'כי הנה הסתו עבר ,הגשם חלף הלך לו,
הניצנים נראו בארץ ,עת הזמיר הגיע '...

אפריל-מאי  2011אדר ב'-ניסן-אייר תשע"א
ראשון

שלישי

שני

חמישי

רביעי

ספריה רב ישובית עין הנציב

הספריה האזורית וספרית בית החינוך גאון הירדן
ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טלפון04-6480850 ,04-6063543 :
אתרwww.maianot.libraries.co.il :
ספריה רב ישובית מעלה גלבועwww.maalegilboa.libraries.co.il :

טלפוןwww.hanatziv.libraries.co.il 04-6062841 :

3.4

כח אדר ב 4.4

ב ניסן 7.4
א ניסן 6.4
כט אדר ב 5.4
:7
מס.
הצגה
'מכולת' בית לסין קפה-ספרות
ספר-אישה-בית

שישי
 1.4כו אדר ב 2.4
סרט בוקר:
'וינסטנט רוצה
לים'

ג ניסן 8.4

שבת
כז אדר ב

סרט בקמרון:
'וינסנט רוצה
לים'

ד ניסן 9.4

ה ניסן

בשיתוף הקאמרי

17.4

יג ניסן 18.4

יד ניסן 19.4

יז ניסן 22.4
טו ניסן  20.4טז ניסן 21.4
'אביב הגיע
צעדת השחר
עומר בא'
ה 7-במנחמיה

24.4

כ ניסן 25.4

כא ניסן 26.4

כד ניסן 29.4

אביב הגיע
פסח בא !

יח ניסן 23.4

יט ניסן

הפנינג קציר העומר

כב ניסן 27.4

כג ניסן 28.4

כה ניסן 30.4

כו ניסן

חגיגת מימונה
בקיבוץ שלוחות

8.5

ד אייר 9.5

ה אייר 10.5

ו אייר 11.5

ז אייר 12.5

טקס
יום הזיכרון יום העצמאות
לחללי
מערכות למדינת ישראל
ישראל

15.5

יא אייר 16.5

יב אייר 17.5

יג אייר 18.5

ח אייר 13.5

ט אייר 14.5

סרט בוקר:
'ברבור שחור'

יד אייר 19.5

טו אייר 20.5

י אייר

סרט בקימרון:
'ברבור שחור'

טז אייר 21.5

יז אייר

22.5

יח אייר 23.5

יט אייר 24.5

כ אייר 25.5

כא אייר 26.5

כב אייר 27.5

כג אייר 28.5

כד אייר

'ככה סתם'
מופע חגיגי במלאת 50
שנים ללהקת ה"תרנגולים"

הזמנת כרטיסים בטלפון 04-6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il .
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהwww.maianot.co.il :

סטודיו שקוף

קונצרט:
'קונצ'רטו
לסולנים'

2.5

יום שני ,כ"ח ניסן

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

טקסים בבתי הספר ובישובים

הצגה' :גנבת הספרים'

בביצוע קבוצת תיאטרון הנוער במכלול מעיינו"ת

 20:00באודיטוריום זיידן שבמרכז עידן

9.5

1.4

 08:30באנדרטה האזורית
)מול מרכז עידן(

יום שישי ,כ"ו אדר ב'

סרט בוקר' :וינסט רוצה לים'

)גרמניה  96 ,2010דקות( וינסנט ,בחור צעיר הסובל מתסמונת
טורט ,נחוש למלא את בקשתה האחרונה של אימו טרם מותה -
לבקר בים באיטליה .הוא גונב מכונית ,ויחד עם מארי האנורקטית
ואלכסנדר ,הסובל מהפרעות ניקיון אובססיביות ,הם יוצאים
למסע אל הים האיטלקי .סרט מהנה ומרגש.

יום שני ,ה' אייר

טקס יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל

10.5

יום שלישי ,ו' אייר

יום העצמאות למדינת ישראל
חגיגות בישובים

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

2.4

מוצ"ש ,כ"ז אדר ב'

הקרנה נוספת' :וינסט רוצה לים'

 21:15בקימרון

5.4

יום שלישי ,א' ניסן

הצגה' :מכולת'

בית לסין בשיתוף תיאטרון הקאמרי  -הצגה מס 7 .למנויים
ולקהל הרחב  -סופעונת התיאטרון
משפחה קשת יום החיה בשכונת עוני מקווה להיחלץ מהדלות
באמצעות פיצויים מגרמניה.
שחקנים :יוסי גרבר ,תיקי דיין ,יצחק חזקיה ועוד ...
"בראייה הומוריסטית מרגשת מצייר הלל מיטלפונקט את העלילות
המצחיקות–עצובות של משפחה ,שנלקחה מתוך הדנ"א הקולקטיבי
שלנו .נטע הקר אחראית לתפאורה ולסטיילינג תקופתי פנטסטי,
והשחקנים מחוללים קסם על הבמה .אל תחמיצו !"

 20:00אירוח חגיגי  20:30ההצגה בקימרון

13.5

יום שישי ,ט' אייר

סרט בוקר' :ברבור שחור'

)ארה"ב  103 ,2010דקות( דרמה .נינה היא הבלרינה של להקת המחול
של ניו יורק .חייה מלאים אך ורק בריקוד .כאשר המנהל האומנותי של
הלהקה מחליט להחליף את הפרימה בלרינה לקראת העלאה
מחודשת של אגם הברבורים ,נינה היא הבחירה הראשונה אבל
מסתבר שיש לה מתחרה ,רקדנית חדשה בלהקה בשם לילי .השתיים
מפתחות יריבות שהופכת למערכת יחסים מעוותת שבעזרתה נינה
תחקור את הצד האפל והמסוכן החבוי בה.
שחקנים :נטלי פורטמן ,מילה קוניס.
"הברבור השחור הוא פרוע וחושני .ארונופסקי חוגג כהרגלו עם
עריכה בוטה ,צילומי קלוז אפ אכזריים ,מוסיקה סוחפת ומצליח
לסחוף את השחקנים שלו אחריו".

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

14.5

מוצ"ש ,י' אייר

הקרנה חוזרת' :ברבור שחור'

 21:15בקימרון

6.4

יום רביעי ,ב' ניסן

'קפה ספרות' :ספר-אישה-בית

מפגש אחרון לעונה .מופע ספרותי בעקבות דמויותיו של ש"י
עגנון .שעה של תיאטרון המפליא להגיש מכתביו של הסופר.

 20:00אירוח  20:30המופע בח"א בעין הנצי"ב
לפרטים :בני אפל 050-7435651

18.4

יום שני ,י"ד ניסן

אביב הגיע  -פסח בא !
חג שמח !

20.4

יום רביעי ,ט"ז ניסן

השתתפות) ₪ 10 :תרומה לעמותה( .לפרטים052-5507780 :

יום חמישי י"ז ניסן

'אביב הגיע  -עומר בא'

אירוע משותף :רשות ניקוז  -גלבוע  -מעיינות

חגיגה אביבית פורחת לכל המשפחה :טקס קציר העומר ,מעגלי
תופים ושירה לקצב הזומבה ,קיר טיפוס ,מתנפחים ,יצירה ועוד.

 16:30-18:00בשדה השיבולים ליד צומת בית השיטה

לפרטים :רשות ניקוז 04-6532854

קונצרט' :קונצ'רטו לסולנים'

קונצרט מס'  5למנויים ולקהל הרחב.
תזמורת נתניה  -הקאמרית הקיבוצית .מנצח :ירון גוטפריד.

הזדמנות לשמוע כמה מהסולנים הישראלים המובילים מהדור
הצעיר ,הכובשים בימים אלו את בימות העולם.
מובילי התזמורת ינגנו את יצירתו של ברבר הכתובה להרכב זהה
לקונצ'רטו הברנדנבורגי של באך ,בסגנון הניאו קלאסי ולסיום נשמע
את הקונצ'רטו 'המשולש' הכתוב כעין טריו המלווה בתזמורת.

 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

26.5

צעדת השחר ה 7-במנחמיה

לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל
 10:00התכנסות במנחמיה  12:30במצפה השחר במנחמיה

21.4

15.5

יום ראשון ,י"א באייר

יום חמישי ,כ"ב אייר

'ככה סתם' מופע חגיגי במלאת 50
שנים ללהקת ה"תרנגולים"

בהשתתפות תלמידי מכלול המעיינות – המרכז למוסיקה והמרכז
למחול' ,שדות שבעמק' ,אמנים ,יוצרים ונגנים מהעמק.
בבימויה ובהשתתפותה של נעמי פולני.
בשיתוף משרד החינוך ורשת ג'.

 18:00מופע חגיגי בקימרון

27.5

יום שישי ,כ"ג אייר

'ככה סתם' מופע חגיגי במלאת 50
שנים ללהקת ה"תרנגולים"

 10:30בקימרון

