תרבות בעמק המעיינות
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הזמנת כרטיסים בטלפון 6065860 :הנכם מוזמנים לפנות אלינו בהצעות ,הערות ,הארות או כל עניין אחרofira@maianot.co.il :
יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצהw w w . m a i a n o t . c o . i l :
מסיבות שונות עשויים לחול שינויים בתכנית.
חפשו אותנו ב Facebook
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ערב מחווה לדוד עורי
מוסיקאי ,יוצר מקורי ,מורה למוסיקה והומוריסטן
במלאת שנה למותו.

 19:15התכנסות ומפגש ֵרעים
 20:00התכנית בחדר האוכל בבית אלפא
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’הרפתקאות
מקס והדינוזאורים’

בן אפלק ביים ומככב במותחן אקשן המתרחש באיראן
בתקופת המהפכה החומייניסטית .זוכה פרס האוסקר לסרט
הטוב ביותר ,לתסריט המעובד ולעריכה.
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 20:00אירוח חגיגי
 20:30הסרט בקימרון
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חונכים א
תמ

 2.12יום שני ,כ”ט כסלו

סופשבוע של סרטים

 10:00בקימרון )מדובב לעברית(
 4.12יום רביעי ,א’ טבת

 13.12יום ו’ ,י’ טבת:

’קפה ספרות’ עם הסופרת יוכי ברנדס

’רכבת לילה לליסבון’

 20:00אירוח  20:30בחדר האוכל בקיבוץ עין הנצי"ב
 5.12יום חמישי ,ב’ טבת

הצגה לילדים’ :שלושת המוסקטרים’
 17:00בקימרון
כרטיסים ₪ 30 :במחלקת התרבות6065860 :

ריימונד מציל יפהפיה במעיל אדום מהתאבדות .היא נעלמת
ומשאירה בידיו את המעיל שבכיסו מתגלה כרטיס לרכבת
הלילה לליסבון .הוא מחליט להשתמש בו ויוצא למסע
הרפתקני לליסבון.

 10:00קפה חגיגי של בוקר  10:30הסרט בקימרון

 14.12מוצ”ש ,י”א טבת’ :המשגיחים’
חבורת ברסלבים חוזרים בתשובה שומרים על שכונה קטנה
בבת-ים בכל מחיר ,ומשלבים דת ואלימות .אל השכונה מגיעה
בחורה חילונית שמסרבת לציית לחוקים .אחד מהם מתאהב
בה ,ואט אט מבין מה זו ההשגחה האמיתית.

 20:00אירוח  20:30הסרט בקימרון
 6.12יום שישי ,ג’ טבת

אליפות ישראל ה 35-בחצי מרתון
עמק המעיינות
התכנסות ,יציאה וסיום
בגן השלושה

 9:00הזנקת אופני יד
 9:15הזנקת מירוץ
אליפות ישראל
 11.12יום רביעי ,ח’ טבת

ניגונים מהשואה’ :ניגון שעולה מן האפר’
לכבוד עשרה בטבת ,עם הרב תמיר גרנות ,חיליק פרנק ונאור קרני

 20:30בחדר האוכל בקיבוץ מירב
לפרטים :נעה אביאל 057-8831421
 15.12יום ראשון ,י”ב טבת

’מרק דלעת שלא יעלה על הדעת’
שעת סיפור עם אבי שדה
 17:00בספריה האיזורית בנוה איתן

'פרשת דרכים’
טעימות מפרשת השבוע בדרך של ניגון סיפור ושיר
בהגשת נתנאל פברשטיין ויוחאי בשן
לפרטים :יוחאי 052-3239867

 10:00ב’קפה קפה’ בצומת רוויה
 6.12יום שישי ,ג’ טבת

פרשת ויגש
הכניסה חופשית הציבור מוזמן

 17.12יום שלישי ,י”ד טבת

’הסוחר מונציה’  -תיאטרון הבימה
הצגה מס  3למנויים ולקהל הרחב
סיפורו של שיילוק ,מהדמויות המרתקות ביצירתו של
שייקספיר .מחד ,אדם מעונה ,זר בקהילה בה חי ,אב דואג לבתו
היחידה ומאידך ,הסטריאוטיפ האנטישמי של היהודי המלווה
בריבית ,אכזר ונקמן ,כפי שהצטייר לאורך ההיסטוריה.
שחקנים :יעקב כהן ,אלון אופיר ,יוסף סוויד ,הילה פלדמן ועוד.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון
 25.12יום רביעי ,כ”ב טבת

שלמה המלך ושלמי הסנדלר
בביצוע תלמידי מגמת התיאטרון של בית ספר גאון הירדן  -דרכא

 20:00בקימרון
כרטיסים במזכירות ביה”ס 6063540 :ובקופות בערב במופע.
 26.12יום חמישי ,כ”ג טבת

’בוסתן ספרדי’  -תיאטרון הבימה
במסגרת ימי תרבות של מפעל הפיס
הווי של שכונה ספרדית בירושלים של הימים ההם ,מתובל
ברומנסות שעברו את כור המבחן של דורות רבים והן מושרות עד
היום בפי בני הקהילה הספרדית ברגש רב ובגעגועים.
כתיבה :יצחק נבון בימוי :צדי צרפתי שחקנים :יעקב כהן ,רובי
פורת שובל ,פולי רשף ,אילן לייבוביץ ,גיא זוארץ ,אורי בנאי ועוד.

 20:00אירוח  20:30בקימרון
כרטיס₪ 50 :
 31.12יום שלישי ,כ”ח טבת

הצגת ילדים :גיבורי האור
 17:30בקימרון כרטיסים :מאיר 052-2847082

