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קולנוע:
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’סיני בטייק ’סיני בטייק
אווי’
אווי’
הזמנת כרטיסים בטלפון04-6065860 :

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 המועצה:
חפשו אותנו גם בFacebook -
www.maianot.co.il

סטודיו שקוף

27

28

29

הקרנה חוזרת:

תרבות בעמק המעיינות

פשוט תרשו לעצמכם

תכנית דו-חודשית

 7.5יום שלישי ,כ”ז אייר

הי לכם,
תכניית החודשיים הבאים מבשרת את בואו
של הקיץ ואת אירועי סיום השנה.
מאי ויוני מלאים בכל טוב לכולם :המחזמר
'קזבלן' ,הצגת הילדים 'נסיך תרנגול' מבית
היוצר של מרכז 'נא לגעת' וההצגות' :ביקור
הגברת הזקנה' ו'סטמפניו'.
'שדות שבעמק' יארחו את אנסמבל אלונה
ואת חבורת הזמר גלרון מכפר סבא על במת
פאב הפינה ,חודש הקריאה והספרות
יתקיים ברחבי הישובים ,הסרט 'עמק
תפארת' יוקרן בהקרנה חגיגית ,בהשתתפות
השחקנית הראשית בתיה בר מקיבוץ גשר,
ואירועי הסיום של המרכז למוסיקה והמרכז

’פרשת דרכים’
טעימות מפרשת השבוע בדרך של
ניגון ,סיפור עם קפה ומאפה ,בהגשת
נתנאל פברשטיין ויוחאי בשן.
לפרטים :יוחאי 052-3239867
 10:00ב’קפה קפה’ שדי תרומות.

 3.5יום שישי ,כ”ג אייר
פרשת בהר בחוקותי

למחול ואמנויות הבמה יביאו לידי ביטוי
עשייהעשירה ומגוונת.
אבל ממש רגע לפני ,החלטנו לציין את חג
הביכורים בסדנאות וביזמיות העמק ואנחנו
מזמינים אתכם לבוא ולראות ,לטעום,
לפעול ולהתרשם בסדנאות האמנים
והיזמים שלנו בעמק לפני החג.
אז קדימה ,צאו לדרך.
רשמו את כל התאריכים ואל תחמיצו דבר.
אנחנו מחכים לכם.

שלכם,

אופירה שגב וצוות מח' תרבות
ofira@maianot.co.il

מאי בפאב הפינה

הצגת ילדים
’קופיקו’
הזמנת כרטיסים מאיר052-2847082 :
 17:30בקימרון.

סדנאות פתוחות בעמק

עשור ל'גאון הירדן'

אמנים ויוצרים בעמק המעיינות פותחים
את הסדנאות והיזמויות למפגשים ויצירה
משותפת לקראת שבועות.
 9:00-13:00בישובים

חוויה ירוקה למשפחה ולקהילה

מעוז חיים:

 9.5יום חמישי ,כ”ט אייר

17:00-19:30
מופעים ,הפעלות ,מתחם הוליסטי ,סדנאות,
שעת סיפור ,ותערוכת תמונות של תלמידי
מגמת הצילום.
'בית קפה פולין’ :דוכני מזון בתשלום.
 19:30המופע המרכזי.

’טלטל עיצובים’
’קפה גלריה’
’פעמוני גשם’

ניר דוד:
’סטודיו אתיקה’
משה ברקוביץ’

נוה איתן:

 - 22:00 3.5גבי ברלין –שירים כמו יין!
מסורת חדשה בעמק! פעם בחודש!

’מטבח  -הספרייה’

מעלה גלבוע:

 - 22:30 9.5אוברטון במחווה ללהיטי
הביטלס

’נגיעה’
’דגש’

 - 22:00 16.5רוקפור בסיבוב הופעות
חדש! )מופע פותח להקת
רוקוויאם!(

מנחמיה:
חוות 'עז עיז’

22:00 24.5
דני ליטני

שלפים:
’נקודה’.

מאי

’הלפת הענקית’

פרשת נשוא

תיאטרון הסיפור הנודד
לגילאי 3-7
 17:30בספריה האזורית

 31.5יום שישי ,כ”ב סיון
פרשת שלח לך

 14.6יום שישי ,ו’ תמוז

מפגש עם מירה מגן

פרשת חוקת

 28.6יום שישי ,כ’ תמוז
לפרטים :רועי 052-3965334

מפגש עם הסופרת מירה מגן על ספרה
"עיניים כחולות מדי" ב’קפה בשדה’.
 20:00בקיבוץ שדה אליהו

’בכנות על הכן’

נוה אור:
’עץ ואבן’
’סטלה קרמיקה’

כפר רופין:
’אור כדים’
’אצבעות צורפות’
’פרוכטמנ’ס’

מאי

עין הנצי"ב:

 17.5יום שישי ,ח’ סיון

פרשת פנחס

 10.5יום שישי ,א’ סיון

 12.5יום ראשון ,ג’ סיון

הכבש ה16-

 - 19-30.5ישראל קוראת

 28.5יום שלישי ,י”ט סיון

קונצרט סיום העונה

 17:00באודיטוריום זיידן

 16.5יום חמישי ,ז’ סיון

הפנינג כורדי לכל המשפחה
מחולות כורדיים ,דוכני מכירה ,סדנאות יצירה
ופעילות לילדים.
 17:00בכפר הכורדי במושב ירדנה
לפרטים :אורי מנחם 050-4017796

התזמורת מארחת את יסמין לוי
במסגרת חודש הקריאה הארצי,
בתאריכים  19.5ועד  30.5נקיים את
שבועיים הספר העברי ברחבי הספריות
בישובי המועצה.
הנכם מוזמנים להתכבד ולהגיע.
הכניסה חופשית !
פרטים באתר המועצה:
www.maianot.co.il

 21.5יום שלישי ,י”ב סיון
מחזמר’ :קזבלן’  -תיאטרון הקאמרי
הצגה מס'  5למנויים ולקהל הרחב

 17.5יום שישי ,ח’ סיון

קולנוע’ :ניצוד’

מאי

 18.5מוצ"ש ,ט’ סיון

הקרנה חוזרת’ :ניצוד’
 21:15בקימרון

קזבלן ,עולה ממרוקו המנהיג חבורת
בריונים יפואית ,מאוהב ברחל הפולניה.
בעלילה המרתקת והמפתיעה הופך קזבלן
ממנהיג כנופיית "פושטקים" למנהיג
המאבק הצודק.
לאחר  57שנים חוזר קזבלן לקאמרי ,נושם,
סוחף ,בועט ,רענן ,עכשווי ,נוקב אקטואלי
אז כהיום.
מחיר כרטיס בהרשמה מוקדמת ₪ 130
בערב ההצגה בקופה ₪ 150
 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

הצגת ילדים
’נסיך תרנגול’

דה פאייה :הכובע משולש הקצוות ,חינסטרה:
וריאציות לתזמורת ,שירי טנגו ופלמנקו
בעיבוד ירון גוטפריד
זמרת :יסמין לוי
מנצח :ירון גוטפריד
לאחר סיבוב הקונצרטים המוצלח הקודם,
יסמין לוי חוזרת אלינו בתכנית מיוחדת
וחדשה ובה עיבודים חדשים לשירי פלמנקו
וטנגו.
שימו לב  -לשעה ולמיקום הקונצרט !

מרכז 'נא לגעת’
בימוי :דני ארליך ועדינה טל
יצירה וכתיבת המופע :עדינה טל ,דני ארליך
ההמולה רבה בממלכה הרחוקה .הנסיך
מתחתן ,ההכנות בעיצומן ,ההתרגשות גדולה.
לפתע הנסיך מתחיל להתנהג כמו תרנגול! מה
עושים?? החתונה מחר! לאחר ניסיונות ריפוי
רבים ורגע לפני הייאוש הגדול ,בית המלוכה
יוצא למסע בחיפוש אחר פיתרון  -מפליגים
בים ,צועדים דרך היער ומעבר להר השחור.
המסע רצוף הרפתקאות .רחוק מהבית הם
מגלים שסוד הפתרון לבעיית הנסיך כבר
קיים ,ברגע שהם מרפים מהנסיך ומבינים
שכל אחד לפעמים הוא קצת "תרנגול"  -אז
מתחולל השינוי הגדול...
השחקנים הם חלק מצוות המלצרים החרשים
 /כבדי השמיעה והעיוורים  /כבדי הראייה
במרכז "נא לגעת" אנסמבל תיאטרון -
ממשיכים את חזון העמותה כי כל בני האדם
שווים אך יחד עם זאת שונים.
ההצגה מיועדת לגילאים .5-11
 17:30בקימרון
כרטיס בהזמנה מוקדמת ₪ 50 :בקופה.₪ 75 :

19:30
באולם בן ציון
בקיבוץ כנרת

 30.5יום חמישי ,כ”א סיון

חגיגת זמר עברי במיטבה
חבורת הזמר 'שדות שבעמק’
בניצוחו של חיים אסנר ,מארחת את חבורת
הזמר גלרון מכפר סבא ואנסמבל אלונה
מאלונה.
מוזמנים לשיר יחד !
 21:00בפאב הפינה

מאי

)דנמרק  115 ,2012דקות ,מגיל  (14שמועה
קטנה מתפשטת בעיירת ציידים זעירה
בדנמרק ,ומכניסה את התושבים למצב של
היסטריה .לוקאס בן ה ,40-שמנסה לשקם את
חייו מגירושיו הכואבים ,נותר לבדו להילחם
על חפותו ,משפחתו וכבודו .הסרט ,שהוקרן
בפסטיבל קאן האחרון ,זכה לשבחי הביקורות.
 10:00אירוח 10:30 ,הסרט בקימרון

 29.5יום רביעי ,כ’ סיון

 31.5יום שישי ,כ”ב סיון

 4.6יום שלישי ,כ”ו סיון

תיאטרון

סיום עונת התיאטרון

קולנוע

’ביקור הגברת הזקנה’

’סטמפניו’  -תיאטרון הקאמרי
סטמפניו הוא מוסיקאי מחונן .יש לו להקת
כלייזמרים והוא מופיע איתם בחתונות .מלבד
היותו נגן נארץ ,סטמפניו הוא גם שובר לבבות
ידוע .יום אחד מתאהב סטמפניו ברוחל'ה
היפה אך ,אבוי ,הנשואה .הסיפור מתחיל
להסתבך כשרוחל'ה מתאהבת בו בחזרה.

’סיני בטייק אווי’

תיאטרון הבימה
הצגה מס'  6למנויים ולקהל הרחב

קולנוע
’עמק תפארת’

יוני

 1.6מוצ"ש ,כ”ג סיון

מיליארדרית זקנה חוזרת לעיירת ילדותה
הנמצאת על סף פשיטת רגל ומציעה לפרנסיה
להציל את היישוב מקריסה טוטאלית.
בתמורה ,היא דורשת את מותו של אהובה
לשעבר שזנח אותה בצעירותה .אנשי העיירה
דוחים בתחילה את ההצעה מכל וכל ,אך
נסוגים בזה אחר זה מפני כוחו הגדול של
הממון.
טרגדיה קומית מהנודעות ביצירות
הקלאסיקה העולמית.
תרגום :רבקה משולח בימוי :אילן רונן
בכיכובם של גילה אלמגור ויהורם גאון.
 20:00אירוח 20:30 ,ההצגה בקימרון

קומדיה שזכתה בפרס הגויה לסרט הלטינו-
אמריקאי הטוב ביותר .רוברטו ,הוא בעלים
של חנות לחומרי בניין ,איש כפייתי ,נרגן
וחסר סבלנות ,שבזמנו הפנוי אוסף כתבות
מפתיעות מעיתונים .יום אחד מבחין רוברטו
בגבר סיני שנזרק ממונית .בניגוד לדרישות
האופי הנבדל והאנטיפטי שלו ,הוא עוזר לסיני
לקום על רגליו ומנסה לעזור לו למצוא את
הדוד אותו הגיע לחפש בארץ הזרה .המשימה
אינה פשוטה ועד מהרה רוברטו מוצא את
עצמו תקוע עם סיני זר בביתו ומחוזר ע"י
בחורה ארגנטינאית יפה ותוססת.
 10:00אירוח
 10:30הסרט בקימרון

בימוי :עדנה מזי"א ויחזקאל לזרוב.
משתתפים :עדנה בליליוס ,אלון דהן ,ליאת
הר-לב ,אורלי זילברשץ ,מתן זרחיה ,יחזקאל
לזרוב ,ערן מור ,יובל סגל ,אסף סלהוב ,הילה
עופר ,עודד צדוק ,רונה לי שמעון.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

 20.6יום חמישי ,י"ב תמוז

המרכז למחול
מופע סיום שנה

יוני

חנה מנדלסון בת ה  80 -שהקיבוץ הוציאה
לפנסיה ואסר עליה לעבוד אחרי שנים בהן
הקדישה את כולה למטרה ומוצאת את עצמה
חסרת תועלת .העבודה היא חייה והיא אינה
מסוגלת לנצל את הזמן שבידיה לקרוא.
במקום זאת היא קמה בלילות לשתול שתילים
ולגזום עצים עד שגם האפשרות הזו נטלת
ממנה.
עם בתיה בר  -חברת קיבוץ גשר.
 10:00אירוח
 10:30הסרט בקימרון

 10.6יום שני ,ב' תמוז

 28.6יום שישי ,כ' תמוז

 19:00בקימרון

 29.6מוצ"ש ,כ”א תמוז

הקרנה חוזרת

הקרנה חוזרת:

’עמק תפארת’

’סיני בטייק אווי’

 21:15בקימרון

 21:15בקימרון

