...שמח ומבדח
הלא רק פעם בשנה -
אבוא להתארח...

מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה
מחול עניין קונצרטים

ספרות

טבע תרבות

גוף-נפש

מרץ  2012אדר  -ניסן תשע"ב
ראשון

שלישי

שני

רביעי

1.3

הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון הירדן'
ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00

טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

טלפון04-6062841 :

אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :
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י אדר

5.3

יא אדר

6.3

יב אדר

7.3

יג אדר
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יז אדר
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יח אדר

13.3

יט אדר

14.3

כ אדר

18.3

כד אדר

19.3

כה אדר

20.3

כו אדר

2.3

'אם יש גן עדן'

ערן צור

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

בפאב הפינה
בחמדיה

תיאטרון הבימה

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

ספריה רב ישובית עין הנציב

חמישי
ז אדר

שישי
ח אדר

8.3

יד אדר

9.3

טו אדר

חג פורים שמח !

3.3

10.3

שבת
ט אדר

טז אדר

מסיבת פורים
בפאב הפינה חמדיה

סינדרלה

פותחים את האביב
בשיר:

'קפה ספרות'

הבלט הישראלי

פגישה מקרית:
משירי לאה גולדברג

 17:30בקימרון

 20:00אירוח
 20:30המפגש

מנגינות ואגדות

 17:00בספריה האזורית
בנווה איתן

16.3

17.3

מפגש חבורות זמר

'מסע
בצוללת' סרט בוקר:
הביטלס

סרט ערב:

 20:00אירוח 20:30
המפגש באולם זיידן

 10:00קפה של בוקר
 19:00 ,17:00באולם זיידן  10:30הסרט בקימרון

 20:30הסרט בקימרון

21.3

כז אדר

'אמא של ולנטינה'

בעמק המעיינות

22.3

כח אדר

הקרנת טרום בכורה

 20:00מפגש עם במאי
הסרט 20:30 .הסרט
באולם זיידן

28.3

ה ניסן

'השקט שבאהבה' 'השקט שבאהבה'

23.3
הבלקן ביט
בוקס

כט אדר

24.3

א ניסן

בפאב הפינה
חמדיה

29.3
שלמה גרוניך
המיטב

ו ניסן

בפאב הפינה
חמדיה

30.3

ז ניסן

סרט בוקר:

31.3

ח ניסן

סרט ערב:

'אשת הברזל'

'אשת הברזל'

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 21:15הסרט בקימרון

הזמנת כרטיסים בטלפון 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

25.3

ב ניסן

26.3

ג ניסן

27.3
'סיפורים בכיף'

ד ניסן

15.3

כא אדר

כב אדר

כג אדר

1.3

יום חמישי ,ז' אדר

21.3

אם יש גן עדן  -תיאטרון הבימה

יום רביעי ,כ"ז אדר

אמא של ולנטינה -
הקרנת טרום בכורה

הצגה מס 5 .למנויים ולקהל הרחב

יחסים מיוחדים נקשרים בין
ניצולת שואה קשישה
למטפלת נוצריה מפולין.
ע"פ סיפור מאת סביון
ליברכט.
 20:00מפגש עם אריק
לובצקי  -במאי הסרט
 20:30הסרט באודיטוריום
זיידן
שנת  ,1999רגע לפני שצה"ל מפוצץ את מבצר הבופור ונסוג מדרום
לבנון ,קבוצת לוחמים צבעונית ונוגעת ללב מבלה יחד שנה על ההר
הקסום והמדמם .הם בוראים לעצמם שפה ,חוקים ועולם מלא.
מאת :רון לשם ,מחזה :דפנה אנג'ל ,בימוי :משה קפטן.
משתתפים :עוז זהבי ,אביב אלוש ,יואב דונט ,דני לשמן ועוד.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

14.3

יום רביעי ,כ' אדר

'פותחים את האביב בשיר'
מפגש חבורות זמר

 20:00אירוח  20:30המפגש באודיטוריום זיידן

15.3

יום חמישי ,כ"א אדר

"מסע בצוללת"
הביטלס בעמק המעיינות
מופע משירי להקת הביטלס בביצוע תלמידי ומורי המרכז למוסיקה
 19:00 ,17:00באולם זיידן במרכז עידן
עלות כרטיס .₪ 15 :לפרטים04-6065624/879 :

16.3

יום שישי ,כ"ב אדר

סרט בוקר :השקט שבאהבה

דרמה .מוזיקולוג ,אב לבת
מתבגרת לא מסוגל להיפרד
מזיכרון אשתו האהובה ,עד
שצעירה נכנסת לחייו.
 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

17.3

מוצ"ש ,כ"ג אדר

הקרנה נוספת :השקט שבאהבה

 20:30בקימרון

18.3

יום ראשון ,כ"ד אדר

סינדרלה הבלט הישראלי

הסיפור המוכר של סינדרלה מתעורר לחיים בהפקה של הבלט
הישראלי .על רקע תפאורה מרשימה ותלבושות פאר לפי מיטב
המסורת .עולם אגדה צבעוני ומרשים נפתח על הבמה וסוחף אליו
את העין והלב .הדמויות המוכרות של סינדרלה אמה ואחיותיה
זורמות עם המוסיקה בחן רב.
 17:30בקימרון

20.3

27.3

יום שלישי ,ד' ניסן

'סיפורים בכיף'  -מנגינות ואגדות

 7שודדים 7 ,פיהוקים וזקנה קטנה אחת
הצגת יחיד מוסיקלית נאמנה לטקסט של מרים רות ובליווי מוסיקה
חיה הכוללת קטעי יצירות של באך ,בטהובן ומוצארט.
לגילאי 3-7
 17:00בספריה האזורית בנווה איתן

30.3

יום שישי ,ז' ניסן

סרט בוקר :אשת הברזל
דרמה .בין מציאות להזייה,
מרגרט תאצ'ר הקשישה נזכרת
כיצד פילסה את דרכה להיות
ראש ממשלת בריטניה בשנות
ה .80 -
עם מריל סטריפ ,גים ברודבנט.
 10:00קפה של בוקר 10:30
הסרט בקימרון

31.3

מוצ"ש ,ח' ניסן

הקרנה חוזרת :אשת הברזל
 21:15בקימרון )שימו לב הסרטים עברו לשעון קיץ(

אירועים בעמק
ג'אמושבה

כל רביעי  21:00-1:00בכפר הסטודנטים של עמותת 'איילים'
ג'אם סשן  -ליין מוסיקלי שבועי במושבה מנחמיה
לפרטים :אלקי  ,0545452659 -לירון 0509202442 -

חגיגת חלב ב'עז-עיז' מנחמיה

יום ו' ,כ"ב אדר 16.3.2012 ,בשעה  14:00ב'עז-עיז' במנחמיה
במסגרת חגיגות החלב תתקיים סדנה ירוקה
ללא תשלום 10% .הנחה ברכישת גבינות לתושבי עמק המעיינות
לפרטים :רינת 057-7292996

מדרחוב 'חוצות השדה'
שבת ,כ"ג אדר 17.3
 11:00-14:30בקיבוץ שדה נחום
דוכני אמנים ויוצרים ,אוכל ,בית קפה ,הפעלות לילדים,
מיני לונה פארק ועוד .לפרטים :עלוית 052-8787898

יום שלישי ,כ"ו אדר

'קפה ספרות'  -מפגש סיום העונה
פגישה מקרית :משירי לאה גולדברג
 20:00אירוח  20:30המפגש בחדר האוכל בעין הנצי"ב

ב'פאב
הפינה'

 2.3ערן צור
 23.3הבלקן ביט בוקס
 8.3מסיבת פורים  29.3שלמה גרוניך -
 16.3הדור האחרון
המיטב
כרטיסים ופרטים :רועי ברגר 052-3965334

