מרץ

 5.4יום שישי
’ 10:00פרשת דרכים’ :פרשת שמיני
 5-6.4שישי-שבת
סרט בקימרון’ :אהבה’
 6.4שבת  -יריד אביב בשדה נחום
 9.4יום שלישי
’סיפורים בכיף’’ :פח זבל משלי’
 17:30בספריה הרב ישובית בנוה אור
 10.4יום רביעי
’סיפורים בכיף’ :החתול במגפים
 17:30בספריה האזורית בנוה איתן
 12.4יום שישי
טורניר מתניה
 9:00טקס פתיחה בטירת צבי
 15.4יום שני
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה
 19.4יום שישי
’ 10:00פרשת דרכים’ :אחרי מות קדושים
 19-20.4שישי-שבת
סרט בקימרון’ :תרז’
 23.4יום שלישי
קונצרט 'נשף אופרטות הונגרי'
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון
 28.4יום ראשון
’קפה ספרות’ :אלכסנדר פן
 20:00אירוח  20:30בעין הנצי"ב
 30.4יום שלישי
סיפורצגה’ :הפרפר עם הכנפים השקופות’
 17:30בסיפריה האזורית נוה איתן

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

אדר-ניסן-אייר תשע"ג
מרץ-אפריל 2013
סטודיו שקוף

 7.3יום חמישי
’סיפורים בכיף’’ :מעשה בשלושה אגוזים’
 17:30בספריה הרב ישובית בנוה אור
 8.3יום שישי
’פרשת דרכים’ :פרשת ויקהל פקודי
 10:00ב’קפה קפה’ שדי תרומות
 11.3יום שני
תיאטרון' :בית ספר לנשים’
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון
 12.3יום שלישי
סרט תעודה’ :כביסה מלוכלכת’
 20:30בחד”א טירת צבי
 14.3יום חמישי
’סרט תעודה :קרבת דם’
 20:30בקיבוץ גשר
 15.3יום שישי
’כל הדברים היפים’  -יריד אומניות ויוצרות
 10:00-14:00במעוז חיים
 17.3יום ראשון
קונצרט’ :פיתויים סיגריות ומוסיקה -
אהבותיה של אמה ברדק’
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון
 20.3יום רביעי
הצגה לכל המשפחה’ :פנטזי’
 17:30בקימרון
 22.3יום שישי
’פרשת דרכים’ :פרשת צו
 10:00ב’קפה קפה’ שדי תרומות
 27.3יום רביעי
צעדת השחר
 10:00במנחמיה

אפריל

תרבות בעמק המעיינות

פשוט תרשו לעצמכם

תכנית דו-חודשית

יקירינו,
תכנ ָית מחלקת התרבות עברה מספר
שינויים בשנים האחרונות .ניסינו
גלויות )שהיו מקסימות( אבל אז לא
הספיק לנו המקום לכתוב את כל
הפעילויות.
עברנו לפלייר מתקפל ,שקיבל כל הזמן
מחמאות ,הספיק לזמן מה ,אבל בזמן
האחרון גם הוא כבר התחיל להיות צפוף
ולא נשאר לנו מקום לכתוב ולפרט את
התכניות הצפויות.
ואתם – שאלתם וכתבתם והתקשרתם
וביקשתם עוד מידע ועוד פרטים.
אז החלטנו לנסות פורמט חדש דו-
חודשי.
הרי הוא לפניכם.
אנו מקווים שיענה על הצרכים ,שיתן
תשובות ,ובעיקר שתקראו ותבואו
לפגוש ולהיפגש איתנו בכל האירועים
והתכניות.
זכרו שתמיד נשמח לשמוע הצעות,
רעיונות ,הערות והארות.
ותכף פסח ,ימי זיכרון ,חג עצמאות.
נאחל ימים טובים וחגים שמחים.

מרץ

ofira@maianot.co.il

 1.3אלקטרה וטריי -
 2להקות בערב אחד!
 8.3בית הבובות
 14.3נקודת מפגש  -שלמה בר,
מאיר ישראל ,עדי רנרט
ומיקי שביב
 22.3הדג נחש!

לפרטים :רועי 052-3965334

 7.3יום חמישי ,כ”ה אדר

’סיפורים בכיף’
’מעשה בשלושה אגוזים’
מעשה בשלושה אגוזים ובהם שלושה סודות
ורזים.
סיפור והפעלה לילדי גן וכיתות א-ב.
מגישות בסיפור ומנגינה :מגל ומריולן.
 17:30בספריה הרב ישובית בנוה אור.

שבוע אירועים
לרגל יום האישה
הבינלאומי
<<<

תיאטרון
’בית ספר לנשים’
תיאטרון הקאמרי בשיתוף
תיאטרון חיפה
הצגת מנויים מס'  5למנויים
ולקהל הרחב
בימוי :אודי בן משה ,תרגום:
אלי ביז'אווי ,מוסיקה :יוסף
ברדשווילי ,תפאורה :לילי בן
נחשון ,תלבושות :עפרה
קונפינו .שחקנים :יפתח
אופיר ,אלברט אילוז ,רמי
ברוך ,אלי בורנשטיין ,עזרא
דגן ,יעל טל ,רובי
מוסקוביץ' ,רוזינה קמבוס,
ערן שראל.
קומדיה על גברים המנסים
לשלוט בנשים ,לעצב את
התנהגותן ,לחנך אותן
ולהשתיק אותן.
אבל הטבע ,החולשה
הגברית ,הכוח הנשי והאהבה
מנצחים.
מולייר כתב את הקומדיה
שלו ב ,1662-השנה בה נשא
לאשה שחקנית שהיתה
צעירה ממנו ב 20-שנה .פער
גילים זה ,שללא ספק טרד
את מנוחתו ,מוכפל במחזה,
שבמרכזו דמותו של ארנולף,
בורגני עשיר ,המשוכנע כי
כל הנשים מצמיחות
לבעליהן קרניים.
 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

מרץ

שלכם,
אופירה וצוות מח' תרבות

מרץ בפאב הפינה

’אחת משלנו’

 11.3יום שני ,כ"ט אדר

 12.3יום שלישי ,א’ ניסן

 14.3יום חמישי ,ג’ ניסן

קולנוע

קולנוע

’כביסה מלוכלכת’

’קרבת דם’

הקרנה ומפגש עם יוצרת הסרט יעל שרר.

הקרנה ומפגש עם יוצרת הסרט נעה בן הגיא.

יעל לא יכולה לסלוח ולא לשכוח .לאחר
שאביה הורשע ונכלא באשמת ניצול מיני,
היא מחליטה לשנות את חוקי המשחק
ולהפסיק לגלם את הקורבן המשתתק
והמבויש .תחילה היא מגישה תביעה
אזרחית תקדימית נגד אביה .במקביל היא
מחליטה לתעד את חייה ביומני וידיאו.
הסרט מלווה את יעל במשך ארבע שנים,
חושף את הכרוניקה הכואבת של משפחתה
המתפוררת ואת המחיר הכבד שהיא
משלמת בחייה.

פנינה היתה בת  14כשביום קיץ לוהט
בשנת  1943יצאה מביתה במושבה יבניאל
שבגליל ונעלמה .כעבור  24שנה הגיע
ממנה מכתב .כבר לא קראו לה פנינה אלא
בנינה והיא גרה במחנה הפליטים עסכר אל
ג'דיד ליד שכם ,נשואה למוסלמי ואם
לשמונה ילדים .בימאית הסרט ,נכדתה של
אחותה של פנינה ,יוצאת בעקבות הסוד
המשפחתי .חידוש הקשר גורר אחריו
אירועים בלתי צפויים המתרחשים מול
המצלמה ומחברים את כל השותפים
לסאגה מטלטלת.
הסרט השתתף בלמעלה מ 30-פסטיבלים
ברחבי העולם וזכה בפרסים רבים.

 20:30בחד”א טירת צבי.
הכניסה חופשית הציבור מוזמן.

 20.3יום רביעי ,ט' ניסן

 20:30באולם קיבוץ גשר.
הכניסה חופשית הציבור מוזמן.

תיאטרון לכל המשפחה
 FAN TAZIהתיאטרון השחור

 17.3יום ראשון ,ו' ניסן

קונצרט
’פיתויים סיגריות ומוסיקה -
אהבותיה של אמה ברדק’
קונצרט מס'  4למנויים ולקהל הרחב
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

 17:30בקימרון

מנצח :ירון גוטפריד ,שחקנית :שרית וינו
אלעד ,כינור :גלעד הילדסהיים.

מרץ

יריד חגיגי של אומניות
ויוצרות מהעמק והאזור

דביוסי :פרקים מתוך משחקי ילדים Clair
 ,de Luneפרלוד לאחר הצהריים של פאון,
סן סנס Havanaise :לכינור סולו במי מג'ור,
אופ'  ,83פורה :פרקים מתוך סוויטת דולי,
אופ'  ,56מסכות וברגמסק ,אופ'  ,112ביזה:
פרקים מתוך הסימפוניה בדו.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

 27.3יום רביעי ,ט"ז ניסן

צעדה
’צעדת השחר’ ה 9-במנחמיה
לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל
אורך המסלול  5ק"מ ,מתאים לכל המשפחה.
חולצה וכיבוד לכל משתתף.
השתתפות) :תרומה לעמותה( ₪ 10
פרטים / 052-5507780 :חנה 052-3297200
 10:00התכנסות בכניסה למנחמיה
 12:30טקס סיום במצפה השחר.

מרץ

 15.3יום שישי ,ד’ ניסן

קונצרט מיוחד באווירה תקופתית מפריז של
תחילת המאה העשרים .אמה ברדק ,זמרת
סופרן  -המוזה ומושא אהבתם של שני
מלחינים נערצים :גבריאל פורה ,שהיתה
פילגשו ולה כתב את סוויטת דולי ,וקלור
דביוסי ,שנשא אותה לאישה ויחדיו הביאו
לעולם את בתם אמה ,שלה הקדיש את
"משחקי ילדים".

הזדמנות להפגש ,להכיר לפנק ולהתפנק.
לפרטים :טל050-7998898 ,
 10:00-14:00בקיבוץ מעוז – חיים

הצגה לכל המשפחה
פנטזי מספר את סיפורו האוניברסלי של אדם
החולם חלום ,בחלומו הוא מרחף אל עולם
הפנטזיה .בין חדרי דמיונו הוא פוגש דמויות
צבעוניות ויצורים שונים ומשונים .הוא עובר
דרך  4עונות ליבו ,מתאהב ,מתרגש ,מטייל
ופוגש את המחשבות המתרוצצות בראשו.
לאחר מסע ארוך הוא מצליח לגבור על
הפחדים ולהתמודד איתם ובכך לפתור את
חלומו.
כרטיסים ₪ 50 :בהזמנה מוקדמת₪ 75 ,
בקופה.

 5.4יום שישי ,כ”ה ניסן

’פרשת דרכים’

 10.4יום רביעי ,ל’ ניסן

קולנוע’ :אהבה’

’סיפורים בכיף’

)צרפת/אוסטריה  127 ,(2012דקות.
המנצח הגדול של פסטיבל קאן והאוסקר.
סיפורם של בני זוג צרפתיים ,ג'ורג' ואן,
מורים למוסיקה לשעבר ,בשנות ה80-
לחייהם .יום אחד אן מקבלת התקף והחיבור
של השניים לאהבה עומד במבחן.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

’החתול במגפים’

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.

פזית נוני זילברשטיין מציגה את "החתול
במגפיים" ,ומשתפת את הילדים בבניית
התקדמות עלילת הסיפור בעזרת בובות
מריונטות .לגילאי  3-8ולכל המשפחה.
 17:30בספריה האזורית בנוה איתן.

 8.3יום שישי ,כ”ו אדר
פרשת ויקהל פקודי

 6.4מוצ”ש ,כ”ו ניסן

 22.3יום שישי ,י”א ניסן

הקרנה נוספת

 19.4יום שישי ,ט’ אייר

 20:30בקימרון

קולנוע’ :תרז’

 12.4יום שישי ,ב' אייר

טורניר כדורעף
’טורניר מתניה’ בטירת צבי
לזכרו של מתניה ראבינסון
 9:00טקס פתיחה.
) 14:30משוער( משחק הגמר וטקס סיום.

אפריל

’סיפורים בכיף’
’פח זבל משלי’
הצגת ילדים בהגשת עירית וברק זייד
מתיאטרון האוטו הצהוב.
הדמויות הססגוניות שגית השקית ובוקי
הבקבוק ,פח-פח ודפי העתון מצחיקות
ומרגשות ומפתיעות את הצופים שעוזרים
להן להגיע ליעדן .לגילאי .9 - 4
 17:30בספריה הרב ישובית בנוה אור.

יום הזכרון
לחללי
מערכות
ישראל ונפגעי
פעולות האיבה
 08:30באנדרטה האזורית
מול מרכז עידן
הציבור מוזמן

 20.4מוצ”ש ,י’ אייר

הקרנה נוספת
 20:30בקימרון

 23.4יום שלישי ,י"ג אייר

קונצרט
’נשף אופרטות הונגרי’
קונצרט מס'  5למנויים ולקהל הרחב
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
סופרן) Monika Fischl :הונגריה(
טנור) Daniel Vadasz :הונגריה(
מנצח) Somogyi-Toth Daniel :הונגריה(
חגיגה סוחפת של מוסיקה הונגרית ומיטב
האריות מהאופרטות ההונגריות המפורסמות.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון.

 5.4יום שישי ,כ”ה ניסן
פרשת שמיני

 19.4יום שישי ,ט’ אייר
פרשת אחרי מות  /קדושים

 28.4יום ראשון ,י"ח אייר

קפה ספרות
סיום עונה:
אלכסנדר פן
 20:00אירוח
 20:30המפגש בחדר
אוכל עין הנצי"ב

 30.4יום שלישי ,כ אייר

’סיפורים בכיף’
’הפרפר עם הכנפים השקופות’
סיפורצגה של אירית ויסמן מינקוביץ
ריף הפרפר נולד עם כנפיים שקופות אך רוצה
להיות כמו כל הפרפרים .הוא רוצה כנפיים עם
צבע .חבריו באים לעזרתו ומלמדים אותו
לקבל את עצמו בעזרת הפיכת חיסרון ליתרון.
לגילאי גן ,וא'  -ב'.
 17:30בספריה האזורית בנוה איתן.

אפריל

 9.4יום שלישי ,כ”ט ניסן

 15.4יום שני ,ה' אייר

אודרי טוטו מגלמת את תרז ,צעירה
אריסטוקרטית שנולדה לעולם של איפוק
וקבלת מרות חברתית ,הנישאת בנישואי
הסדר .מ"רומן אצילים" גולש הסרט לסיפור
של ניסיון רצח ,אשמה ,עוצמה נשית ושחרור,
המגיעים בדרך נועזת ולא צפויה.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

פרשת צו

