נובמבר 2013
חשון  -כסלו תשע"ד
שוב נתחיל מחדש ,שכולם מתחילים
החורש ,האוסף ,המשורר ,העלים
הנופלים עם הרוח ,פניני הטללים
והגל החוזר אל חופיו התלולים ...
נתן יונתן

תרבות בעמק המעיינות

פשוט תרשו לעצמכם
ראשון
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פרשת
דרכים
3.11
’חגיגה
בצבעים’
שעת סיפור

4.11

7.11

8.11

9.11

להקת המחול ורטיגו
 18:00בביה”ס גאון
הירדן

 17:00בספריה
האיזורית

10.11

11.11

12.11

17.11

18.11

19.11

14.11
13.11
כנס המחול יום הותיק 1
ע"ש יאיר
פרטים והרשמה:
שפירא
רויטל 658422

15.11

16.11

פרשת
דרכים

 17:00בקימרון

קפה
ספרות

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

26.11
’חגורת
הקסמים’
שעת סיפור
 17:00בספריה
האיזורית

27.11

28.11
יום הותיק 2
פרטים והרשמה:
רויטל 658422

29.11

פרשת
דרכים

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

30.11

סטודיו שקוף

24.11

25.11

’גזע’
ת .חיפה

20.11

21.11

22.11

23.11

 3.11יום ראשון ,ל' חשון

’חגיגה בצבעים’

שעת סיפור
עם רומי גונן

לקשת הפיה יש היום יום
הולדת ,אך היא כל כך
עצובה ,כל החברים שכחו
אותה .הצגה צבעונית
ומלאת הומור על חברות עם
המון דמיון .לגילאי .3-7

 17:00בספריה האיזורית בנוה איתן
 5.11יום שלישי ,ב' כסלו

 19.11יום שלישי ,ט"ז כסלו

’גזע’  -תיאטרון חיפה
הצגה מס  2למנויים ולקהל הרחב

שי
לתאמו לב
ריך

שלושה עורכי דין בפירמה מצליחה מקבלים לידיהם תיק חדש:
הם נדרשים להגן על צ'רלס סטריקלנד ,גבר עשיר ומפורסם,
הנאשם באונס של צעירה שחורה .סטריקלנד הכוחני מאמין כי
מגיע לו לקבל את הצדק שעבורו הוא משלם .תוך כדי העיסוק
בשאלת אשמתו של סטריקלנד ,מוביל המחזה המותח לדיון
ולבחינה מורחבת יותר של נושאים כמו אפליה ,פרנויה ,מצפון
חברתי ,חרטה ובושה.
שחקנים :נצנת מקונן ,רמי הויברגר ,שרון אלכסנדר ,נורמן עיסא,
אסתר רדא.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

’לידת הפניקס’
להקת המחול ורטיגו
בתוך כיפה גאודזית ,מחוץ
לכתלי התיאטרון ,אמנים
וקהל חשופים לעוצמתו של
הטבע ,למראות ,לצלילים
ולתחושות ,ליופי ולקושי.
לידת הפניקס היא יצירה
דינמית המשתנה בכל סביבה
שבה היא פועלת ,טבעית או אורבנית ,תוך הקשבה לפעימה של
הלב ,המקום ,הזמן ועונות השנה.
כרטיסים ₪ 35 :במכירה מוקדמת ₪ 50 ,בערב המופע.

 18:00במגרש הספורט בביה”ס גאון הירדן בנוה איתן
 13.11יום רביעי ,י' כסלו

כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
’זיכרון דברים’
מופע מחול מאת רמי באר
בביצוע :להקת המחול הקיבוצית

 17:00בקימרון

 26.11יום שלישי ,כ”ג כסלו

’חגורת הקסמים’
שעת סיפור עם פזית נוני
המלך ירד מנכסיו ומה שהוריש לבניו היה רק קערת עץ ישנה,
קערת קסמים ...מופע מרתק ,על נסיכים אחרים השומרים על
קשר טוב אחד עם השני ,למרות שיש נסיכה המנסה לסכסך
ולהפריד ביניהם) .לגילאי (3-8

 17:00בספריה האיזורית בנוה איתן
 28.11יום חמישי ,כ”ה כסלו

 14.11יום חמישי ,י"א כסלו

יום הותיק 1

יום הותיק 2
יום בריאות וספורט
פאטנק ,הליכה נורדית ,ריקודי עם ,תרגילי מוח ו' ...מה זה עושה
בצלחת שלי' ?

 7:00-15:00טיולים בצפון
 - 15:00ארוחת צהריים
 - 16:00חגיגה ישראלית בזמר ובשיר עם עינת שרוף בקימרון

 8:00-12:00במרכז עידן

פרטים והרשמה :רויטל 6584220

פרטים והרשמה :רויטל 6584220

 18.11יום שני ט”ו כסלו

’קפה ספרות’ עם הסופר אתגר קרת
 - 20.00קבלת פנים עם מרק ,קפה ומאפה
 – 20.30המפגש בחדר האוכל עין הנצי"ב
כניסה₪ 25 :

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

 1.11יום שישי כ"ח חשון  -פרשת תולדות
 15.11יום שישי י"ב כסלו  -פרשת וישלח
 29.11יום שישי כ”ד כסלו  -פרשת מקץ

במהלך החודש
חוזרים להקרין סרטים
הצטרפו אל קבוצת המכותבים שלנו
וקבלו עדכונים שוטפים
להצטרפות כתבו ל – ruti@maianot.co.il
תכניות חנוכה מתבשלות ...

