רוח סתיו אל הדרכים הביאה הבטחות
של ימים טובים עומדים בפתח.
ויונה תמימה נושאת ענף למזל טוב,
ושלמים שלווים פני השמים.
ועוברת לה חולפת עוד עונה ועוד תקופה,
והעולם כמנהגו נוהג ,ומשתנה בתוך שבוע.
ואני עומד תמה מתקשה קצת להבין,
אבל אף פעם לא אדע ,ולפני סיבה להאמין.
רוח סתיו הבהירה מחשבות וזה לא די לה,
רוח סתיו עשתה שירות יפה.

מחול עניין קונצרטים
מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה גוף-נפש טבע תרבות
ספרות

נובמבר  2011חשון-כסלו תשע"ב

ראשון

שלישי
ד חשון
1.11

שני

רביעי
ה חשון
2.11

חמישי
ו חשון
3.11

שישי
ז חשון 5.11
4.11

שבת
ח חשון

סרט בוקר:

הקרנה חוזרת:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30בקימרון

'בוקר טוב,
'בוקר טוב,
אדון פידלמן' אדון פידלמן'

6.11

ט חשון

7.11

י חשון

8.11

יא חשון

9.11

יב חשון

10.11

יג חשון

11.11

יד חשון

'סיפורים בכיף'

'יד לאבוקה'

 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

10:30
על גדות נחל אבוקה

13.11

טז חשון

14.11

יז חשון

15.11

יח חשון

20.11

כג חשון

21.11

כד חשון

22.11

כה חשון

16.11

יט חשון

'סוף טוב'

17.11

כ חשון

 20:00אירוח 20:30
ההצגה בקימרון

'סיפורים בכיף'
 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

 20:00אירוח 20:30
הקונצרט בקימרון

24.11

כז חשון

כב חשון

סרט בוקר:

הקרנה חוזרת:

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30בקימרון

25.11

כח חשון

'העזרה'

26.11

כט חשון

תיאטרון אורנה פורת
 17:30בקימרון

28.11

ב כסלו

29.11

הספריה ד כסלו
ג כסלו 30.11
האזורית וספרית בית החינוך 'גאון הירדן'

ימים א' ,ג'  18.00 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טלפון 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

ספריה רב ישובית עין הנציב
טלפון04-6062841 :

אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

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 המועצהwww.maianot.co.il :

סטודיו שקוף

27.11

א כסלו

קונצרט :קוסטבה
ברווה באוירה
קאטלונית

'סיפורי איתמר
ורותי גם'

23.11

19.11

'העזרה'

תיאטרון הקאמרי

כו חשון

18.11

כא חשון

12.11

טו חשון

 18.11יום שישי ,כ"א חשון

סרט בוקר' :העזרה'

סופרת צעירה משכנעת משרתות אפרו – אמריקאיות
לספר על יחסן המשפיל של המעסיקות הלבנות
במיסיסיפי הגזענית של תחילת שנות ה.60-
שחקנים :ויולה דייויס ,אמה סטון .מומלץ בחום !
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

 19.11מוצ"ש ,כ"ב חשון

הקרנה חוזרת' :העזרה'
 20:30בקימרון

4.11

יום שישי ,ז' חשון

סרט בוקר' :בוקר טוב ,אדון פידלמן'
דרמה .קרע בין אב ובן בגלל מכירת בית מלאכה לשיפוץ
רהיטים בדרום ת"א.
שחקנים :ששון גבאי ,הנרי דוד ,נבו קמחי.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

5.11

מוצ"ש ,ח' חשון

הקרנה חוזרת:
'בוקר טוב ,אדון פידלמן'
 20:30בקימרון

6.11

יום ראשון ,ט' חשון

סיפורים בכיף
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

 11.11יום שישי ,י"ד חשון

'יד לאבוקה'
טקס הסרת הלוט של אנדרטת 'יד לאבוקה'.
 10:30על גדות נחל אבוקה
הזמנות ופרטים במח' תרבות 04-6065860

 20.11יום ראשון ,כ"ג חשון

סיפורים בכיף

 17:00בספריה האזורית בנוה איתן

 22.11יום שלישי ,כ"ה חשון

פתיחה חגיגית לסדרת התיאטרון לילדים:

'סיפורי איתמר ורותי גם' -

תיאטרון אורנה פורת

עפ"י סיפורי איתמר" מאת דיוד גרוסמן .לגילאי גן א-ג
אל 'איתמר מטייל על קירות'' ,איתמר צייד החלומות'
ו'איתמר וכובע הקסמים' מצטרפת הילדה רותי שאינה
מצליחה להרדם וחוששת מהאח התינוק שנמצא בבטן
של אמא .האם אבא ואמא ימשיכו לאהוב אותה? –
לעזרתה באים האיתמרים שעוזרים לה להתמודד עם
הפחדים והקשיים בצורה מרגשת ומשעשעת המלווה
במשחק ,שירה וריקוד.
 17:30בקימרון

 27.11יום ראשון א' כסלו

'קוסטה בראוה  -באוירה קאטלונית'

 16.11יום רביעי ,י"ט חשון
פתיחה חגיגית של עונת התיאטרון:

'סוף טוב'  -תיאטרון הקאמרי
למחלקת אשפוז יום מגיעה חולה ,שחקנית תיאטרון כדי
להתחיל טיפול שנועד להאריך את חייה.
המפגש עם החולות הותיקות במחלקה וההבנה של מה
שמצפה לה בהמשך גורמים לה לחשוב מחדש על הדרך
בה הייתה רוצה לסיים את חייה.
מאת :ענת גוב .בימוי :עדנה מזי"א .שחקנים :ענת וקסמן,
זהרירה חריפאי ,שרית וינו אלעד ,יפתח קליין ועוד.
"מחזה שנון בצורה חריפה ואמיצה במציאות ...מנות
הגונות של הומור ...שחקנים מצויינים ...שלאגר
*
*
*
*
*
אמיתי..."...
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

קונצרט מס 2 .למנויים ולקהל הרחב
תזמורת נתניה  -הקאמרית הקיבוצית.
מנצח :סלבדור ברוטונס ,סופרן :סיון רותם ,גיטרה :יורם
זרביב .ברוטונס :קוסטה בראוה )בכורה ישראלית(
רודריגו :קונצ'רטו "דה ארנחואז" לגיטרה טולדרה :שישה
שירים לזמרת ותזמורת כלי קשת )בכורה ישראלית(
בטהובן :סימפוניה מס'  8בפה מג'ור אופ' .93
קונצרט סוחף שבמרכזו מוסיקה ספרדית קטלונית רווית
מקצבים שופעים וחושניות.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

'מדברים על מזג האויר'
כנס חובבי האקלים ה 1-בישראל
 20-23בנובמבר  2011בקיבוץ טירת צבי
בהשתתפות :נחום מליק ,פרופ' פנחס אלפרט ,אופיר פינס-פז,
הלל גלזמן ,נעמה איזנבוך ועוד.
לתכנית מפורטת www.eden.022.co.il :ובאתר המועצה.

