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אדר א’ תשע"ד

יבוא,
“וזה
אתה תראה

הידיים הקפוצות יתארכו
והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל

זה יבוא,

כמו שהטבע רגיל
להיות שלם עם עצמו”...

ראשון

ריטה

שלישי

שני

חמישי

רביעי

שבת

שישי
1.2

2.2
שעת סיפור3.2 :
’מסיפורי פו הדב'

 17:00בספריה האזורית

4.2

חיברותא

5.2

7.2
מופע מחווה ' 8.2אוהב
להיות בבית’

6.2

לביטלס

בית המדרש האזורי
מארח את סתיו
שפיר

'קפה ספרות'

מארח את איל מגד
 20:30בח”א עין הנצי"ב

להקת אוברטון
בפאב הפינה

 19:30בח”א כפר רופין

16.2

17.2

18.2

23.2
ניצוצות בעמק
המעיינות:

24.2

12.2

’היפה והחיה’

13.2

בביצוע הבלט
הישראלי
 17:30בקימרון

’אם הבית’

19.2

מארינה ,גיל בטהובן
 20:00אירוח
 20:30הקונצרט בקימרון

25.2

שעת סיפור:

’העכברה שרצתה
להתחתן’
 17:00בספריה האיזורית

20.2

’מינוס '200
אמיר דדון

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

14.2
מירוץ ניווט 15.2
ע"ש יותם גלבוע
’פרשת דרכים’
 10:00ב’קפה קפה’ רוויה
גבע אלון
בפאב הפינה

 20:00באודיטוריום זיידן
במרכז עידן

תיאטרון הבימה

 20:30בח”א מעוז חיים

21.2

22.2

סרט בוקר הקרנה חוזרת
 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:00אירוח
 20:30הסרט בקימרון

בפאב הפינה

26.2

27.2
' 28.2אחת משלנו’  -אקטיבית
 9:00-12:00בניר דוד
על
’צלילים
’פרשת דרכים’
קצות
 10:00ב'קפה קפה' רוויה
האצבעות’
אריאל הורביץ
 18:30בקימרון

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

בפאב הפינה

סטודיו שקוף

9.2

10.2

11.2

ערב משיריו של
אריק איינשטיין

 21.2יום שישי ,כ"א אדר א’

 2.2יום ראשון ,ב' אדר א’

שעת סיפור’ :מסיפורי פו הדב'

סרט בוקר’ :השיר של מריון’

תיאטרון הבובות של רות אביאל וחברים משדה אליהו ,מציג שני
סיפורים ’מסיפורי פו הדב’ )לגילאי .(3-6

 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון

 17:00בספריה האזורית

'קפה ספרות' מארח את איל מגד
 20:00אירוח  20:30המפגש בחדר האוכל בעין הנצי"ב
 4.2יום שלישי ,ד' אדר א’

חיברותא  -בית המדרש האזורי
 19:00התכנסות בחדר האוכל בקיבוץ כפר רופין
 19:30מפגש עם ח"כ סתיו שפיר
הכניסה חופשית
 8.2מוצ"ש ,ח' אדר א’

'אוהב להיות בבית’
עוזי וחיים אסנר מארחים את בן ארצי
בערב משיריו של אריק איינשטיין
 20:30בח”א במעוז חיים כרטיס במחיר  ₪ 20בערב בקופה
 12.2יום רביעי ,י"ב אדר א’

’היפה והחיה’ בביצוע הבלט הישראלי
האגדה המפורסמת קמה לתחיה בהפקת פנטזיה איכותית לכל
המשפחה .תפאורות מרהיבות ,תלבושות ססגוניות ,מופע שטרם
נראה בישראל של הכוריאוגרף הבינלאומי הנודע דיוויד ניקסון.
 30רקדני הבלט הישראלי במופע פנטזיה מהאגדות בשלל דמויות
קסומות של פיות ,נסיכים ,שדונים והסיפור העתיק מהמיתולוגיה.

 17:30בקימרון
 14.2יום שישי ,י"ד אדר א’

מירוץ ניווט עמק המעיינות
ע"ש יותם גלבוע ז”ל
 09:00-11:00יציאה מסככת התמרים של ק .מעוז חיים )על
כביש מעוז חיים כפר רופין(.
 12:15טקס וחלוקת פרסים.

פרשת דרכים“ :כי תישא”
 10:00ב’קפה קפה’ בצומת רוויה
לפרטים :יוחאי 052-3239867
 18.2יום שלישי ,י"ח אדר א’

’אם הבית’

תיאטרון הבימה
הצגה מס 5 .למנויים ולקהל הרחב
המחזה מספר את סיפורן של בקי
ואתי ,אם ובתה ,בעיר שדה על גבול
המדבר ,שדרכיהן נפרדו – אם כי לא
נותקו – ולכל אחת מהן תקוות משלה
ומציאות קיומית משלה.

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון
 20.2יום חמישי ,כ' אדר א’

’מינוס  10 :'200הרצאות 6 ,דקות לכל הרצאה
פורום צעירי עמק המעיינות מציג ערב יחודי המשלב תרבות ,ידע
וחוויה מסוג חדש.
אורחים :יריב בש ,מתן שמואלי ,ציון דקו ,אלכס קליין ושאול
בשיא ,אילון סלוס ,נוית בראל ,אלעד זוהר ,רננה מנקין ,בן מרדכי
הלוי ,כפיר וקס ועוד.

 20:00באודיטוריום זיידן
במרכז עידן כרטיס₪ 20 :

 22.2מוצ"ש ,כ"ב אדר א’

הקרנה חוזרת’ :השיר של מריון’
 20:30בקימרון
 23.2יום ראשון ,כ"ג אדר א’

’ניצוצות בעמק המעיינות’
מארינה וגיל פוגשים את בטהובן
תזמורת סימפונט רעננה בניצוחו של גיל שוחט
מארחת את מרינה מקסימיליאן בלומין
בטהובן :הסימפוניה השביעית – פרק ראשון  /ג' .הוקינז“I :
” / Put a Spell on Youצ'ייקובסקי :שיר רוסי / Beriozka -
ב .הווארד / “Fly Me to the Moon” :בטהובן :הסימפוניה
השביעית –פרק שני  /מ .קרני" :עמוק בטל”  /מ .כספי" :מקום
לדאגה”  /מ .קרני / ”I Can Only Give You" :בטהובן:
הסימפוניה השביעית – פרק
שלישי  /לנה דל ריי“it's :
” / all for youמ .כספי:
"שיר היונה”  /בטהובן:
הסימפוניה השביעית –פרק
רביעי  /מ .זעירא" :מה
אומרות עינייך”.

 20:00אירוח
 20:30הקונצרט בקימרון
כרטיס₪ 90 :
 25.2יום שלישי ,כ"ה באדר א’

שעת סיפור’ :העכברה שרצתה להתחתן’
גל קלדרון מתיאטרון התיבה מספרים סיפור מסע של עכברה
היוצאת לחפש את היצור הכי חזק בעולם.

 17:00בספריה האיזורית
 27.2יום חמישי ,כ"ז באדר א’

’צלילים על קצות האצבעות’
המופע המרכזי של המרכז למוסיקה ,בביצוע תלמידי המרכז
למוסיקה והמרכז למחול.
 18:30בקימרון כרטיס₪ 20 :
 28.2יום שישי ,כ"ח אדר א’

'אחת משלנו’
28.2-7.3.2014

’אקטיבית’

פתיחת אירועי
שבוע האישה הבינלאומי בעמק המעיינות
 9:00-12:00בניר דוד
רשמו את התאריך !

פרשת דרכים“ :פקודי  -שקלים”
 10:00ב’קפה קפה’ בצומת רוויה לפרטים :יוחאי 052-3239867

החודש בפאב הפינה:
 - 7.2מופע מחווה לביטלס  -להקת אוברטון
 - 14.2גבע אלון
 - 20.2אמיר דדון
 - 28.2אריאל הורביץ
לפרטים :רועי ברגר 052-3965334

