תרבות בעמק המעיינות
פשוט תרשו לעצמכם

2013
סירקו והתעדכנו

ינואר  2013טבת-שבט תשע"ג
חמישי
רביעי
שלישי
ראשון
שני
1.11
הרב ישובית -כ טבת
יט טבת
גלבוע
הירדן'
מעלה 3.1
הספריה2.1
הספריה האזורית וספרית בית החינוך 'גאון 1.1
ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00
טל04-6480850 ,04-6063543 :
אתרwww.maianot.libraries.co.il :

אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -נוה אור

הספריה הרב ישובית  -עין הנציב

טלפון 04-6062841 :אתרwww.hanatziv.libraries.co.il :

6.1

כד טבת

סיפורים בכיף:
’חמש מכשפות
הלכו לטייל’

7.1

כה טבת

13.1

8.1

טלפון 04-6063343 :מיילsyfria@neve-ur.org.il :
אתרwww.neveur.library.org.il :

כו טבת

’סטמפניו’

14.1

ג שבט

15.1

בחוות עז–עיז במנחמיה
פעילויות
שבט
ט
20.1
לכל21.1
המשפחה ,י שבט 22.1
ואוכל
סיורים

ו שבט
ה שבט 17.1
ד שבט 16.1
קפה ספרות מארח ערב לזכרה של
אורה גלמן ז”ל
את איתמר לוי
 20:00כיבוד חורפי
 20:30בחד"א עין
הנצי"ב

יא שבט

22.12-20.1
29.1

סיפורים בכיף:
’מי מוכן להיות
לולין?’

 17:00בספריה
האזורית בנוה איתן

פניני אופרה
לשבת:
'למות מאהבה’

 11:30באודיטוריום
זיידן שבמרכז עידן

11.1

כט טבת

סרט בוקר:
’סיפור מלכותי’

 17:30בסיפריה בנוה אור

יב שבט
23.1
הצגת ילדים24.1 :

30.1

יט שבט

פרשת דרכים

 10:00בשדי תרומות

18.1

12.1

א שבט

סרט:
’סיפור
מלכותי’

 20:30בקימרון

19.1

ח שבט

ז שבט

יג שבט

25.1

יד שבט

סרט’ :למלא 26.1
את החלל’

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

פרשת דרכים

טו שבט

סרט’ :למלא
את החלל’
 20:30בקימרון

 10:00בשדי תרומות

31.1

כ שבט

1.2

כא שבט

פניני אופרה
לשבת:
'מאופרה למחזמר’
 11:30באודיטוריום
זיידן במרכז עידן

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

סטודיו שקוף

27.1

28.1

יז שבט

שעת סיפור:
’מנגינת היער’

 17:30בקימרון

יח שבט

4.1

כב טבת

5.1

 19:30באודיטוריום זיידן

’על ניסים
ונפלאות’

לפרטים057-7292996 :

שישי

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:00אירוח
 20:30ההצגה בקימרון

פסטיבל הגדי
הראשון

טז שבט

9.1

כז טבת

10.1

כח טבת

תיאטרון הקאמרי

 17:00בספריה
האזורית בנוה איתן

ב שבט

חשון
טז
כא טבת

שבת
כג טבת

4.1

יום שישי ,כ"ב טבת

פניני אופרה לשבת' :למות מאהבה’
בביצוע סולני האופרה הישראלית
למה גיבורות האופרה תמיד צריכות למות כשהמסך יורד?
למה אי אפשר לחיות
באושר ובעושר עד
עצם היום הזה ?
אריות מהאופרות
האהובות בכל הזמנים
כולל רומיאו ויוליה,
לה בוהם ,ריגולטו,
כרמן ועוד ...
 11:30באודיטוריום זיידן שבמרכז עידן .כרטיס.₪ 40 :

6.1

יום ראשון ,כ"ד טבת

סיפורים בכיף:
’חמש מכשפות הלכו לטייל’
)גילאי  .(8 - 3האמנם קיימות מכשפות או שמא הן רק
באגדות? הצגה העשויה כולה מנייר.
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן.

8.1

יום שלישי ,כ"ו טבת

הצגה’ :סטמפניו’ תיאטרון הקאמרי
הצגה מס 3 .למנויים ולקהל הרחב
עיבוד לסיפור מאת שלום עליכם .נגן מחונן ,בעל להקת
כלייזמרים בפולין של סוף המאה ה ,19-מתאהב באישה
נשואה .עם אלון דהן ,אורלי זילברשץ ,יחזקאל לזרוב ועוד.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון.

11.1

יום שישי ,כ"ט טבת

סרט בוקר’ :סיפור מלכותי’
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון.

פרשת דרכים  -חדש! חדש!
טעימות מפרשת השבוע בדרך של ניגון ,סיפור עם קפה
ומאפה .בהגשת נתנאל פברשטיין ויוחאי בשן.
 10:00בקפה-קפה שדי תרומות.
עלות ₪ 30 :כולל א .בוקר קלה.

12.1

מוצ"ש א' שבט

הקרנה חוזרת’ :סיפור מלכותי’
 20:30בקימרון

16.1

יום רביעי ,ה' שבט

קפה ספרות מארח את איתמר לוי
בשנת  1993הקים את "ספר זיכרונות"  -שירות לאיתור ספרים
ישנים ,והפך למשתתף קבוע בתוכנית הרדיו של ירון אנוש.
 20:00כיבוד חורפי  20:30המפגש בחד"א בעין הנצי"ב.

17.1

יום חמישי ו’ שבט

ערב לזכרה של אורה גלמן ז”ל
במלאת שלוש שנים לפטירתה של אורה בטיסט גלמן.
מופע "תלוי" :שני משתנים בתוך עולם שלם ,נפגשים במקום
מסוים ובזמן מסוים ,ויוצרים עולם חדש ,הקיים לפעם אחת
בלבד .ביצוע :רקדני הלהקה הקיבוצית ניר אבן שהם ודנה רז.
19:30באודיטוריום זיידן.

שעת סיפור’ :מנגינת היער’
מגיש :אבי שדה
 17:30בסיפריה בנוה אור לפרטים שלומית052-3795804 :

23.1

יום רביעי ,י"ב שבט

הצגת ילדים’ :על נסים ונפלאות’
תיאטרון ארצי לילדים ונוער
לפי ספרה של לאה גולדברג "נסים ונפלאות".
נסים ,ילד חדש בשכונה וקוף קטן בשם "נפלאות" ,הופכים
לחברים טובים ,ומקימים קרקס מלא הפתעות.
עם שיריה האהובים של לאה גולדברג.
 17:30בקימרון .כרטיס.₪ 50 :

25.1

יום שישי ,י"ד שבט

סרט בוקר’ :למלא את החלל’
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון.

פרשת דרכים
טעימות מפרשת השבוע בדרך של ניגון ,סיפור עם קפה
ומאפה .בהגשת נתנאל פברשטיין ויוחאי בשן.
 10:00בקפה-קפה שדי תרומות.
עלות ₪ 30 :כולל א .בוקר קלה.

26.1

מוצ"ש ,ט"ו בשבט

הקרנה חוזרת’ :למלא את החלל’
 20:30בקימרון.

29.1

יום שלישי ,י"ח שבט

סיפורים בכיף’ :מי מוכן להיות לולין?’
גבריאל הדר מנגן ושר
)גילאי  .(7 - 4כשאבא את חצר הבית ניקה ,ואמא במחשב
היתה עסוקה ,הסתובב רועי והודיע" :לי נמאס! אני עוזב את
כולם והולך לקרקס!" .סיפור מאת :פנינה פרנקל.
 17:00בספריה האזורית בנוה איתן.

1.2

יום שישי ,כ"א בשבט

פניני אופרה לשבת' :מאופרה למחזמר’

בביצוע סולני האופרה הישראלית
הלהיטים הגדולים מעולם האופרה ,האופרטה והמחזמר.
חגיגה של אריות מרגשות מיצירות כמו הספר מסיביליה,
העטלף ,גבירתי הנאוה ועוד.
 11:30באודיטוריום זיידן במרכז עידן.
כרטיס.₪ 40 :

