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טבע תרבות

יולי-אוגוסט  2012תמוז-אב-אלול תשע"ב

ישראל קוראת

שבוע הספר בישובי עמק המעיינות
יולי  - 2012הכניסה חופשית הציבור מוזמן
 9.7יום שני  17:00במעלה גלבוע
תיאטרון אלומה' :זמן ירושלים' לילדי גן  -ד'
אורחת :נגה גיל
 10.7יום שלישי  17:30בספריה האזורית
תיאטרון התיבה' :האביר והנסיכה'
מופע חוצות לכל המשפחה
אורח :יורם קרין
 11.7יום ד'  17:30בשדה אליהו
חנה ואפרת' :האגדה על הילד האינדיאני' לגילאי 3-7
 12.7יום חמישי  17:30במירב
גל קלדרון' :העכברה שרצתה להתחתן' לגילאי 3-7
אורחת :נגה גיל
 12.7יום חמישי  17:30בגשר
ארנה הוכרמן' :קריוס ובקטוס' לגילאי 3-7
 15.7יום ראשון  17:30בעין הנציב
יניב קלדרון' :סיפורי השוק הגדול בירושלים'
מגיל גן ולכל המשפחה
 16.7יום שני  18:00בחמדיה
סיגל לוי' :הנסיכה בארמון הדמיון' לגילאי 3-7
אורחת :נעמה כץ

 17.7יום שלישי  16:30בכפר רופין
אבי שדה' :מנגינת היער' לגילאי 3-7
 17.7יום שלישי  17:00בשלוחות
חנה ואפרת' :אגדה על הילד האינדיאני' לגילאי 3-7
אורחת נעמה כץ
 18.7יום רביעי  17:30בניר דוד
סיגל לוי' :החלום הוא צייר גדול'
לגילאי 4-8
 18.7יום רביעי  17:30במנחמיה
דרורה אראל' :עצות' )לאה גולדברג( לגילאי גן  -א'

הזמנת כרטיסים בטלפון 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 המועצהw w w . m a i a n o t . c o . i l :
חפשו אותנו ב Facebook

6.7

יום שישי ט"ז תמוז

שישינשי  -יום פתוח של נשימה

יולי שני מוסיקלי

סדנאות ,דוכנים ,מופע מחול נשים
 09:00-12:30במרכז עידן
כרטיסים.₪ 20 :
פרטים והרשמה עינת052-3795721 :

לל

א
תש

' 30.7כל המילים השמחות' עם אסף אשתר

לום

חגיגת זמר סוחפת עם סיפורים מאחורי השירים,
אנקדוטות מחיי היוצרים ,שעשועונים מוסיקליים,
הומור שנוגע ברצינות והעיקר:
שירים ,שירים ,שירים.
 20:30בטירת צבי

 13.7יום שישי כ"ג תמוז

סרט בוקר :ממלכת אור ירח
זוג אוהבים בורחים מעיירתם בצפון אמריקה.
המקומיים מאגדים צוות חיפוש על מנת לאתר אותם.
עם ברוס ויליס ,פרנסס מקדורמנד.
 10:00קפה של בוקר 10:30 ,הסרט בקימרון.

 13.8עוזי רוזנבלט והאקורדיון
שירי א"י מכל הזמנים בלווי
שקופיות ,בבצועים ועיבודים
מיוחדים ובשיתוף הקהל.
 20:30בחמדיה

 14.7מוצ"ש כ"ד תמוז

סרט :ממלכת אור ירח

₪ 10

 21:15בקימרון.

רביעי בסרט

' 1.8מראה מראה'  -סרט לכל המשפחה

שלגיה מגורשת מן הארמון אל היער ע"י המלכה
המרשעת .שבעה גמדים מתגייסים לעזור לה לחזור
לארמון ולהשיב את כבודה .אבל המלכה שסוף סוף
זכתה לשלוט בממלכה לא תוותר בקלות ,ותילחם
בשלגיה .ע"פ סיפורם של האחים גרים.

' 15.8הלורקס'  -סרט לכל המשפחה

בפאב הפינה

 5.7מופע הארנבות של ד”ר קספר
 13.7רד בנד
 19.7שליחי הבלוז-פינק פלויד
 26.7הברירה הטבעית

פ
הפי אב
נה

כרטיסים ופרטים :רועי ברגר 052-3965334

על פי ספרו של ד"ר סוס .בן  12מחפש את הדבר
המיוחד שיסייע לו להשיג את נערת חלומותיו .כדי
למצוא אותו ,הוא חייב לגלות את סיפורו של
הלוראקס ,הייצור הנרגן אך מקסים שמנסה להגן על
עולמו.
שני הסרטים יוקרנו בשעות 17:30 / 10:00 :בקימרון
כרטיס₪ 10 :

חמישי באמנות
 9.8זרעים של פלסטיק
מתחם יצירה ובו "חגיגת חומרים" עשויים פלסטיק.
ניצור ונתנסה עם פקקי פלסטיק ,חלקי בקבוקים,
מכסים ,קשים ועוד...

 23.8סיפורי שקיות
מתחם יצירה ובו מספר אופציות יצירה שבהן
החומר העיקרי הוא שקיות פלסטיק.

מישי
ח ומנות
בא

בהנחיית יעלי תמיר מ"ירוק אמיתי".
 18:00במוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה.
הפעילות ללא תשלום.
)הכניסה לגן הלאומי בתשלום כולל רחצה לילית(

אוגוסט
9.8

יום חמישי כ"א באב
'צעדת עליזה' לזכרה של עליזה מלכה הי"ד

 17.00יציאה מקיבוץ מירב בהקפצות אוטובוסים.
 17.30הליכה נעימה במסלול שמתאים למשפחות
עם ילדים.
 18:30תפילת מנחה וסיום.

גן לאומי גן השלושה

סופשבוע בקולנוע
11.8 / 10.8
25.8 / 24.8

סרט
סרט

שישי 10:00 :קפה של בוקר 10:30 .הסרט בקימרון
מוצ"ש 21:15 :בקימרון
שמות הסרטים יפורסמו בהמשך.

