תרבות בעמק המעיינות
סיון  -תמוז תשע"ד

“כי יהוה אלוהיך,
מביאך אל-ארץ טובה:
ארץ ,נחלי מים--עיינות ותהומות,
יוצאים בבקעה ובהר.
ארץ חיטה ושעורה ,וגפן ותאנה ורימון;
ארץ-זית שמן ,ודבש”
)דברים ח' ,פסוקים ז  -ח(

1.6

ראשון

2.6

שני

הפנינג
ירוק

3.6

שלישי

17:30-20:00
ב’גאון הירדן-דרכא’
בנוה איתן

4.6

רביעי

חגשמחשבוע!!!ות

8.6

9.6

10.6

11.6

15.6

16.6
’משאלה
אחת ימינה’

17.6

18.6

5.6

חמישי

שישי

6.6
פרשת דרכים
“בהעלותך”
 10:00ב’קפה קפה’,
צומת רוויה
לפרטים052-3239867 :

14.6
13.6
12.6
בוקר:
סרט
’לה טרוויאטה’ ’יסמין הכחולה’ הקרנה חוזרת:
 21:30בגן השלושה סרטו של וודי אלן ’יסמין הכחולה’
 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

תיאטרון בית ליסין
 20:00אירוח חגיגי
 20:30ההצגה בקימרון

22.6

24.6
קונצרט
סיום שנה

23.6
מופע סיום
מחול
ותיאטרון צעיר המרכז למוזיקה
 18:00באודיטוריום זיידן  18:00באודיטוריום זיידן

26.6
חגיגת
מקהלות

20.6
פרשת דרכים
“קרח”

 21:15בקימרון

21.6

 10:00ב’קפה קפה’,
צומת רוויה
לפרטים052-3239867 :

27.6
סרט בוקר:
’כח משיכה’

קונצרט מקהלות לי-לך  10:00קפה של בוקר
 18:00באודיטוריום זיידן  10:30הסרט בקימרון

28.6
הקרנה חוזרת:
’כח משיכה’
 21:15בקימרון

תערוכה" :לי נפל האסימון כשאבנר נהרג"
תערוכת עבודות הגמר של בוגרי קורס הקופירייטינג ב'בצפר' בשיתוף עמותת ’אור ירוק’,
לזכרו של חברם אבנר רוז מטירת צבי שנהרג בתאונת אופנוע במהלך לימודיו ב'בצפר',
מוצגת בפואייה הקימרון.

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

29.6

30.6

19.6
מופע
סיום שנה
המרכז למחול
 19:00בקימרון

25.6

7.6

שבת

 24.6יום שלישי כ"ו סיון

 2.6יום שני ד’ סיון

הפנינג ירוק ב’גאון הירדן-דרכא’

קונצרט סיום השנה  -במרכז למוסיקה

חוויה ירוקה לכל המשפחה • :דוכני יצירה ,משחק ובנייה ירוקה
• ניווט וספורט • בועות סבון • הצגה" :מיחזורו של דון קישוט” •
להקת עולם התנועה • שעת סיפור • דוכני מזון • תערוכות :מגמת
אמנות והרובוט של .first

 18:00באודיטוריום זיידן

 17:30-20:00בבית החינוך בנוה איתן
הכניסה תמורת פסולת אלקטרונית ובקבוקים החייבים בפיקדון.

 26.6יום חמישי כ”ח סיון

חגיגת מקהלות
קונצרט מקהלות ’לי-לך’ הייצוגית והצעירה.

 18:00באודיטוריום זיידן

 12.6יום חמישי י"ד סיוון

 27.6יום שישי כ”ט סיון

’לה טרוויאטה’

סרט בוקר’ :כח משיכה’

ממרגלות המצדה לעמק המעיינות
שידור חי של האופרה על מסך ענק.

אסטרונאוטים מנסים לחזור לכדור הארץ לאחר שמעבורת החלל
שלהם התפוצצה והותירה אותם נסחפים לבד בחלל.
שחקנים :סנדרה בולוק וג'ורג קלוני.

מאת :ג'וזפה ורדי
 21:30בגן השלושה

 10:00קפה של בוקר  10:30סרט בקימרון

הכניסה חופשית
 13.6יום שישי ט”ו סיון

סרט בוקר’ :יסמין הכחולה’
אשת חברה ניו יורקית שבילתה את כל חייה בבועה של יציבות -
עיוורת לפשעיו של בעלה הטייקון ,עוברת לגור עם אחותה
ה"זרוקה"  -בסן פרנסיסקו ,כשהבועה הנוחה שלה מתפוצצת.
שחקנים :אלק בולדווין ,סאלי הוקינס ,וקייט בלנשט.

 28.6מוצ”ש ל’ תמוז

הקרנה חוזרת’ :כח משיכה’
 21:15בקימרון

חודש הקריאה
חגיגת ספרות ישראלית

 10:00קפה של בוקר  10:30סרט בקימרון

2-19.6

 14.6מוצ”ש ט”ז סיון

הקרנה חוזרת’ :יסמין הכחולה’
 21:15בקימרון
 16.6יום שני י"ח סיון

“משאלה אחת ימינה”  -ת .בית ליסין
סיום עונת התיאטרון  -הצגה מס'  7למנויים ולקהל הרחב

יום חמישי 12.6
יום שני 2.6
ב 17:30 -בספרייה האזורית בשעה  17:00בשלוחות

"ג'ק ואפון הפלא”

“גורי מחפש חבר”

תאטרון החלום לגילאי  3-10תאטרומי לגילאי 3-7
יום ראשון 8.6
יום ראשון 15.6
ב 17:30 -בספרייה האזורית בשעה  17:00במירב

“מסע קסום בצליל
וסיפור” עמנואל אלמוסנינו אבי שדה לגילאי 3-7
“הבגד הרעב”

מחזה על פי ספרו של אשכול נבו ,מאת דפנה אנגל.
ארבעה חברי ילדות בסוף שנות ה 20-לחייהם ,מחליטים להטמין
פתקים שעליהם ירשום כל אחד מהם  -היכן הוא רוצה להיות
במונדיאל הבא .שחקנים :ידידיה ויטל ,עמי ויינברג ,הילה זיתון /
טל-יה יהלומי ,רויטל זלצמן ,יניב לוי ,חייקה מלכה ,קרן מרום,
נדב נייטס ,עוז ניסן  /יוני קצב  /אמיר שורש ,דנה שרייר.

יום שני 9.6
בשעה  17:00בעין הנציב

“סיפורים שנשמרים בלב”
תהין שניר לגילאי 2-7

 20:00אירוח חגיגי  20:30ההצגה בקימרון

אירית וייסמן לגילאי 3-7

יום שני 16.6
בשעה  17:00בביכורה

לכל המשפחה

“חושך בהזמנה”
בשעה  17:30בגשר

“היער הקסום”

גל קלדרון לגילאי 3-7

יום שלישי 10.6

בשעה  16:30בניר דוד

"מנגינת היער"

רני אמיר לגילאי 3-7

יום שלישי 17.6
בשעה  17:00בטירת צבי

בשעה  17:00במעלה גלבוע "דרקון של דמיון"
תיאטרון התיבה לגילאי 4-9
“הארנב ממושי”
אבישג א .לגילאי 3-7

בספריית כפר רופין

“גלגולו של זחל”

תאטרומי לגילאי 3-7

 19.6יום חמישי כ"א סיון

מופע סיום שנה של המרכז למחול:
’מחול נטו’
 19:00בקימרון .כרטיסים במזכירות 6065887
 23.6יום שני כ"ה סיון

סיום שנת פעילות :מחול ותיאטרון צעיר
 18:00באודיטוריום זיידן .כרטיסים במזכירות6065887 :

יום רביעי 11.6
בשעה  17:00בשדה אליהו

“הזרעים
הקסומים”
יניב קלדרון
לגילאי 3-7

בשעה  16:30ברשפים

“העכבר והתפוח”

ארנה הוכרמן לגילאי 2-7

יום רביעי 18.6
בשעה  17:30בנוה אור

"החתול במגפיים"

תיאטרון הקיבוץ לגילאי 3-7

יום חמישי 19.6
בשעה  17:45בחמדיה

"הבגד הרעב"

אבי שדה לגילאי 3-7

כל הפעילויות ללא תשלום

