תרבות בעמק המעיינות

2014
ינואר
טבת-שבט תשע"ד
 .2014פשוט תרשו לעצמכם.

ראשון

שלישי

שני

רביעי
1.1

חמישי
1.11
2.1

טז חשון

7.1

10.1
סרט בוקר:
’פלאות’

8.1

 17:00בקימרון

קפה ספרות

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 20:30חד"א עין הנצי"ב

13.1

16.1
15.1
14.1
’הם יורים גם
פרוייקט
Spirit of
בסוסים’
זמר עברי
The
תיאטרון הקאמרי Dance
 20:30בחדר האוכל

20.1

21.1

’אפשר להשאיר
הודעה’

 17:00בספריה האזורית
בנוה איתן

19.1
ניצוצות בעמק
המעיינות

 20:00אירוח 20:30
ההצגה בקימרון

 20:30בקימרון

22.1

 10:00ב'קפה קפה'
צומת רוויה

מקהלת
העמקים

 21:00באודיטוריום
זיידן

11.1
הקרנה חוזרת:
’פלאות’
 20:30בקימרון

18.1

10

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

31.1
פרשת דרכים:
 10:00ב'קפה קפה'
צומת רוויה

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

 20:30הסרט בקימרון

סטודיו שקוף

27.1

28.1

29.1

17.1
פרשת דרכים

4.1

טורניר הכדורסל
בקיבוץ נוה אור
כרטיס₪
ע"ש דור אורבך
24.1
23.1
25.1
סרט בוקר :סרט’ :הטבחית’
סרט’ :ג’ובס’
’קפה דה פלור’
 20:00אירוח
 20:00אירוח
 20:30הסרט בקימרון

 20:00אירוח ופתיחה
חגיגית  20:30הקונצרט
בקימרון

26.1

3.1

 10:00ב'קפה קפה'
צומת רוויה

5.1
אופרה :שלמה
המלך והדבורה

12.1
שעת סיפור:

שישי
פרשת
דרכים:

שבת

 15.1יום רביעי ,י"ד שבט

 3.1יום שישי ,ב' שבט

פרשת דרכים :פרשת 'בא’

Spirit of The Dance

להקת המחול האירית הבינלאומית בליווי מופע השירה של
המלאכיות האיריות בסיבוב הופעות.
כרטיסים :הדרן  *2274ובמידע העיר 6585280
 20:30בקימרון

 10:00ב'קפה קפה' צומת רוויה.

ערב מוסיקלי
 4חבורות זמר מתארחות בעמק לערב מוסיקלי
 20:30אולם תרבות ניר דוד )הכניסה חופשית(

 16.1יום חמישי ,ט”ו בשבט

פרוייקט זמר עברי

 4.1מוצ"ש ,ג' שבט

מקהלת העמקים

שיתוף פעולה של תרבות לישראל ,משרד התרבות ואמ"י:

עירית בולקא ,יענקל'ה בן סירא ואיתמר רוטשילד

 21:00באודיטוריום זיידן

בערב יחודי מרגש וכובש .ללא תשלום

לפרטים :אריה פלטיאל 050-7261604

 20:30בחדר האוכל בקיבוץ נוה אור

 5.1יום ראשון ,ד' שבט

 17.1יום שישי ,ט"ז שבט

אופרה :שלמה המלך והדבורה

חוגגים שנה ל’פרשת דרכים’

אופרה קאמרית המבוססת על האגדה מאת ח.נ .ביאליק
במסגרת קלאסילייק – מופעי קונצרט תיאטרון לכל המשפחה
ביוזמת מפעל הפיס .מחיר כרטיס.₪ 10 :

מפגש מיוחד עם אמנים אורחים) .ללא תשלום(

 10:00ב'קפה קפה' צומת רוויה

 17:00בקימרון

’קפה ספרות’ מארח את עירית לינור
"הבלונדינית הסודית והסוס הלבן”

טורניר הכדורסל ע"ש דור אורבך
טורניר למשפחות בכדורסל

 09:00-12:00באולם עין חרוד

 20:00אירוח  20:30המפגש בח"א בעין הנצי"ב

 19.1יום ראשון ,י"ח שבט

סדרת קונצרטים עם תזמורת סימפונט רעננה
ניצוצות בעמק המעיינות:

 10.1יום שישי ,ט' שבט

סרט בוקר’ :פלאות’
שכונה ירושלמית סוחפת לתוכה אומן גרפיטי וברמן ירושלמי,
חוקר פרטי ,רב שידוע ביכולתו לצפות את העתיד ,אשת עסקים
ומלצרית חוזרת בתשובה.
שחקנים :אפרת גוש ,יהודה לוי ,אדיר מילר.

 10:00קפה של בוקר 10:30 ,הסרט בקימרון
 11.1מוצ"ש ,י' שבט

תזמורת סימפונט רעננה
מארחת את שלומי שבן

ח
דש!

קונצרט מס 1 .שבן  / GOES CLASSICמנצח :עומר מ .ולבר /
שירה ופסנתר :שלמי שבן  /יצירת בכורה' :פתיחה חגיגית לעמק
המעיינות’  /צ'ייקובסקי :סימפוניה מס / 5 .שלומי שבן :מותק
את אצלי בראש ,כולם אומרים ועוד.

 20:00אירוח ופתיחה חגיגית  20:30הקונצרט בקימרון

הקרנה חוזרת’ :פלאות’

מחיר כרטיס₪ 90 :

 20:30בקימרון
 12.1יום ראשון ,י"א שבט

שעת סיפור’ :אפשר להשאיר הודעה’
גבריאל הדר מנגן ושר .מתאים לגילאי 3-7

 17:00בספריה האזורית בנוה איתן
 14.1יום שלישי ,י"ג שבט

’הם יורים גם בסוסים’ תיאטרון הקאמרי

פרשת דרכים:

 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

 10:00ב'קפה קפה' צומת רוויה

סופשבוע של סרטים

הצגה מס 4 .למנויים ולקהל הרחב
המחזה חודר אל מאחורי הקלעים של עולם הבידור ומביא תוכנית
"ריאליטי" חושפנית .מתחת ל"שואו" ,מעבר למפגני ריקוד,
בידור והומור ,מסתתר עולם ציני ,שבו החמלה מפנה מקום
לשיקולים כלכליים .עפ”י ספרו הקלאסי של הוראס מק'קוי.

יום חמישי 23.1 ,כ"ב בשבט:

'ג'ובס'

 31.1יום שישי ,ל' שבט

יום שישי 24.1 ,כ"ג שבט:

’קפה דה פלור’

מוצ"ש 25.1 ,כ"ד שבט:

'הטבחית של הנשיא'

סיפור חייו של מייסד חברת אפל סטיב סיפור אהבה על אנשים שהזמן והמקום מפריד סיפורה האמיתי של הורטנס ,שפית
ביניהם ומחבר אותם בדרכים מסתוריות ,מוערכת שמקבלת הצעה לעבוד
ג'ובס .עם אשטון קוצ'ר.
בארמון הצרפתי ,ומגלה שהמשרה
פנטסטיות ,טרגיות ומלאות תקווה.
 20:00אירוח  20:30הסרט בקימרון
היא עבור הנשיא בכבודו ובעצמו .מה
 10:00קפה
שמתחיל כעבודה כפוית טובה ממשיך
 10:30הסרט בקימרון
למערכת יחסים אישית עם הנשיא.
כרט

10י ₪
ס

 20:00אירוח
 20:30הסרט בקימרון

