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סדנאות פתוחות בעמק
יום שישי ,א’ סיון תשע”ד

30.5.2014
9:30-12:30

יש משהו באמנים והאומנים של העמק שאין בשום מקום
אחר בעולם .משהו בחום של העמק ,בנופו המשתנה
והמפתיע בכל עונה מחדש ,שמשפיע גם על נופו האנושי:
יחודו ,הלך מחשבתו ,דעותיו ,רגישותו ואמנותו.

’חצר המשק’  -מתחם יוצרים בגלבוע
מעלה גלבוע
על הגלבוע בנוף קסום ופסטורלי נפתח מתחם יוצרים אשר מאגד מספר אמניות ,כל
אחת עוסקת בחומר שונה ובתהליך עבודה מיוחד לה.
גיתית רובינשטיין  -צורפת מעצבת gitt33@gmail.com 054-5640567
דפנה זומר  -סטודיו לקרמיקה dafididi@gmail.com 055-6608705
פעמיים  -עיצוב אקולוגי בעבודת יד – סטודיו לאופנה ענבל לדרמן 052-4314168
Inbal.paamaim@gmail.com
מוזמנים להתרשם מתהליך היצירה – עבודה באבניים ,הלחמת טבעות ,תפירה וסריגה
* לרגל חג השבועות יציגו במקום דוכני תוצרת מקומית נוספים.

יסכה הטב  -סטודיו לקרמיקה
מעלה גלבוע
בסטודיו פועלים חוגים וסדנאות חד פעמיות,
וחנות שבה ניתן למצוא מלבד כלי קרמיקה,
מוצרי בוטיק המיוצרים באזור.
מוזמנים לסדנת צביעה של כלים לבחירה,
התנסות על האבניים לילדים ומבוגרים.
טל050-5991174 :
מייל.negia.studio@gmail.co.il :
פייסבוק' :סטודיו נגיעה'

’דגש אחר’  -טעימה ארכיאולוגית
מעלה גלבוע
טחינה על ריחיים ,מאפי לחם ייחודים לשבת ומצגת סיורים.
בואו להכיר את 'קורות העבר פסיפס ההווה'  -סיורים ,הדרכות והתנסויות בארכאולוגיה
מקומית.
אחיה וחנה כהן-תבור 054-3224138 054-6278936
kohntavor@gmail.com

’בשאנטי’
’קונדיטוריה ביתית בגלבוע’
’פרשת דרכים’
קיבוץ מירב
הסלון של "בשאנטי" בקיבוץ מירב ו"קונדיטוריה ביתית
בגלבוע" משלבים ידיים ושמחים לארח אתכם
לקבלת שבת ישראלית ,מבית "פרשת דרכים" ,המשלבת
שיח על פרשת השבוע ,יחד עם ניגון ושירה עברית קלאסית ומקורית.
כל זאת לצד קפה איכותי ועוגות משובחות.
 - 9:15דוכני מכירה של יוצרים ממירב ובית קפה פתוח על הדשא )בתשלום(
 - 10:15קבלת שבת ישראלית
* במקביל ניתן לקנות חלות ומאפים מפנקים לכבוד שבת
לפרטים נוספים :יוחאי  / 052-3239867 -אפרת 052-8692029 -

’חיוך מתוק’  -הקונדיטוריה של נוגה
קיבוץ ניר דוד
בקונדיטוריה שפועלת כבר  8שנים ,בכניסה לקיבוץ ,נאפים באהבה גדולה עוגות ,עוגיות,
קישים ,מאפים מלוחים ומתוקים ,עוגות מיוחדות וקינוחים לארועים.
לפני כשנתיים נפתח גם בית קפה ואתם מוזמנים ליהנות מקפה משובח ,מבחר
משקאות קיציים ,ארוחות קלות ומכל מוצרי הקונדיטוריה.
תבואו תראו!
נוגה050-7933058 :

משה ברקוביץ’
ניר דוד
צלם ,כותב ספרי ילדים
ומפעיל תאטרון בובות מחומרים ממוחזרים.
נייד050-7375659 :
www.photomoshe.com

מועצה אזורית עמק המעיינות ,טלפון04-6065860 :
גם בFacebook-
אתר המועצהwww.maianot.co.il :

