והימים ימי ראשית הקיץ .ימי ראשית.
בבוסתנים צבר ועץ הזית .רוח חרישית.
הלך עבר בדרך עפר .ימי בציר ימי ניגון ושיר
הלך עבר בדרך עפר .ימי ראשית הקיץ...
יענקל'ה רוטבליט

מורשת קולנוע תיאטרון מוסיקה
מחול עניין קונצרטים

ספרות

גוף-נפש

טבע תרבות

מאי  2012אייר-סיוון תשע"ב
ראשון

שני

1.5

שלישי

ט אייר

רביעי

2.5

י אייר

> סירקו את הקוד
והתעדכנו באירועים
השונים במועצה

שישי

חמישי
יא אייר 4.5
3.5
'עמק נעלם או טורניר מתניה
מעיין שופע'
בכדורעף
9:30-14:30
בבית ספר שק"ד

6.5

יד אייר

7.5

טו אייר

13.5

כא אייר

14.5

כב אייר

20.5

כח אייר

21.5

כט אייר

8.5

טז אייר

שעת סיפור:

9.5

יז אייר

10.5

יח אייר

יום
ירושלים

16.5

כד אייר

חג
שבועות

23.5

ב סיוון

'רוחל'ה
מתחתנת'

אריה ורדי ופניני
הקלאסיקה

תיאטרון בית ליסין

קונצרט מס' 5

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

 20:00אירוח
 20:30בקימרון

29.5

ח סיוון

12.5

כ אייר

סרט ערב:

17.5

כה אייר

30.5

18.5

כו אייר

סרט בוקר:

 21:15הסרט בקימרון

19.5

כז אייר

סרט ערב:

'פרידה'

'פרידה'

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 21:15הסרט בקימרון

26.5
הספריה האזורית 25.5
24.5
הירדן'
וספרית בית החינוך 'גאון
ג סיוון

ד סיוון

ה סיוון

ימים א' ,ג'  17.45 - 8.00ימים ב' ,ד' ,ה' 15.00 – 8.00

טל 04-6480850 ,04-6063543 :אתרwww.maianot.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -עין הנציב

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

הרב סיוון
הספריה י
ט סיוון 31.5
ישובית  -מעלה גלבוע
אתרwww.maalegilboa.libraries.co.il :

הספריה הרב ישובית  -נוה אור

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

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

סטודיו שקוף

27.5

ו סיוון

28.5

ז סיוון

22.5

11.5

יט אייר

 10:00קפה של בוקר
 10:30הסרט בקימרון

 19:00בפאב הפינה
חמדיה

א סיוון

 9:00-15:00בטירת צבי

'מחוברים לחיים' 'מחוברים לחיים'

 17:00בסיפריה
האזורית בנוה איתן

15.5
ערב סיום
מגמת מוסיקה

5.5

סרט בוקר:

על אנשים טובים
שעשו שטויות
כג אייר

יב אייר

שבת
יג אייר

3.5

יום חמישי ,י"א אייר

'עמק נעלם או מעיין שופע'
יום עיון חגיגי במלאת  60שנה לבי"ס שקד
 9:30-14:30בבית ספר שקד
פרטים :ביה"ס  04-6585111ובאתר המועצה.

4.5

יום שישי י"ב אייר

טורניר מתניה
טורניר כדורעף לזכרו של מתניה ראבינסאן הי"ד ולציון
עשור לנפילתו
 09:00-15:00בקיבוץ טירת צבי

8.5

יום שלישי ט"ז אייר

שעת סיפור
'על אנשים טובים שעשו שטויות'

עם עמנואל אלמוסנינו .מגיל  3ולכל המשפחה.
סיפור אינטראקטיבי המפתח שפת תקשורת קצבית ושפת תופים
מן הטבע במופע חי ובשיתוף מלא של הקהל לאורך כל המופע.
 17:00בסיפריה האזורית בנוה איתן

11.5

יום שישי י"ט אייר

סרט בוקר' :מחוברים לחיים'

קומדיה ,צרפת 112 ,דקות .פיליפ ,אריסטוקרט צרפתי שעבר תאונת
רחיפה שגרמה לו לשיתוק ,שוכר לו כעוזר את שירותיו של דריס -
צעיר שחור עור מן הפרברים ,ששוחרר לאחרונה ממאסר.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון
מסיבות שונות עלולים לחול שינויים בסרטים .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצה.

22.5

יום שלישי א' סיון

'רוחל'ה מתחתנת'
תיאטרון בית ליסין
הצגה מס'  5למנויים ולקהל הרחב
רוחל'ה היפה ,החכמה והמוכשרת מצאה סוף סוף חתן בסוף שנות
השלושים לחייה! אולם בעקבות הפגישה עם החתן שנראה מושלם,
נחשפים זכרונות כואבים מהתקופה בפולין .עם התעוררות הזיכרון
של אירוע אחד שהודחק מחליט אביה של רוחל'ה לבטל את
החתונה ונחשפת מערכת יחסים מורכבת וכואבת.
מחזה מאת :סביון ליברכט בימוי :ציפי פינס משתתפים :ששון
גבאי ,מיה דגן ,הדס קלדרון ,אברהם סלקטר ,מיה סלקטר ,קרן צור.
 20:00אירוח  20:30ההצגה בקימרון

23.5

יום רביעי ב' סיון

אריה ורדי ופניני הקלאסיקה
קונצרט מס'  5למנויים ולקהל הרחב
היידן :קונצקרטו לפסנתר ברה )ביצוע מיוחד בפסנתר פטישים(.
היידן :סימפוניה מס'  88בסול מג'ור .פרוקופייב :הסימפוניה
הראשונה "הקלאסית" ברה מז'ור ,אופ'  ,25מוצרט והיידן ממיטב
האריות לסופרן .מנצח פסנתרן ומנחה :אריה ורדי.
סופרן :דניאלה לוגסי.
 20:00אירוח  20:30הקונצרט בקימרון

12.5

מוצ"ש כ' אייר

סרט' :מחוברים לחיים'
 21:15בקימרון

15.5

יום שלישי כ"ג אייר

ערב סיום מגמת המוסיקה המשותפת
לבי"ס 'גאון הירדן' ו'שק"ד'
 19:00בפאב הפינה חמדיה

18.5

יום שישי כ"ו אייר

סרט בוקר' :פרידה'

איראן 132 ,דקות .סיפור אנושי ומותח ,העוסק בעדינות נוקבת
ביחסים שבתוך המשפחה והקהילה  -בין אישה לבעלה ,בין אב לביתו,
בין אדם לחברו ובין איש לאמונתו.
 10:00קפה של בוקר  10:30הסרט בקימרון
מסיבות שונות עלולים לחול שינויים בסרטים .יש לוודא שינויים בטלפון או באתר המועצה.

19.5

מוצ"ש כ"ז אייר

סרט' :פרידה'
 21:15בקימרון

הצצה ליוני
 4.6הצגת סיום העונה' :האריסטוקרטים'  -הקאמרי
 14.6קונצרט סיום העונה :סליירי והרקויאם של מוצרט
 7.6יום חמישי י"ז סיון

כרמן למרגלות המצדה
הקרנה של האופרה בשידור ישיר בעמק המעיינות
 21:00בגשר הישנה
כרטיסים במחלקת תרבות04-6065860 :

