גם הוא באצילים  -תיאטרון הקאמרי

ניסן – אייר – סיון תשע"ו

מאי -יוני 2016

יום הזיכרון

ערב הזיכרון לשואה ולגבורה

טקס הזיכרון לבני העמק שנפלו
במערכות ישראל ובפעולות האיבה
"היי שלום לי קרקוב"

חמישי ,כ"ז ניסן תשע"ו | 20:00 ,5.5.2016 ,אולם המופעים מזרע | הכניסה חופשית

ערב מחוה לקהילת קרקוב מבעד ליצירתו של הטרובדור מרדכי גבירטיג
מרדכי גבירטיג היה מגדולי המשוררים היהודיים במאה העשרים ,אשר היטיב לשרטט בהומור ,עצב וגעגועים את דיוקנה של העיירה
היהודית ערב השואה ,עולם הולך ונעלם .שיריו העממיים הפכו נכס צאן ברזל לעם היהודי .בערב יסופר סיפורה של קהילת קרקוב ,בו יהיו
שזורים קורותיו של המשורר מלידתו וילדותו ברובע קז'ימייז' ועד לסופו המר ,עת נרצח על ידי הקלגס הנאצי בגטו בעירו.
במסכת ישובצו שיריו שנכתבו ויבוצעו ביידיש.

שירה :אורה זיטנר
תחקיר ,כתיבה והגשה :נעמה אגוזי

שני ,א' אייר תשע"ו | 20:00 ,9.5.2016 ,אולם המופעים יפעת | הכניסה חופשית
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
רם בן ברק ,המשנה לראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (בדימוס)
בוריס דובר-דאובר ,קיבוץ גניגר – בשם המשפחות
נציגי נוער עמק יזרעאל
בהשתתפות :תלמידי בית האמנויות | מקהלת בית הספר "מרחבים" כפר יהושע ,מנצחת  -טניה קפוסטיאנסקי
זמרי "פינה בעמק" ,ניהול מוסיקלי  -אורי קריב
פינת הנצחה לזכרם של הבנים תפתח מהשעה  19:00במבואת האולם

שרים לזכרם

מוצ"ש ,כ"ט ניסן תשע"ו | 21:00 ,7.5.2016 ,חדר האוכל קיבוץ גניגר | הכניסה חופשית
צעירים ומבוגרים שרים ומספרים סיפורים אישיים לזכר בני העמק ,שנפלו במערכות ישראל
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גם הוא באצילים

"שרים לשלמה"

רביעי | 20:30 ,18.5.2016 ,חמישי | 17:30 ,19.5.2016 ,אולם המופעים יפעת
כרטיס ,₪ 95 :תושב מועצה₪ 85 :

הקונצרט השנתי לזכרו של שלמה רביב ז"ל
שישי | 12:30 ,13.5.2016 ,המרכז הקהילתי ,קיבוץ הסוללים
הכניסה חופשית

תיאטרון הקאמרי

מנוי תיאטרון איכותי בעמק ,הצגה מס' 8
קומדיה מאת מולייר .נוסח עברי על פי נסים אלוני ,במאי :אודי בן משה ,מוסיקה :קרן פלס
משתתפים :אבי קושניר ,ענת וקסמן ,יצחק חזקיה ,תמר קינן ,נעמה שטרית ,אסף פריינטא ,אורי רביץ ,דויד שאול ,רובי מוסקוביץ',
איה שבא ,שלומי אברהם ,זיו קלייר ,אלדי ברנטמן.
מר ז'ורדן ,מתעשר חדש ,להוט לנצל את עושרו המצטבר על מנת לשדרג את מעמדו החברתי הנמוך ולהשתייך לחברה הגבוהה .הוא לא
מהסס להוציא סכומי עתק על שעורי עזר שיכשירו אותו להתקבל כחבר במעמד הנכסף .עיבוד חדש ומודרני לקלאסיקה שלא נס ליחה.
כרטיסים www.eyz.org.il :קופת אולם המופעים יפעת 04-6040575
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מוסיקה

תיאטרון

קונצרט מקהלת האיחוד

מקהלת האיחוד בניצוח :רונן בורשבסקי
פסנתר :סבטלנה קוסיאטובה
בתכנית :רוסי ,באך ,שוברט ,בראון ,שירים ישראלים ועוד
לפרטים :נילי רביב 052-3136300

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
קרנבל החיות למבוגרים

חמישי | 20:00 ,23.6.2016 ,אולם המופעים מזרע
כרטיס ,₪ 100 :תושב מועצה₪ 95 :

מנצח :דורון סלומון ,קריינית ושחקנית :ניצה שאול,
טקסטים מאת :ירון לונדון
סולנים :מולטי פיאנו – תומר לב ,ברניקה גליקסמן,
נמרוד הפטל-מאירי ,אלמוג סגל
בתכנית יצירות מאת :רספיגי ,היידן ,ויולדי  /באך וסן-סאנס
קרנבל החיות ,יצירה יפהפיה ומוכרת לכולנו מקונצרטים
לכל המשפחה.
כרטיסים :אולם המופעים מזרע 052-7950248
תרבות בעמק מאי-יוני 2016
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19.5
24.5
28.5
1.6
16.6

אלומיניום 2.0

שבת | 11:00 ,21.5.2016 ,אולם המופעים יפעת
כרטיס₪ 88 :

יוצר ומנהל אמנותי :אילן עזריאל
כתיבה ובימוי :ליאור כלפון
כוריאוגרפיה ועיצוב תנועה :עידו תדמור
לאחר למעלה מעשור של מופעים ברחבי העולם ,מופע חדש
ומרהיב בבכורה עולמית :החומר ,המוזיקה ואמני הבמה חוברים
לכדי מופע מלא קסם ומסתורין המשלב תיאטרון ויזואלי ,מחול
והומור שיחדיו סוחפים את הקהל לחוויה מסקרנת ורב חושית.
כרטיסיםwww.eyz.org.il :
אולם המופעים יפעת ,04-6040575 :תיאטרון נדנדה 03-9092330
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 מפגש עם הסופרת מירה מגן בציפורי הצגת ילדים" :המחרוזת המופלאה" – תיאטרון הרחוק  -בספריה מפגש עם הסופרת אורה אחימאיר על הספר "כלה"  -בגבעת אלה הפנינג לכבוד חודש הקריאה  -בספריה -הצגת ילדים "בת האיכר והאריה"  -תיאטרון עולם הדמיון  -בספריה

לפתוח את הקופסא

"כותבות בשישי"

שבת | 11:00 ,21.5.2016 ,תיאטרון המלה בהרדוף
כרטיס₪ 40 :

שישי ,24.6.2016 ,שעות | 10:00-12:00 :ספרייה אזורית ויצו נהלל | כרטיס₪ 25 :

תיאטרון המלה

פנטזיה לשני ליצנים וקופסאות קרטון בשלל צבעים.
"בעזרת המצאות בימוי ותנועה ,מצליחים השחקנים למגנט את הקהל
ולסחוף אותו לתוך סיפורים מקסימים( ".אלון נוימן ,שחקן)
כרטיסים04-9058511 :

ארועי חודש הקריאה

ילדים והורים

מפגש עם נשים כותבות לכבוד חודש הספר העברי
קוראות שירה ומספרות על תהליך היצירה:
המשוררת סבינה מסג
הסופרת והמשוררת איריס אליה כהן
הסופרת והמשוררת היאם קבלאן מוסטפא
הבלוגרית יעל כרמי
המשוררת ענת שרון-בלייס
לפרטים :נורית גבעוני 04-6416023/4
תרבות בעמק מאי-יוני 2016
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טיולים

טיולים

צילום :דן גרשוני

טיול לאזור נחל שורק

טיול יומיים לירושלים

החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל

חמישי-שישי | 19-20.5.2016 ,איסוף מציר מרכזי

מדריך :דודו קצין
נחל שורק העליון" ,שביל שוסטר" ,הר יעלה ועוד
לפרטים :אילן טל 052-8254968

חמישי  -סיור מנזרים בהדרכת פנינה עין מור
שישי – סיור אל המתחמים הרוסיים בהדרכת אסתר סעד
לינה במלון מונטיפיורי .עלות לאדם בחדר זוגי על בסיס חצי פנסיון
 ,₪ 700ליחיד תוספת .₪ 300
לפרטים :תמי אידלשטיין גרופר tammy@eyz.org.il 04-6520725

שישי | 6.5.2016 ,מחיר₪ 150 :

סיור אמנות במוזיאון תל אביב
שלישי | 17.5.2016 ,מחיר₪ 150 :

מדריכה :נעה מלמד
לפרטים :ריקי שמעוני  ,04-6401406רותי קורן 052-7950062
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טיול לצפון השרון

החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל

רביעי | 25.5.2016 ,מחיר ,₪ 130 :דמי כניסה₪ 35 :
מדריך :מודי שניר
משק משפ' טפרברג בגבעת עדה ,פארק שוני (עתיקות ,גן פסלים
ומוזיאון קטן) ,מפגש עם איש אצ"ל ,בית העלמין של גן שמואל (אורי
אילן)" ,החצר הישנה" בעין שמר ומעיין נסתר ליד צומת מג"ב.
לפרטים :אילן טל 052-8254968

ביקור בבית האור  -החוויה האתיופית
חמישי | 26.5.2016 ,יציאה בשעה  8:15מהסב יום
חזרה בשעה  | 12:30מחיר₪ 60 :

ניתן להזמין הסעה מכל רחבי המועצה ,בתוספת תשלום.
בית האור הוקם על ידי חווה אלמו .בו נכיר מקרוב ,את התרבות
המיוחדת והצבעונית המאפיינת את יהודי אתיופיה והמסורת עתיקת
היומין ,דרך סיפורים מרתקים ,סדנאות ,צלילים וטעמים מיוחדים.
לפרטים :תמי אידלשטיין גרופר tammy@eyz.org.il 04-6520725

טיול לאזור עמק דותן

החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל

טיול לשתי המרחביות ועפולה

החוג לידיעת הארץ מיסודו של מנחם זהרוני ז"ל

רביעי | 15.6.2016 ,מחיר ,₪ 120 :דמי כניסה₪ 15 :
מדריך :מורן גל-און מכפר תבור
טירת בלומנפלד במושבה מרחביה ,ארגון עולי ציון ,איטה
שוורצמן ,בית החולים הראשון בעמק ,הקואופרציה של
אופנהיימר ,מסע הרבנים ,הטייסת הגרמנית ,רכבת העמק,
החצר הגדולה במרחביה ,סיור מקיף בעפולה (תחנות הרכבת
ואגד הישנות ,המשטרה ,התל העתיק ,שכונת הבוכרים ועוד).
לפרטים :אילן טל 052-8254968

שישי | 27.5.2016 ,מחיר₪ 190 :
מדריך :ד"ר אריה בורשטיין
המסלול :נסיעה דרך חריש למצפה אילן ואזור עמק דותן
נסיעה באוטובוס ממוגן וליווי של צה"ל
לפרטים :אילן טל 052-8254968
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טיולים

בעמק

ספורט

צילום :דן גרשוני

ביקור ב"כפר אהבה" בקרית ביאליק
חמישי | 16.6.2016 ,יציאה בשעה 8:15
מהסב יום חזרה בשעה  | 12:30מחיר₪ 60 :

ניתן להזמין הסעה מכל רחבי המועצה ,בתוספת תשלום.
כפר ילדים ונוער אהבה הינו מערכת טיפולית וחינוכית מובילה
בתחומה ,הנותנת מענה לילדים שאינם יכולים לחיות עם משפחתם,
בביתם ובקהילה בשל סיבות סוציואקונומיות ואחרות.
לפרטים :תמי אידלשטיין גרופר 04-6520725
tammy@eyz.org.il

10

סיור אמנות במוזיאון ישראל  -ירושלים
רביעי | 22.6.2016 ,מחיר₪ 150 :

מדריכה :נעה מלמד
לפרטים :ריקי שמעוני  ,04-6401406רותי קורן 052-7950062

טיול לצפון יוון

בהדרכת שמעון דיגה 9-18.9.2016

זומבטון 2016

לא רק חקלאות ויהדות! גם אמנות

מוצ"ש | 20:00 ,14.5.2016 ,אולם גורן ,ליד בית המועצה
כרטיס ,₪ 50 :במכירה מוקדמת₪ 40 :

חמישי ,י"ז סיון תשע"ו ,23.6.2016 ,מהשעה  18:00עד 22:00
מועדון כפר גדעון ,בכניסה לכפר

אורטל אופק ומריו גוטיירז מארחים את מיטב מדריכות העמק
לזומבטון התרמה לעמותת "חיים" ,למען ילדים חולי סרטן.
לכרטיסים ופרטים :אורטל 052-4034242

אומני כפר גדעון מזמינים אתכם לתערוכה בלעדית של ציורים,
תמונות ,פסלים ,קרמיקה ועוד.
אוצרת :מיכל בן צבי

מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי € 1895 :תוספת ליחיד בחדר€ 295 :
לפרטים :תמי אידלשטיין גרופר tammy@eyz.org.il 04-6520725

תרבות בעמק מאי-יוני 2016
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21:00
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3
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אולם יפעת

20:00

13.5

שרים לשלמה רביב  -קונצרט מקהלת האיחוד

הסוללים

12:30
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זומבטון 2016
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20:00
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4
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7
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אלומיניום  - 2.0מופע לכל המשפחה

אולם יפעת

11:00

6
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לפתוח את הקופסא  -תיאטרון המלה

הרדוף

11:00

6

23.6

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

אולם מזרע

20:00

5
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כותבות בשישי

ספרייה אזורית
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7

פסטיבל "חלב ודבש" 4-12.6.2016 ,2016
לפרטים ולהזמנת כרטיסים בקליק www.eyz.org.il :ובאולם המופעים יפעת 04-6040575
ימים א'  -ה'  ,13:00 - 09:00ו׳  ,12:00 - 09:00פתיחת הקופה שעה לפני תחילת המופע.
המועצה אזורית עמק יזרעאל ,מחלקת התרבות 04-6520172 | 04-6520081/2
bracha@eyz.org.il | mayaa@eyz.org.il | hali@eyz.org.il

הזכות לשינויים שמורה

מחלקת התרבות

