פסטיבל שייח' אבריק ה -לתרבות אזרחית
בקרית טבעון
 10-13באפריל  ,2019רביעי עד מוצ"ש

ברוכים הבאים!
כדי להקל את הניווט בשפע המסחרר הזה ,חילקנו את
האירועים לארבעה אזורים גיאוגרפיים ,ובכל אזור  -מהמוקדם
למאוחר .משך האירועים כשעה ,אלא אם צוין אחרת.

טקס הפתיחה
 17:00גבעת שייח׳ אבריק
מוזמנים לאירוע הפתיחה של פסטיבל שייח' אבריק
השלישי! ללא נאומים וללא מיקרופונים .בואו רגלית
לגבעה מצוידים בכלי הקשה!

פאנצ'ה מיה קושה  /שירה חסיד
 18:30תחנת רוח  -השקדים 1
הרצאת הכרות עם מודל יוגי עתיק ובתוכו מפה להבנת
האדם והעולם ,וארגז כלים להתמודד עם המציאות.

אירועים המסומנים כך מתאימים לילדים ולכל המשפחה.

אהבה עצמית בראי הקונסטלציה המשפחתית /
הילה כץ אליאס
 18:00הברושים  ,36שעה וחצי
בסדנה נחקור את האהבה-העצמית כבסיס במערכות
היחסים בחיינו ,בעזרת מבט אל השושלת.

אירועים רבים תמצאו במחנות ובמתחמים .הנה רשימה לא ממצה:

השנה השקנו את פרויקט שף אבריק – קולינריה קהילתית ,שזה
אומר אוכל בריא ,בגישה אקולוגית ובמחירים עממיים.

שף אבריק
קולינריה קהילתית

מוזמנים להיכנס גם לאפליקציית המשחק
"המסע בעקבות הכדים האבודים".
השאירו את טבעון נקייה ופנויה מפקקים .ניתן לחנות בכל
ימי הפסטיבל במכללת אורנים ,בכפר תקוה ובחט"ב אורט.
וכדי להגיע ממקום למקום תוכלו להיעזר בפרויקט הטרמפים
הקהילתי .בוחרים צבע ומגיעים ,ויש גם פרסים! פרטים באתר.
למידע או בקשות להתאמות
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לתרבות אזרחית

פינדק זרמין  /תכלת רם ,שי-לי עוזיאל ,גלעד רטמן,
ליאור ווטרמן
 18:00קן הנוה"ל  -רמז פינת אלונים ,פתוח  24שעות
מנזר .מצבי טראנס מונחים בימים ,ופונדק חלימה והפעלות
שינה בלילות .בין לבין פעילות חופשית.

מעין
אלרואי

רביעי מרכז

כיכר בן גוריון

שער העמקים

מרכז ההנצחה

ניפגש על הגבעה בטקס הפתיחה ,והסיום!

תערוכה  -סטודנטים חולמים ועושים
 17:30אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל  ,2שעה וחצי
הצגת יוזמות חברתיות שנולדו במסגרת הקורס של סטודנטים
בקורס יזמות חברתית-קהילתית במכללת אורנים.

מערב

״מת לקפה״  -שיחה פתוחה על מוות  /בית לרוח
 19:00גרוב קפה  -בית רימון ,שעתיים
קפה ,עוגה ושיחה פתוחה ללא אג'נדה .עם חברי "בית
לרוח"  -מרכז לליווי רוחני.

בימת הלב  -מסע מעצמך לבימת החיים  /עדי לוי
 20:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם ,1
שעה וחצי
הזמנה להופעת מסע .היצירה משותפת ונולדת יחד מחדש
עם הקהל והמנחה .מוזמנים להכין קטע מראש.

הקליידוסקופ  /עיר קרטון הפקות
 12:00-20:00רחבת האנדרטה
יצירה קהילתית של קליידוסקופ בגובה  7מטרים .אירוע
שיתגשם בעזרת אלפי ידיים טובות .לכל גיל!

צפון

נזקי האופנה המהירה  /מיטל כהן
 18:30מתנ"ס דגניות  -הדגניות 12
איך בגדים משפיעים על בריאותנו ,על הסביבה ועל
העתיד? הרצאה פוקחת עיניים בחנות "שיק בוטיק".

אקופואטיקה  /גל קרטס
 20:00נרקיסים  ,41שעה וחצי
ערב סביב מדורה בחצר עם שירים שנוגעים ביחסים
עם הסביבה.

הקראת שירה ונגינה  /יהונדב ואורית פרלמן ,עדנה
וזאב גורני לבינגר
 20:30אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
יהונדב ועדנה מקריאים משיריהם הישנים והחדשים,
ואורית וזאב מעטרים בלחנים.

נגישותneg.shabf@gmail.com :

חילף

הסדנה הקולית  -שירת עומק  /ירדן ארז
 18:30מנהרת בורוכוב
שישה גברים שרים שירים עתיקים וחדשים ,בליווי תוף ועוד.

מה-ש-ראינו
 18:00קפה אנין  -הגפן  ,2עד סוף היום
מצלמים ומצלמות תושבי טבעון מתעדים וחולקים את
שפע הפסטיבל בהקרנה כמעט בזמן אמת.

רביעי צפון

פרויקט הקליידוסקופ ברחבת האנדרטה | כפר קרקס  -הופעות
וסדנאות בחט"ב אורט | תקוהברייק  -פסטיבל אחר בכפר תקוה
| דוג'ו בטבע – מתחם לתנועה ואמנויות לחימה ביער השומרים |
מתחמים לנשים :מרחב הנהר במרכז טבעון והאוהל האדום ביער הגפן
|יש נביא בעירו  -הרצאות מדעיות בקרון הספרים | מחנה קישון
לכל המשפחה בפארק הקטר | תחנת רוח  -מרכז תרבות וקהילה
במרכז טבעון | במות מוזיקה  -במת בוצ׳ר במרכז המסחרי הישן ,לב
חופשי בבית מש' דרור ,הדגניה בקרית חרושת ,פלמינגו בחמסה שער
העמקים וונוס במומוס | מתחם הקונסרבטוריון בקרית עמל ,שבו
אולם צוותא ,מרכז הדרמה וחדרי הסטודיו למחול | מרכז תרבות
חדש נחנך בטחנת הקמח קמה בקיבוץ שער העמקים | פרפורמנס
ייחודי במגדל המים ,במנהרת בורוכוב ובבריכה ביער | פסטיבל
בלוז ואינספור התרחשויות בשכונת הגפן | אירועים מסביב לשעון
במרכז ההנצחה ,במתחם שלהבת ובמתנ"סים בקרית חרושת וברמת
טבעון | גלריית בן גוריון בכיכר | הופעות וסדנאות בחדר הכושר
במרכז טבעון | מוסיקה ומחול מהמסורת ההודית בבית קולטון |
אירוח ארגוני חברה אזרחית בבית רויטל סלע | על גבעת חן ,מעל
הדשא הגדול במרכז יפעלו עיינא  -קהילת אמנים יהודים וערבים
בגליל ואוהל אברהם  -יוזמה של הקהילה הדתית בטבעון | מוזיקה
ופרפורמנס בבית מש' קרטס ,מש' לוריא ובעשרות בתים שיפתחו את
דלתותיהם ברחבי הקריה | לילות לבנים במתחם תנועתרבות נתניה
בשבט הצופים ,ובמתחם "המנזר" בקן הנוה"ל | מחנה פליטים של
תיאטרון מחוקק חולות בבית הכנסת הרפורמי מעלות טבעון| בואי
רוח  -מסעות לימוד בגן הבוטני ,ופעילויות לילדים במרכז לספרות
ילדים ע"ש מרים רות ובגלריה  -כולם במכללת אורנים | הופעות
בבתי קפה ,ביקב ובבתי אבות | סלון טבעון ועוד הפתעות בדשא
הגדול | שלא לדבר על סוד הגן הנעלם בגבעת הציפורנים ,על
הקרנות סרטים בחדרי הקרנה פרטיים ,על מסיבות במקומות מפתיעים
ועל זיליון אירועים אחרים.

לחלק מהסדנאות והאירועים צריך להירשם דרך האתר.
שם גם תמצאו עדכונים ואפשרות לבניית לו"ז אישי בפסטיבל.

 / Neko Nekoעמרי שפיצר וליהי אדמון
 18:30מגדל המים
דואו חתולים אלקטרוני .פופ פסיכדלי וחלומי שאפשר
לצלול לתוכו אבל גם לזוז איתו.

בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 18:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
פסטיבל סולידריות  -עו״ד ברק כהן .פרטים נוספים
בתכנייה הדיגיטלית.
מרחב אהבת הטבע של אנסטסיה בת סיביר  /חיה חצב
 18:00האלה הגדולה ,עד סוף היום
מעגלי שיתוף על הדרך שמביאה אנסטסיה ,זולה ובה ספרים
לעיון ולרכישה ,ארוחות צהרים ,מדורה ,מוסיקה ומאהל.
השיח בין הרפואה הסינית לקבלה  /אוהד רוזנפלד
 18:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
נלמד את ארבעת היסודות ואת שורש הטבע והבריאה.
אשליות ופרדוקסים מוזיקליים  /יובל נוב
 18:30חדר חוגים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
איך אפשר "לרמות" את האוזניים והמוח בצלילים ומקצבים
פרדוקסליים? בואו להרצאה ותגלו!

 / Music Gardenאליק קורפו
 19:00רחבת האנדרטה 3 ,שעות
בואו לעשות מוסיקה ביחד ברחבת האנדרטה ,עם החממה
הקהילתית למוסיקה ויוצרים מטבעון והסביבה.

רביעי מרכז

בשנה השלישית לקיומו ,פסטיבל שייח' אבריק לתרבות אזרחית גאה
להביא בפניכם  700יוזמות!

רביעי 10.4

זו רק אני ...והחיידקים שלי  /ד"ר טל זלצר
 18:30חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
נשוחח על תפקידם החשוב ,המרתק והמפתיע של טריליוני
החיידקים החיים בתוך גופנו ,ועל חשיבותם לבריאותנו.

ריקוד ושירה מקודשת
בהוויית המהות הנשית  /עינת רן וטלליי שיר
 19:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
חיבור למהות הנשית דרך ריקוד מקודש ,המשלב תנועות
ומחוות מריקודים אתניים ,בשילוב שירה מהנביעה הפנימית.
סדנת התבודדות  /ישי לוריא
 19:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
החיבור והדיבור עם הכוח הגדול מכל " -הוויה" על פי
תורתו של רבי נחמן מברסלב .כולל התנסות.
נשים שרות א-קפלה  /מיכל צרפתי
 19:15אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה 20 ,דקות
שירים שעושים נעים בלב ובאוזן ,עיבודים מקוריים לשירים
בעברית ובאנגלית ומנגינות שמומצאות במקום.
יש נביא בעירו  /גלעד אלון וד"ר יעקב מלינוביץ
 19:30קרון הספרים  -הכלניות  30 ,2דקות
פתיחה חגיגית לסדרת ההרצאות המדעיות.
שיר נפש  /עידית צין  -שירה ופסנתר
 19:30בית משפחת נחושתן  -הרקפות 10
"ציפור קטנה"" ,אהבה קצרה" ושיר לריימונד קארבר –
שירים אישיים העשויים מחומרים של אהבה.
שירים לבטן הרכה  /חבורת "שירים לבטן הרכה"
 20:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
שירים בועטים ומטלטלים בליווי מוסיקלי תומך .מפרי
עטם של יונה וולך ,צ'רלס בוקובסקי ועוד.
מילים ולחן  /בהנחיית יעל תלם
 20:00תחנת רוח  -השקדים 1
שירים מקוריים ,מקומיים וטריים שנולדו בחודשיים
האחרונים מתוך מפגש בין מילים ,מנגינות ,אנשים ומשאלות.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 20:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
יש גבול  -סרט ופאנל .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.

דרך ספר  /קובי גרוסמן ,איתמר גולדווסר ועידו אורן
 20:30חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
מופע מוזיקלי בשיתוף קהל  -על ספרים ,אנשים ומה
שביניהם.
רביעיית המזמן הקרוב
 21:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מוסיקה אתנית מקורית וקלאסית .רועי רז  -גיטרה ועוד,
אלון ווטרמן  -סנטור ,טל פדר  -קונטרבס ,נדב בן עוזר
 -כלי נשיפה.

בית מרחץ נשי  -סיפורים על כוס צ'אי /
צילה זן-בר צור
 21:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
סדנה המשלבת סיפורים ,ריטואלים נשיים ,טקסי משאלות,
וחכמת החיים של הנשים השבטיות במרכז אסיה.
ניגוניים וסיפורים חסידיים  /אלישע צור וחברים
 21:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
הצצה לעולם החסידות בליווי גיטרה וקלרינט.

 / Bop 'till you dropיאיר לוינסון
 20:00סלון טבעון  -הדשא הגדול ,שעה וחצי
זמר הג'אז גבי דהאן בליווי הרכב ביבופ ,יבצעו ג'אז
קלאסי ו-ווקאליז.
מעגלי הקשבה לאמת ופיוס /
גליה ,פארה ,חנה ,דיאן
 20:00בית משפחת בן טל  -הכלניות  ,28שעה וחצי
הדגמה ושיחה ממעגלינו החודשיים .שיתוף יחיד בסכסוך
כלשהו בחיינו ,והדהוד שנוצר אצל המשתתפים במעגל.

מוסיקה קוסמית מאולתרת Falkor Ensemble /
 21:30תחנת רוח  -השקדים  ,1שעה וחצי
אנסמבל המשלב אלתור ,ספונטניות ,אווירה ,ספייס וצבע
פסיכדלי בהופעה שכולה מסע בין כוכבים.

רביעי מרכז

קלינגאנדהם  /אפרת גרינשפן ובנימין אסתרליס
 19:30מגדל המים
מפגש של מוזיקאי עם אמנית פרפורמנס ותנועה ,דרך צלילים
אבסטרקטיים ותנועת הבוטו המדיטטיבית .מיצג פתוח.

שיר אבריק  /רחל גרוס ועוד
 19:30כפר תקוה ,שעתיים
הקהל ,יחד עם חמש מקהלות ,יבצעו את השיר "רגע" של
חנן בן ארי .המופע יצולם ויוקלט .שירת רבים בשיתוף
מנצחים ומוזיקאים מהאזור.

מופע קולאז' תנועתי של אמני מתחם דוג'ו בטבע
 19:00יער השומרים
מופע משותף וייחודי של מיטב אמני התנועה והלחימה:
אילנה בהט ,ענת שרייבר ,עירן ארפי ,זוהר אלון ,רואי
גולדמן ,יורם שניר ואיתן הרמן.

אדמה מקומית  /רחל גולדברג
 08:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות ,2
 4שעות
ניצור לאדמה ולנו בית ,ומקום ליצירה ולמשחק ,מחומרים
שקרובים אלינו ומקרבים אותנו זה אל זה ולעצמנו.

בטן האדמה  /אליזבת זהר
 19:30יער השומרים 15 ,דקות
מופע מחול.

מה-ש-ראינו
 08:00קפה אנין  -הגפן  ,2עד סוף היום
מצלמים ומצלמות תושבי טבעון מתעדים וחולקים את
שפע הפסטיבל בהקרנה כמעט בזמן אמת.

מופע פלמנקו  /בת אל פדידה
 19:45יער השומרים 15 ,דקות
כי אין כמו פלמנקו!

האוהל האדום  /מנחות המתחם
 08:00יער הגפן
מרחב נשי לילדות נערות ונשים בכל גיל ,במתחם סדנאות,
מעגלים וטקסים ומרחב הוויה למפגש ומנוחה.

גוד טיים!  /עמרי נובל והאצילים
 20:30רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
״good time״ זו החוויה שתקחו מאתנו .אנחנו עושים
מוזיקה לאנשים כמונו.

מופע מוזיקה  /אייל ארליך וניר שלמה
 22:00חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
שירים מקוריים באנגלית ,בליווי גיטרה חשמלית.

מופע מוזיקה  /שירה קרנר ,אסף רבי
 21:00בית משפחת אפרתי  -יגאל אלון 2
זמרת יוצרת במופע שירים מקוריים בסגנון אינדי בליווי
פסנתר ואסף רבי על קונטרבאס.

טברנה יוונית אסלית  /סטלה פפה (יוון) ,שיר טפר,
אמיר זוסקוביץ'
 22:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
להקת המתייוונים מארחת את הזמרת סטלה פפה מאתונה
לחגיגה של מוסיקת רבטיקו.

שרון טובה לוי (שט"ל)  -מופע להקה
 21:45רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
"הברקת השנה! הזמרת שמשלבת את העצמה והחריפות של
דקלה עם הצלילות והעומק של מירי מסיקה" (ישראל היום).

תלוי  /דן פרבוף ודוד בהר פרחיה
 22:00מגדל המים ,עד לפנות בוקר
מיצג וידיאו וסאונד בחלל מגדל המים .כוריאוגרפיה :תמרה
ניקולא ,מחול :להקת גוזור לפולקלור והדבקה העממית.

איתי בורג  -קטן במערכת
 22:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
אלבום ומופע חדשים בהפקת המאסטרו חיים לרוז .רוק
אתני אלקטרוני בשילוב וידאו ארט מרהיב.

קבוצת לימוד מתורתו של רבי נחמן  /בנימין טולצ'ינסקי
ואוהד רוזנפלד
 23:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
נלמד ביחד איך לעבוד עם מלאכים ולהיות בעלי בחירה.

מעגל יוצרים  /אמנים-מרצים מהמכון לאמנות
מכללת אורנים
 19:00גלריית אורנים ,שעתיים
מעגל "טעימות" מתרגילים בתחומי יצירה מגוונים .אירוע
באופי "משחקי" .נדרשים חומרי רישום וציור אישיים.

אמנות על הבר  /אמני סדנאות הגפן
 16:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות ,2
עד סוף היום
תפריט משולב של טעימות אמנות ,מזטים ,אלכוהול ומוזיקה.

חמישי 11.4

בית מדרש  /קהילת בית כנסת מעלות בהנחיית
אמנון ריבק
 19:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
ַּומ ְל ֶּתם ֵאת ָערְ ַלת ְלבַ בְ כֶ ם וְ ָערְ ְּפכֶ ם לֹא ַת ְקׁשּו עֹוד ...איך
נסיר ערלת לבבנו? כיצד לא נפנה עורף?

קלינגאנדהם  /אפרת גרינשפן ובנימין אסתרליס
 21:30מגדל המים
מפגש של מוזיקאי עם אמנית פרפורמנס ותנועה ,דרך צלילים
אבסטרקטיים ותנועת הבוטו המדיטטיבית .מיצג פתוח.

מפת חיים ביוגרפית  /שמעון טל רז
 16:00כיתה  2מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
מפגש מונחה שבו נקבל כלים ליצירת מפת חיים אישית
ולפענחה ,על סמך אירועי חיים וגילים מכוננים.

מעגל שיח בסוגיות הוריות  /רפי אטיאס
 20:00חמסה  -שער העמקים
מרצה מרתק וסוחף בתחום החינוך ,מגיע לחמסה לשיח
פתוח בנושא סוגיות שמעסיקות הורים רבים.

/ Breakfast on the Moon
זאב בין ועדיאל שניאור
 07:30אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
שידור  LIVEמהנחיתה על הירח של החללית הישראלית
וארוחת בוקר משותפת .להביא אוכל וכלים.

מופע מוזיקה  /מיכאל בן שמעון
 20:30בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
אינדי פולק אקוסטי ואינטימי בעברית .כלי הקשה  -זאב
יניב ,בס  -בועז בנטור.

רביעי מערב

בית יוצרים  /קהילת תרבות נתניה
 20:00שבט אלון  -הדגניות  ,12עד הבוקר
לילה לבן של אמנות .סדנאות כתיבה ,ציור ,פיסול בברזל,
תיאטרון ,ליצנות ,ג'אם ובמה פתוחה.

הדפסה בתלת-מימד  -עידן חברתי חדש?! /
ד"ר יעקב מלינוביץ
 20:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

מעגל ידידות :פרידה מחפצים  /שירי יואלי
 19:00מגרש האוצרות  -תיכון אורט גרינברג ,שעתיים
בטקס אינטימי ניפרד יחד מחפצים סנטימנטליים.

אבולוציה דארווינית ותכנון תבוני  /ד"ר רמי רשף
 21:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

סולו רוקנרול  /יובל גורביץ'
 21:00לחם ארז  -כיכר בן גוריון 1
בדרך לאלבום שלישי ,מופע סולו עם חומר חדש וישן
וקאברים.

שירת המוסך  /בהנחיית טל ניצן וטלי וייס
 20:00מומוס  -אלונים 67
חגיגת שנתיים למוסף המקוון לספרות "המוסך" :משוררות/
ים קוראות משיריהן .מוזיקה :שירי גורפינקל ורן גרסון.

מוזיקת פולק-אתני מקורית בעברית
 19:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
רביעייה ירושלמית ,שיוצרת מוזיקה שורשית ,רכה ועדינה.
עם מוטי עמיר ,עדן ג׳משיד ,נדב מטלון ואריאל חרוב.

רביעי דרום

רביעי מרכז

רביעי צפון רביעי מרכז

המציגים (נקודת מידע תחכה לכם בכיכר):

הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 20:00-21:30כיכר בן גוריון
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.

הופעת להקה  /ספיר וולך
 19:15רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
כוכבת האינדי העולה מבצעת ויוצרת פולק-רוק-אתני-פואטי
בעברית ,לקראת אלבום בכורה .בליווי איתי ברקוביץ',
נועם רבינא ואלדד כץ.

חמישי צפון

כל מרחב ציבורי הוא מרחב תרבותי .ולכן הפכנו את כיכר
בן גוריון ,שבלב קרית טבעון ,לגלריה  -שחללי התצוגה
שלה נעים בין חדרי מדרגות ,מרפסות ,חלונות ראווה
ועצים ,בין המרחב הפרטי ,המשותף ,המסחרי והציבורי,
כשמבטי המבקרים בגלריה עורכים מעין מסלול פארקור,
ויוצרים בחלל מוכר נתיבי חוויה חדשים.

רביעי מערב

רביעי-מוצ"ש ,כיכר בן גוריון

סרטי אנימציה רוסיים  /יוליה ומישה ניטישינסקי
 20:00חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
ארבעה סרטי אנימציה מן הבמאים הטובים ביותר ,משנות
השישים ועד שנות השמונים ,כמעט ללא מילים.

לידת מציאות מהרחם  /יסמין זיו (תקוה)
 09:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
בסדנה נצא למסע הכרות וידיעה של הרחם ,החולמת
ויולדת מציאות ,ואף נותנת תשובות מפתיעות ומדויקות
לשאלות חיים.
ארגזי בריחה  /תלמידי כיתות ט'
 09:00-17:30חטיבת ביניים אורט  -תמר  ,1מדי שעה
מוזמנים לבוא לשחק באחד משלושת ארגזי הבריחה שהכינו
תלמידי החטיבה המוכשרים עם אסף צ'רטקוף.
הדסהל'ה
 09:30הדסל'ה  -רמת הדסה 3 ,שעות וחצי
חנות יד שנייה בכפר הנוער רמת הדסה .בואו להתחדש.
גיר / ITכל מי שרוצה לחזור לילדות
 09:45בית משפחת מיכאלי סלמון  -הברושים ,84
עד סוף היום
ציורי גירים על מדרכות שכונת הגפן .אמנות רחוב במיטבה,
לאורך כל ימי הפסטיבל.
סולמות וחבלים במשחק החיים  /לילך בן-דרור
 10:00כיתה  1מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
גילוי והיכרות עם יצורי הנפש שמנהלים אותנו במשחק
החיים ,מי מעלה אותנו ומי מוריד.
להרשמה מראש .052-3628658
מפגש טבעי  /עמית תלם
 10:00-14:30יער הגפן
התנסות פרטנית של מבוגר או ילד במפגש מרפא בטבע
באמצעות תנועה ותשומת לב.
להרשמה מראש .052-5669299

אדמה מקומית  /רחל גולדברג
 16:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות ,2
 3שעות
ניצור לאדמה ולנו בית ,ומקום ליצירה ולמשחק ,מחומרים
שקרובים אלינו ומקרבים אותנו זה אל זה ולעצמנו.
/ Where is Paul and friends
יעל רנרט ונועם מגני
 16:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
חוויית פולק אמריקאי עם המוזיקה הנצחית של פיטר פול
ומרי ,ג׳וני מיטשל ,סיימון וגרפינקל ועוד.

חמישי צפון

זוגיות מקדשית  /אוריאל הרצוג
 20:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
סדנה לזוגות  -כיצד להפוך את הבית למקדש הפרטי?

גלריה בן גוריון

וריאציה על שלושה דגלים אזוריים  /מיצב  /הילאל אש
מטוס נוחת בחוף הכלבים  /וידאו  /דבורה כהן
אדריכלות מלמטה  /רשימות שימור של תושבי
הסביבה  /ניצן סט ,עדי חיימוביץ אדניה ,יאסר
נעמה ,לילך צפרוני
עכשיו ברשת  /הדפסים  /יעל משה-קמה
חיתוכי נייר  /ענבל לוטן
ציורי דיו על לוחות מזוניט  /ענת שרייבר
הרצלית ,מיצב היסטורי לא מוקפד / 1860-2019
דורותה ביאלס
הדפסים ותחריטים  /תלמידי תיכון שקד
מיצב ראקו  /עדינה דה-פיצ'וטו
בידורים בפריפריה  /קומיקס  /מיטל בר נתן
נוף  /צילומים  /דורון גוטליב
עץ הטרובלים  /מיצב  /שחר יובל וסיון פרז
יֶ זֶ ם  /יוצרי פסטיבל שייח' אבריק הראשון

 / Raincoatמעיין בלוויס וגיא ירון
 18:00רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
ריינקוט לוקחים את המאזין למסע בין היומיומי לחלומי,
עם מוזיקה מקורית בהשפעות פופ ,רוק ופולק.

חוויית אמנות לכל המשפחה  /מדריכות הגלריה
 19:00גלריית אורנים ,שעתיים
מפגש מרתק עם שני אמנים ,בתערוכה זוגית בגלריה
אחת .נשאל ,נשחק ,נתבונן ,ננוע ,נחפש (ואולי גם נמצא).

זן שיאצו במגע ותנועה  /גור זומר
 11:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
סדנה זו תחדד את תשומת הלב שלנו לאיכויות של רוך
ודחיסות בגוף.
משיכות ,דחיפות ומה שביניהן  /נדב חייקין-בנתור
 15:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
סדנה בזוגות .עקרונות שחרור משקל והוצאת כוח .משיכה,
דחיפה ,הישענות  -כיף ושחרור.

אדומות ביער :חגיגת אלות ופתיחת האוהל האדום
 16:00האוהל האדום  -יער הגפן 4 ,שעות
אירוע הפתיחה של האוהל האדום .נשים רוקדות ומספרות
סיפורים .לנשים בלבד.
קולקטיב ליצני שפירא והדרום
 16:00קפה אנין  -הגפן  ,2שעתיים
ליצני שכונת שפירא ודרום תל אביב עולים להופעות
רחוב בשכונת הגפן.
סיור ביתי  /יעקב ארד
 16:30גן זיכרון בגבעת הציפורנים
ביתו וחצרו של ז'ק ארד עשירים בהיסטוריה ,אמנות
וסיפורים מרתקים .בעל הבית יקבלכם במשלי לה-פונטיין
ומובאות מן המקורות.
גם מחר  /עפר אלעד
 17:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
סיפור הצגה.
/ Speaking Of Witch
גלי קינקולקין ,הדס פדר ,אדם מיקלף
 17:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
יצירה שהיא טקס קבלת האישה-מכשפה-פמיניסטיתslut-
לחברה .אנו מנכסות את המילים הפוגעניות ויוצרות את
השפה שלנו.
הופעת סולו אלקטרו-אקוסטית  /רעות סקלי
 17:00בית משפחת קרטס הרדוף  -נרקיסים 41
הופעה אינטימית של חומרים מקוריים ועיבודים מיוחדים
לשירים מוכרים ,בשילוב כלים אקוסטיים ,אפקטים ובעיקר רגש.
כפר קרקס  /משה ועקנין
 17:00חטיבת ביניים אורט  -תמר  ,1שעתיים וחצי
מקום שבו המיומנות נפגשת עם הפנטזיה .מתחם פתוח
להופיע ולהשתתף בסדנאות ,מתאים לכל המשפחה.
שלושת השחורים  /אלי לס
 18:30בית משפחת קרטס הרדוף  -נרקיסים 41
משפחת שלושת השחורים בהופעת רוק של שירים מקוריים.

הקליידוסקופ  /עיר קרטון הפקות
 09:00-20:00רחבת האנדרטה
יצירה קהילתית של קליידוסקופ בגובה  7מטרים .אירוע
שיתגשם בעזרת אלפי ידיים טובות .לכל גיל!

 / @Batyafreedom8בתיה בשקין
 20:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
מופע ליצנות יחיד ,אישי ובלתי שגרתי שמשלב מונולוגים,
תנועה ,פנטומימה ,אלתור ,תמימות ,פריצת גבולות ופתח
להפתעות.

מרכז

הדרכת הורים  /כרמית גולדשטיין
 10:00סלון טבעון  -הדשא הגדול ,שעה וחצי
הרצאה :העקשן ,הביישן והשובב  -תפקידנו כמחנכים
בתיוג הילדים.

חיבור לכוח החיים :מפגש גברים  /עמית תלם
 21:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
להתפתח דרך אתגרי החיים באמצעות התמרת אנרגיה מינית.
הרצאה ,תרגול ושיח .להרשמה מראש .052-5669299
מספר המקומות מוגבל.
שבירת פרדיגמות  /ירון בן-יהודה
 21:00בית משפחת בן-יהודה  -הוורדים 5
סדנת שיתוף בה המשתתפים מספרים איך גילו שתפישות
שהחזיקו בהן הן שגויות.
גבול לפנייך  /עדיה גודלבסקי
 21:30מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
אישה ,נבל ואלקטרוניקה .מופע מוסיקלי בינתחומי.
טימין הרים פרוע  /שוקי וגלעד כהן
 21:30סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
מופע אינטימי של שירי עם מתורגמים מתרבויות שונות
וזמן עברי נושן בליווי גיטרה וכינור.
מפגש רך עם איכויות הלילה  /נועם הולצר
 21:30יער הגפן ,שעתיים
סדנה להעמקת ההיכרות והחיבור עם היער בלילה ,בהנחיית
חובב שיטוטים באיזורים לא נודעים.
הבוצינא דקרדינותא /
מיכל גולדשטין ומרחב ישורון
 21:30בית משפחת קרטס הרדוף  -נרקיסים 41
הופעה של הרכב הפולק המשיחי משכונת שפירא!
מיכה  -הופעה  /מיכה מלב
 21:30גן זיכרון בגבעת הציפורנים
הופעה אקוסטית נעימה המשלבת חומרים מקוריים מאלבום
הבכורה עם קאברים מתקופות שונות.

באשר אהיה  -אהיה שלום  /אושרת קדוש
 10:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
שיעור לנשים :סיפור חיים מדהים ומבוא ללימוד פנימי
ומעמיק לחירות.

חמישי מרכז

חמישי צפון

כפר קרקס :מופע ליצנות למשפחות /
רומן משקי הלץ
 20:30חטיבת ביניים אורט  -תמר 1
בתוך כל רגע יש אינסוף אפשרויות ,וליצן מיומן תמיד
ימצא את הדרך הטובה ביותר להסתבך...

הרצאה :עזית הכלבה הצנחנית  /תמי בר-יוסף
 11:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
סקירת ההתפתחות של מיתוס עזית אל מול המציאות ביחס
להתפתחות תרבות הכלבנות בצה"ל ובישראל.

הפסנתרצוג  /גלעד הרצוג
 16:30בית משפחת מן מורג  -הדגניות 59
מופע סולו פסנתר-קומי-היתולי-טוסטרים-מעופפים .גלעד
כותב ומבצע שירים מצחיקים על פסנתר.

תערוכת אמנים
 18:30תחנת רוח  -השקדים  40 ,1דקות
פתיחת תערוכת אמנות של אמני קהילת חירם.

שם-שדה  /תמר לרנר ,גילי הנאור ,גאות ניב ,עידו מרון
 15:00הבריכה ביער  -כניסה מקן הנוה"ל ברמז
מופע מחול על מפגשים ואנשים במקום מכושף.

חמישי מרכז

يوجا للنساء للنفس و الجسم  /קרן קסטנבנד
 20:00גן דאליה עין בוסתן  -חילף
שיעור יוגה בשפה הערבית ,לנשים בלבד.

להטבפא"ק ושאר ירקות  /ענבר ארצי
 16:30תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים
הקהילה הגאה כראי לעצמי .נלמד על הקהילה הגאה
לעומק ונבדוק האם ואיך היא יכולה לשפר את חיינו.

אורה ושמחה  -מצעד פנסים
 18:30סלון טבעון  -הדשא הגדול ,שעה וחצי
ילדים ומבוגרים עם טוש וצבע מקשטים פנסי נייר ,צועדים
ומאירים את קרית טבעון.

לטעום אקסס בארס במקום שנ"צ  /יולי שפירא
 15:00תחנת רוח  -השקדים 1
הבארס הן  32נקודות על הראש .נחווה טעימה של
עבודה אנרגטית איתן.

במטבח של שלהבת  /שלהבת ניר
 10:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
סדנת בישול לילדים במהלכה נכין מגוון מאכלים טעימים,
בריאים ומזינים .ההשתתפות כרוכה בעלות סמלית.
הקמת פסל סביבתי  /קהילת עיינא
 10:00-17:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
עיינא ,קהילת אמנים ערבים ויהודים בגליל ,מקימה על
הגבעה במרכז אינסטלציה בנושא בית ,געגוע ושייכות.
מוזמנים להצטרף ליצירה ,לשתות קפה ולהכיר את האמנים!

משחקים ולומדים  /מדריכי חוכמטיקה
 14:00-18:00רחבת האנדרטה
סדנה למשחקי לוח וקלפים עם מדריכים נפלאים .מתאים
לגיל .104-4

הופעה של הסדנה למוסיקה אתנית  /ירדן ארז
 16:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
הסדנה הצפונית למוסיקה אתנית לומדת מקאם ומציגה
יצירות אינסטרומנטאליות ושירים מרפרטואר שורשי מגוון.

ענן במכנסיים  /יפים ריננברג
 18:00מנהרת בורוכוב
הקראת הפואמה ״ענן במכנסיים״ מאת מייקובסקי ,בתרגום
המבצע ובביצוע המתרגם.

הכרת הטוב  /חננאל אפיק
 14:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
שיעור על ראיית הטוב על פי חכמי היהדות.

השירה כשער  /טלליי שיר
 09:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
מעברי תודעה בשירה עתיקההנובעת ומתחדשת בתחושות
ומאפשרת חיבור למעיין הפנימי.

תועפות  /אלעד ברדס
 20:00בית משפחת קרטס הרדוף  -נרקיסים 41
שירי משוררות עכשוויות בביצוע פוסט-פאנק חצוף
ומחאתי .ברדס על גיטרות ושירה ,יובל תמיר על הבס,
נדב האיוש בתופים.

בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 14:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
כל מה שרצית לדעת על שייח' אבריק – פרופ' אילן פפה.
פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.

מלפומנה  -אלת התיאטרון  /דנה קוצרובסקי,
לנה גבר
 16:00-19:00כיכר בן גוריון
פסל חי אינטראקטיבי .מלפומנה היא פסל של אלת התיאטרון
מהטרגדיה היוונית.

שני שרפים  /עמנואל יצחק לוי וחמוטל חיון
 18:00הבריכה ביער  -כניסה מקן הנוה"ל ברמז
בצד המערבי של הכותל המערבי מתייקים שני שרפים פתקים
ממקור לא ידוע .פרפורמנס פואטי-מוזיקלי במקום מסתורי.

עיטוף פלא  /שפרה קנטורוביץ'
 13:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
תרפיה הוליסטית אינטגרטיבית לשיקום לאחר הלידה.

מרחב אהבת הטבע של אנסטסיה בת סיביר /
חיה חצב
 08:00האלה הגדולה ,עד סוף היום
מעגלי שיתוף על הדרך שמביאה אנסטסיה ,זולה ובה ספרים
לעיון ולרכישה ,ארוחות צהרים ,מדורה ,מוסיקה ומאהל.

 / The Cloud of Iיולי שפרירי
 19:00בית משפחת מירב ועדיאל  -הברושים ,37
שעה וחצי
מסע מוזיקלי דרך חיפוש ה"אני" ומה שמעבר לו .בין
פסיכדליה ,שבטיות ושירות רכות.

יציאת מצרים  /ענת אגוזי
 16:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
הצגה לילדים בגילאי .8-3

לנשום את עצמי  /ורדה בן טל
 18:00בית משפחת בן טל  -הכלניות  ,28שעה וחצי
מסע חווייתי שמתחיל בנשימה 'רגילה' ,ממשיך אל תחושות
עומק בגוף ומשם אל מרחב תודעתי פנימי.

להוציא את הסרטן לאור  /מאורין אמיליה ברודי
 15:00הדשא הגדול ,שעתיים
ציירים ,רקדנים ,כותבים ,מספרים ,ליצנים ,מוזיקאים
ואנשים המתמודדים עם סרטן במיצג אומנותי עם הקהל.
זיהוי המיותר  /חגי סיגלר
 15:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
ניקוי החמץ בעבודה הנפשית ,מתוך לימוד חשיבה הכרתית
ימימה.
אש וקלון  /מוטי ברכר ואסף מגל
 16:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
סרט המבוסס על פרויקט בימתי בהשתתפות בני נוער,
הנחקרים על פשע שהתבצע בתחילת שנות התשעים.
הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 16:00כיכר בן גוריון
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.

סיפורים מהיער  /איתי גולן
 11:00שביל הטבע  -אלונים 67
מבחר סיפורי עם ממקומות קרובים ורחוקים ,המתאימים
לילדים ולכל חובבי הסיפור.

בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 16:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
בצלם .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.

רפלקסים ינקותיים  /שייה הונורוב
 11:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
מידע חיוני וכמעט נשכח המסייע רבות בליווי התפתחות
תקינה ובטיפול בקשיים בתינוקות.

תערוכת 'מאורות' במגדל המים  /קרן נחושתן -
סטודיו לוקה
 16:00מגדל המים ,שעתיים
ביקור ביקום מקביל בין שמיים ,ארץ ,ומים .מייצג תאורה
קינטי בליווי מוזיקה.

 / Tribal sounds of the worldדולב עובד
 12:00-16:00סלון טבעון  -הדשא הגדול
מוזיקה חובקת עולם בהקשבה לכאן ועכשיו .חלילים,
דג'מבה ,דידג'רידו ,גיטרה ועוד...

 Soundpaintingבמנהרה  /עבודת אנסמבל
 16:00מנהרת בורוכוב
מוסיקה ומחול בקומפוזיציה בזמן אמת דרך שפת סימנים.

הכנה רוחנית לפסח  /מירב לויצקי
 12:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
שיעור לנשים :היכרות עם הצד הרוחני של פסח.

מסע אל תוך עצמך  /גיל שבתיאלי
 16:00-20:00בית משפחת שבתיאלי  -החורש 56
מסע שמאני באמצעות קלפי ריפוי ,המוביל אותך אל פתח
המעיין ממנו נובעות התשובות והידיעות.

חמישי מרכז

/ Tree-Motion
בית הספר הישראלי לקרקס ולהקת הנוער
 19:00חורשת חרובים  -בכניסה לבי"ס נרקיסים,
שעה וחצי
נשימת היער מעוררת לחיים! דמויות תיאטרליות קרקסיות
יוצאות למסע הרפתקאות לילי ומסתורי .יוצרים :גיל בכר,
עינב גיל ,סמדר ג'קסון בויום.

פינדק זרמין  /תכלת רם ,שי-לי עוזיאל ,גלעד רטמן,
ליאור ווטרמן
 08:00קן הנוה"ל  -רמז פינת אלונים ,פתוח  24שעות
מנזר .מצבי טראנס מונחים בימים ,ופונדק חלימה והפעלות
שינה בלילות .בין לבין פעילות חופשית.

"הטרקטור בארגז החול" לילדי הגיל השלישי /
מעיין וייס
 12:30אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
סדנה חווייתית דרך עולם של דרמה ודמיון :התמודדות
עם היציאה לחיי חופש.

וואן פלאגד  -מסעו של רגש  /עודד אליאל
 16:30גן רמז  -אלונים פינת רמז
הופעת מסע מוזיקלי עם לופ סטיישן במגוון כלים ,שירה
ואהבה .ומשם המשיכו לבריכה ביער!
 / The Gangנטע זייד
 16:30סלון טבעון  -הדשא הגדול 3 ,שעות
מוזמנים להצטרף לקבוצה של אנשים שמעולם לא נפגשו,
שיהפכו לערב אחד לחבורה שעוברת בין אירועים שונים
בפסטיבל.
סדנת מוזיקה תורכית  /יורם ארנון
 17:00חדר חוגים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
לכל מי שמנגן ,שר ומתופף! לפי שיטת הלימוד העות'מאנית
"מ ְשק" .אין צורך בקריאת תווים.
העתיקה ֶ
על כסף והגשמה  /תמי בן הדר והילה כץ אליאס
 17:00כיכר בן גוריון
הכסף בחיינו :סדנת קונסטלציה משפחתית עם אלמנטים
שמאניים לחקירה אישית ומשותפת.
מסע יציאת מצרים בין הממדים  /גיל חנניה דביר
 17:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול ,שעתיים
מסע מרתק לילדים בין הגילאים .16-12
משירי שנות ה 80-וה / 90-עמית גייר
 17:30בית אבות הדר נוף טבעון  -האורנים 58
משירי סנדרסון ,כספי ,משינה ,ארזי ,מאיר אריאל ,רפי
פרסקי ,לאה שבת ,טיפקס ,אבטיפוס ,איינשטיין וחנוך.
הקרקס בא לקליידוסקופ  /יניב טפר
 17:30רחבת האנדרטה
איש הקרקס יניב טפר ידהים אתכם במופע פיזי ומצחיק
לכל המשפחה.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 18:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
שוברים שתיקה .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.
 / Whaling Snailsמיכל גוטמן ,ציקי קסטנבאום,
רפי בוקיש ,בן מכטינגר
 18:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
אינדי רוק."Nightmare pop" ,

כלו-לות  /רות ברטל
 19:00מגדל המים 15 ,דקות
מופע סולו של ריקוד וקול בעקבות מרחבי הצל.

חמישי מרכז

שירת הלב  /חברים מנגנים
 19:00יער הגפן ,שעתיים
מעגל אינטימי לשירה משותפת ופתיחת הלב.

אסתר וולק ,ערן בריל
ָ
ַּת ֲענּוגֹות ֶׁשל ּנִ ְט ָר ִפים /
 22:30גן זיכרון בגבעת הציפורנים
"וולק נ בריל" מגישים שירה טרייה וסאונד מוחמץ בחורשה.

להתחבר לעוצמה הנשית  /נעמי קחילה
 16:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעתיים
במעגל נשים נתחבר לעוצמה הנשית דרך שער המיניות
ונכיר את ביצת הקריסטל.

ירדן עושה סרט חדש  /ירדן גת וחברים
 18:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
 15שנה מאז ש״מים-מים״ נוצר והפך לסרט קאלט .שייח׳
אבריק  3הוא הרקע לסרט חדש.

הסקס שבטקסט  /הוצאת כהל
 19:00חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
ערב ספרותי-מוזיקלי על סקס בספרות .הקראת קטעי
שירה ופרוזה וביצוע שירים מולחנים ,עם יובל ליבליך,
יובל יבנה ,דורית ויסמן ,שי דותן ,אלי לינדר
החיים היפים של יקטרינה  /לורה אקרמן
 19:00לובי תחתון מרכז ההנצחה  -המגדל  30 ,2דקות
יקטרינה בלרינה מביאה אלינו ללבנט קצת קולטורה,
במופע חגיגי ומצחיק על ביטוי ואפשור .בליווי והדרכה
של אלונה פרץ.
רסיטל פסנתר  /רביב לייבזירר
 19:00בית משפחת לוי  -הדגניות  ,48שעה ורבע
רסיטל אינטימי בבית משפחת לוי .רפרטואר המופת של
המלחינים הגדולים לפסנתר סולו.
טריו מגידו  /עופר מגידו ,נעם קרופניק ,שני דר
 19:00בית אבות הדר נוף טבעון  -האורנים 58
ג'אז אנרגטי מלואי ארמסטרונג ועד סטיבי וונדר .הרכב
חדש שהתגבש לכבוד הפסטיבל.
 / Music Gardenאליק קורפו
 19:00רחבת האנדרטה 3 ,שעות
בואו לעשות מוסיקה ביחד ברחבת האנדרטה ,עם החממה
הקהילתית למוסיקה ויוצרים מטבעון והסביבה.
נעמי ייבין בהופעה
 19:00גרוב קפה  -בית רימון
הופעה אקוסטית של זמרת יוצרת ,לפני השקת אלבום
בכורה בהפקת יהוא ירון.
מי מפחד לדבר על סרטן?  /מאורין אמיליה ברודי
 19:00חדר חוגים מרכז ההנצחה  -המגדל  ,2שעה ורבע
סדנה ליצירת מרחב מרפא ,בו נשאל אילו שאלות הסרטן
מציב בפנינו או בפני היקרים לנו.
מופע סולו אקוסטי  /חנן אלומה
 19:30תחנת רוח  -השקדים 1
רוק עברי מקורי עם גוונים של פולק ובלוז .טקסטים
חשופים ונוקבים מאלבום הבכורה "עיתוי מושלם" שעתיד
לצאת השנה.

מופע ראשון  /עמיחי יוסף בן אברהם
 20:00סלון טבעון  -הדשא הגדול
עמיחי יוסף לקראת אלבום ראשון בהפקה של עומרי
אמדו :גיטרה ,מפוחית וקול חדש.

ספר הקטבים במנהרה  /יפתח כדן והראל גל
 20:30מנהרת בורוכוב
יפתח  -גיטרה חשמלית ואפקטים ,הראל  -כלי הקשה,
חליל צד ,סיטאר וצלילים אלקטרוניים .עם הקרנות וידאו
של רונה אברו מדנמרק.

יער חיי  /אורי שמיר אלון ,עפרה קנה,
עליזה פרוכטמן ,מיקי ליטבק
 20:00בית משפחת שמיר  -בורוכוב  3 ,51שעות
להתעורר אל לחשים ,לרדוף חלום ,להתקרב ,לנוע בצללים
ומה שביניהם.

כאבים בנאליים  /יעל גדעוני
 20:30בית משפחת זיידנברג  -לילך 15
מופע קומי-תיאטרלי  -מסע מחקר וריפוי על המלחמה בין
המינים .משלב שירה מדוברת ,וידאו ארט ותיאטרון תנועה.

היכרות עם אמני עיינא  /קהילת אמנים יהודים וערבים
 20:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
בואו להכיר את אמני עיינא והפסל הסביבתי שאנו יוצרים
סביב המדורה .הביאו כלי נגינה.

"קום תרא"  /רקפת אמסלם מארחת את
מיכאל ועקנין ואלברט סופר
 20:00מומוס  -אלונים 67
 3מוסיקאים מבצעים מוסיקה עממית צפון אפריקאית.
מסע מוסיקלי מלב הסהרה אל חופי הים התיכון.
לבן בעיניים  /איתן וצלר
 20:00בית משפחת וצלר  -רמז  ,58עד הבוקר
הקרנת מבחר מסרטי התעודה של וצלר .משמונה בערב
עד שמונה בבוקר.
וככה עובר הזמן  /דודו אסרף ואתי דיין
 20:30אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
מופע מוזיקלי :לחנים מקוריים לשירים וטקסטים של חנוך
לוין .לא מפחדים מחנוך לוין!
 / Spok'en Danceרועי בירן
 20:30חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
מסיבת השירה המדוברת הראשונה בעולם .משוררות
ומשוררים מדברות ומדברים ואתם רוקדים בין השירים
ובין הספרים.

סדנת ריקודי בטן  /אליזבת זהר
 12:00יער השומרים ,שעה וחצי
סדנת מחול נשי  -ריקודי בטן מודרניים בסגנון "טרייבל
פיוז'ן" .אין צורך בניסיון קודם במחול.

שירה מקודשת  /נווה אגמון
 21:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
מעגל שירת תפילה בליווי גיטרה ,קמנצ'ה ובוזוקי.

נינג'יטסו  /זהר אלון
 12:00-16:00יער השומרים
הפעלת נינג'ה משחקית עם כלי נשק מרופדים.

סטנדאפ מוזיקלי  /בוב זאבי
 21:30מומוס  -אלונים 67
בוב המיזנטרופ :מופע סטנדאפ שכולו כוונות טובות.
מנהרת הזמן  /די .ג'יי זוהר פורשיאן
 21:30מנהרת בורוכוב ,שעתיים
מסיבת הריקודים הגדולה :הלהיטים הגדולים של כל
הזמנים ,משנות ה 60-ועד היום.
תלוי  /דן פרבוף ודוד בהר פרחיה
 22:00מגדל המים ,עד לפנות בוקר
מיצג וידיאו וסאונד בחלל מגדל המים .כוריאוגרפיה :תמרה
ניקולא ,מחול :להקת גוזור לפולקלור והדבקה העממית.
Prophecy Playground performing
 22:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
אלטרנטיב-פולק מלנכולי פוגש מוזיקה קאמרית.
ריקוד חופשי  DJ /אפרת וולף
 22:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
שעה של ריקוד חופשי .אפרת מתקלטת מוזיקת עולם,
מיינסטרים ומגוון סגנונות קצביים.

אוהל הזעה אינדיאני  /אלון גורפיל
 17:30יורט  -שיכון אלה  5 ,17שעות וחצי
סווט לודג׳  -טקס אינדיאני עתיק המערסל ולוקח פנימה
למסע אישי של השלת קליפות ,ריפוי וחיבור.

כוכבים בשמי טבעון /
מישה ניטישינסקי ופבל גלוזמן
 00:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול ,שעתיים
אחר חצות נסתכל בטלסקופ על צדק.

פירואט לפורטרט  /אילת וסטרייך סלע
 10:00בית משפחת ווסטריך  -הבונים  ,43שעה וחצי
צייר לך חבר :ציורי פורטרט אישי אחד של השני סביב
שולחן גדול.

שירים שלא היו  /רווי שמש
 21:00גרוב קפה  -בית רימון
מופע אלקטרוני נושם שנוצר מג'אמים עם מוזיקאים שונים,
שנערכו לשירים שלא היו עד היום.

סלון תקליטים
 17:00בית משפחת סידר  -מרדכי  ,6שעתיים
נשמע את האלבום  Blues Helpingשל להקת Love
 .Sculptureתקליט ,עארק ובייגל.

 / Knaan Shabtayכנען שבתאי ,יונתן מימון
 23:00קרון הספרים  -הכלניות 2
מוזיקה המושפעת מעולמו של פול סיימון ומאופיינת
בטקסטים כנים ובנגינת גיטרה ייחודית.

יוגה על הדק  /נפתלי שושני
 07:00בית משפחת שושני  -קק"ל  5א
תרגול יוגה לפתיחת היום על דק בלב גן פרטי.

מסע רוקנרול רוחני  /בית ספר לנבואה
 21:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע גראנג' גרובי מקורי .מסע פנימי דרך חשמליות ותופים,
רוקנרול קונספטואלי חדש על מסיבות ,ריקנות ואלוקים.

חמישי מרכז

מרכז

גלויות  /יובל גולדנברג
 20:30בית משפחת נחושתן  -הרקפות 10
השקת סינגל שלישי במופע אינטימי שמדבר לב.

הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 20:00-22:00מגדל המים
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.

מופע אש  /קרקס כפר יהושע
 22:30מגדל המים 30 ,דקות
מופע אש מהפנט למרגלות מגדל המים.

סוד צדיק בשבעה נעלם  /אמיתי טאובר
 00:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
התבוננות ותיקון משפטי היסוד שבנפש  -עבודה טיפולית
ודימיון מודרך עפ"י רבי נחמן.

סדנת יוגה ומדיטציה  /ניסן לבטוב
 14:00יער השומרים ,שעה וחצי
להורים וילדים :תנוחה ותנועה בטבע דרך משחק וחיבור
קהילתי.

חמישי דרום

חמישי מרכז

קילי והנמצאים  /קילי הלפרין
 20:00גרוב קפה  -בית רימון
מופע מוזיקלי מקורי בשיתוף הקהל  -בין ג'וני מיטשל
לרב קרליבך .מוזמנים להביא כלי נגינה.

פסנתר ,שירה ועוד  /תומר ודיקלה הישג
 20:00בית משפחת הישג  -אלונים 13
מופע אינטימי הכולל שירים מקוריים לצד סטינג ,בילי
ג'ואל ,ריטה ,רייכל ועוד.

חמישי מרכז

בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 20:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
דה-קולונייזר .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.

המקהלה הצוענית  /אלישבע קורנברג
 20:30קרון הספרים  -הכלניות 2
המקהלה הצוענית מטבעון במופע משמח בהשתתפות
נגנים .מוזיקה בלקנית פותחת לבבות!

סדנת ריקוד אפריקאי  /יעל שרוני
 17:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
חוויה תנועתית מלאת אנרגיה המשלבת כושר ,קצב ודגש
מתמיד על שחרור הגוף והנפש.

קפואירה  /ערן ארפי
 14:00יער השומרים ,שעה וחצי
שיעור לדוגמה עם הקבוצה המקומית המצוינת.

חמישי דרום

לכתוב דוממים לחיים  /דויד דביר
 19:30גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
סדנת כתיבה יוצרת.

בעיניים רכות  /שירה חסיד ,רון וינטר
 20:30חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
תערוכה  -פרפורמנס .מסע חשוף ,דוחה ,מצחיק ,מטלטל
ואינטימי בין דמויות שונות הגרות בגוף אחד.

כוכבים בשמי טבעון /
מישה ניטישינסקי ופבל גלוזמן
 22:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול ,שעתיים
נראה בטלסקופ את הירח הצעיר ואת הכוכבים המהבהבים.

 / Forever Dylanלהקת שםLESS
 18:00רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
להקת שם LESSבמחווה בועטת ,מחושמלת ומפתיעה
לרפרטואר הבלתי נגמר של המאסטרו בוב דילן.

Completely dismissed / Floor eight
 21:45רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
מאי שם טוב ,אביאל קריב ,מאור ואורן בן הרוש :מופע רוק
אלטרנטיבי ומלודי עם שורשים עמוקים של בלוז וגוספל.
הופעה  /טוניק קלוניק
 22:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
המופע של טוניק קלוניק הוא השילוב המושלם בין פסיכדליה,
ריקודים ,תיאטרון ,תלבושות ופרפורמנס מוגזם.

משחקים ולומדים  /מדריכי חוכמטיקה
 11:00-13:00מכללת אורנים
סדנה למשחקי לוח וקלפים עם מדריכים נפלאים ,במרכז
לספרות ילדים ע"ש מרים רות .מתאים לגיל .104-4

קיטאידו  /אילנה בהט
 18:00יער השומרים ,שעה וחצי
אימון היכרות עם תנועת הקיטאידו.
שיעור יוגה  /ליאור אבישי
 18:00הסטודיו בגבעה  -על גבעת שייח' אבריק,
שעה וחצי
תרגול אשטנגה ויניאסה יוגה  -זרימה ,תנועה ונשימה.
מיקום מדויק יימסר לנרשמים.

פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה  /אורלי
הדר ותהלה קארו
 11:00הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
נלמד על מנהיגותם של משה ויהושע ומקצבי השמש והירח
שבתוכנו .בשילוב תרגול יוגה וכתיבה.

 / BENJI TRIOבנג'י גולדשטיין ,זהר איזנמן וניר קליינר
 19:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
בנג'י טריו :היפהופ מחאתי בהשפעות פסיכדליה וג'אז.
יחשפו לראשונה חומרים מהאלבום החדש שבדרך.

בלשים בספרות ילדים  /ד"ר נעמי דה-מלאך
 11:30מכללת אורנים ,שעה וחצי
מהמרכז לספרות ילדים ע"ש מרים רות :סדנת היכרות
עם בלשים וחידות בלשיות מהספרים.

 / Phenomenowלהקת איגיון
 19:15רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
מופע אינדי ארט רוק ייחודי בנוף הישראלי.

הילולה בלשכה אפלה  /המחלקה לצילום
 12:00-17:00כפר תקוה
הייתם פעם בתוך מצלמה? קבוצת צלמים מטבעון ,בשיתוף
כפר תקוה ,מזמינים להיכנס לקאמרה-אובסקורה ענקית
שתיבנה במקום.

באים בשירים  /רחל גרוס
 20:00אולם צוותא  -כצנלסון  ,35שעתיים
מופע להקות זמר ומקהלות" :פינה בכפר" (כפר תקוה),
"אלגרוס"" ,אינפוזיה"" ,שלהבת רון" ו"ליאלה".
מוסיקה שחורה בעברית  /להקת נשמה
 20:00בית משפחת לבנון  -שיכון אלה  ,4שעה וחצי
עדי לוז ,טל רווה ,יונתן קורן ושי גרינברג עם מוסיקה
שחורה פרועה ומרגשת עד קצות העצבים.

Ma'apilim
 15:15רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
פרויקט פופ-פולק צעיר .טקסטים כנים ,מוזיקה עוצמתית,
תמצות חוויית הנעורים כפי אתם זוכרים אותה.

שירים בשניים  /עדי לוי ושחר כרמי
 20:00בית משפחת שחר  -אלכסנדר זייד  22ב
מוזמנים אתנו למסע מוזיקילי :קאברים לדואטים אהובים
ממגוון תקופות וזמנים בעברית.

המין האנושי  /לולה אלמוג
 16:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
בחדר כחול ידברו שפתיים אדומות ובעיניים עצומות
תיזכרו באירועים מיניים מחייכם ,והשמאנית תלגום מיץ
שינקה את לבכם 15 .משתתפים.

משחק של ילדים ִ /מפרׂשים
 20:30רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
חגיגת אלטרנטיב רוק עם שירים מאלבום הבכורה.

יוגה ברוח השאדו  /מירב דהאן
 16:00יער השומרים ,שעה וחצי
 Shadow Yogaבדגש על תנועה מעגלית.

המסיבה על הגג  /אתם ,משפחת לבנון ואיילת עובד
 21:30בית משפחת לבנון  -שיכון אלה ,4
על הגג של רותי ואבילי :המסיבה שחיכינו לה שנתיים
חוזרת בגדול.

סדנת קונסטלציה  /סיון אבני ודיוויד רינגלר
 10:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעתיים
מפגש היכרות עם המעבדה לקונסטלציה חינוכית.

חמישי מערב

האחים בן עזרא  /אסיף ואדר בן עזרא
 19:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
שירים מקוריים בעברית המשלבים לחנים מלאי תעוזה
יחד עם דו קוליות משפחתית עדינה ונוגעת.

טרה אינקוגניטה  /מאור קשת
 20:30חדר חוגים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
אמן ,עורך סרטים וחוקר מערות :על ציורי מערות ,פטריות
קסם ,שמאניזם וקולנוע .מסע צבעוני.

הבאים Yariv Bonneau /
 22:00גרוב קפה  -בית רימון
יריב בונו במופע מוזיקה.

מופע טריו אקוסטי  /שני מאיו ,אביאל קריב
ואורן בן הרוש
 16:45רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
מופע לרגל יציאת ה EP-החדש" :השתקפויות".

לשון אש  /סיסטם עלי
 21:00מעלות טבעון  -רבין 47
סדנה והופעה של הרכב ההיפ-הופ הרב לשוני.

חמישי דרום

ברזיל בשניים  /נועה פלד ופאוליניו פריירה
 19:30בית משפחת חכם בן צבי  -הדגניות  3 ,25שעות
במיוחד לאוהבי הפוהו בישראל ,מופע בשתי שפות ושבעה
מיתרים ,ואז שיעור ריקודי זוגות ומסיבת פוהו (!!!)Forró

חוגגים את החיים! /
DJ oren buchman & elad avital
 20:30תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים וחצי
מסיבת ריקודים מגוונת בשילוב של די ג'יי ומתופף בלייב.

כלו-לות  /רות ברטל
 22:00מגדל המים 15 ,דקות
מופע סולו של ריקוד וקול בעקבות מרחבי הצל.

ליצור מהלב  /עודד כרמי
 16:00יער השומרים ,שעה וחצי
בעזרת כלים מאומנויות הבמה נצא למסע אל הראש
הספונטני שלנו.

Post Funk / ShanYah
 20:30בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
להקת פ()fאנק מרכיבה מוזיקה מתוך שלל סגנונות ויוצרת
חיבור בין סאונד מחשמל וגרוב חי.

פיו ולבו שווים  /אריאלה גרץ ברטוב
 13:00תיכון שקד באורנים
מה יהא על האמת בחברה המודרנית והמפולגת? האם
תיתכן אמת? לימוד.
זוגיות דיאלוגית  /דני לסרי
 13:00הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
סדנה ועבודת עומק על כל מה שקשור לזוגיות.
ספרות פמיניסטית לילדים בחברה הערבית /
אמאני מרעי מחרום اماني مرعي محروم
 13:30מכללת אורנים
מהמרכז לספרות ילדים ע"ש מרים רות :מפגש היכרות
עם יזמת ועם יוזמה ספרותית.
מפלצת רק שלי  /רויטל יהלום חכמוב
 14:00מכללת אורנים ,שעה וחצי
סדנה שבה תכירו ותמציאו מכשפות ומפלצות ,עם מנהלת
המרכז לספרות ילדים ע"ש מרים רות.

על פחדים ומנגינות  /דוד גודמן
 15:00הגן הבוטני באורנים ,שעה וחצי
קריאה בסיפור של ר' נחמן מברסלב.

רונה בר
 18:00הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
סוג של רוק .סוג של סינגר סונג רייטר .נשי .אישי.

קצת דם לקינוח הדבש  /למען הג׳אם
 20:30טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,שעה וחצי
יוצרים שונים נפגשים לחקירה אינטואיטיבית; מעבדה
אמנותית בנוכחות קהל .ביוזמת הדר בן מאיר.

סדנת צילום בדגש סביבה  /שגיא שגיב
 16:30כפר תקוה
נתמקד בנוף הכפר ובזה הנשקף ממנו ונתייחס לשינויים
שהאדם חולל בסביבתו .הסדנה תותאם למזג האוויר.

"מעבר לקיר באה מילה"  -הופעה משירי זלדה /
דליה פז ,טל אברהמי צור ויואב אסינג
 18:00אודיטוריום שקד  -רותם 13
ערב משירי המשוררת זלדה ,הנטווה בין אומנויות הדיבור,
האוריתמיה והמוזיקה.

על החיים ועל המוות  /אמנון ברי ,יואב אילן ואלונה פרץ
 20:30כפר תקוה ,שעתיים
מתעורר בגיל  40לספר את הסיפור של גיל  8ומתעקש
על סוף טוב .ראס-בורקה .'85

 / Sound Healing Journeyרן גרסון
 16:30מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעה וחצי
מסע מרגיע בעזרת כלי נגינה מכל העולם .המשתתפים
במצב שכיבה חווים את הוויברציות מהכלים בגופם.

 / To be in touchאורית שאול
 18:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
מופע היוצר חיבור בין תרגול הקשבה בתנועה אותנטית
לביטוי עצמי יוצר בחומר ,בתנועה ובצליל.

מתגלגלים  /רשת המתנ"סים קרית טבעון
 16:00מתחם הפאמפטרק באלרואי 3 ,שעות
רכיבת אופניים בהדרכת בכירים מנבחרת ישראל .נפגשים
בפאמפטרק באלרואי (קרוב למעיין).

מרכז

פעילות תנועה לפעוטות  /תמר ראובני
 16:30חדר תנועה  -שער העמקים
מטפלת בתנועה תעביר פעילות תנועה בגישה ייחודית
לטיפוח עצמאות והרגשת יכולת .גילאי .3-2
סדנת קצב וג'אם  /עומר וקסלר
 16:30כפר תקוה
בואו לג'מג'ם יחד על סירים ,מחבתות ופומפיות תלויות
מהאוויר .הכניסה חופשית  -עד  30משתתפים לסדנה.
מרק כפתורים  /קבוצת התיאטרון בכפר תקוה
 17:00כפר תקוה
עם גדי פור ,לילה אליעזרוב ומור פרנק :תיאטרון נודד
בכפר תקוה בעקבות קבצן המבטיח לעשות ניסים.
סודות מחדר העריכה  / 1מיכה לבנה ,אוהד אופז
 17:00כפר תקוה
שיחה עם הבמאי אוהד אופז על הדוקומנטרי החדש
"השומע" ,שעוסק בעדות וטראומה בגישת הפסיכיאטר לאוב.
לחיות את הרגע  /דודו אסרף ואתי דיין
 17:00בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
דודו אסרף שר שירים מקוריים ואינטימיים ומשתף את הקהל
בתובנות ,בתהליך היצירה ובסיפורים שמאחורי השירים.
מחליפות  /חמסה
 17:00-21:00חמסה  -שער העמקים
שוק אופנה אקולוגי! הביאו בגדים שאינם בשימוש ,ותחדשו
את המלתחה בלי להכאיב לארנק או לכדור הארץ.

חמישי מערב

להאיר את הזיכרון  /נירית צוק
 17:30כפר תקוה ,שעתיים
נכין עששיות בהשראת זיכרונות ילדות .כשהעששיות יהיו
מוכנות נצא לתהלוכת אורות ונסיים בהתכנסות משותפת.

עומר קורן בהופעה
 20:00הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
לאחר שנבחר לשיר השנה של "ישראל היום" ,חשיפה
ראשונה של שירים חדשים.

חמישי מערב

חוויית אמנות לכל המשפחה  /מדריכות הגלריה
 17:00גלריית אורנים ,שעתיים
מפגש מרתק עם שני אמנים ,בתערוכה זוגית בגלריה אחת.
נשאל ,נשחק ,נתבונן ,ננוע ,נחפש (ואולי גם נמצא).

זולגות הדמעות בעצמן  /יואב חסיס
 20:30בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
מופע אינטימי ואישי  -בפסנתר ,לופר ומחשב .מופע
קונספט העוסק בקונפליקט של הגבר החדש.

מבצע אייל  /אייל רוטברט
 18:30כפר תקוה
הצגת יחיד .סיפורו של אייל מהווה ציון דרך ומחזק
אנשים שנאבקים לחזור לחייהם שנקטעו מסיבות שונות.

החיים כטיוטה  /רויטל תמיר ,עדי דרורי ,איתי לאור
 20:30מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעה וחצי
טריו אקוסטי לא מתיימר מהדרום הדרומי של תל אביב עם
שירים מקוריים ,מתורגמים וכמה קאברים שבאים בטוב.

סודות מחדר העריכה  / 2מיכה לבנה ,חן שלח
 18:30כפר תקוה
שיחה עם הבמאי חן שלח על הדוקומנטרי "שכונת מורנוב"
ויחס תושבי השכונה שהייתה גטו ורשה.

מעגל שירה מקודשת  /רון צבי
 20:30הגן הבוטני באורנים
מעגל שירה מקודשת.

נהרות  /בועז גלילי
 18:30בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
מרחב המחבר בין התפילה שבניגון לתפילה שבמילים
ובלב .מסע מוזיקלי שורשי וסדנה בהשתתפות הקהל.

חיכיון  /אורית גרינפלד-שור
 20:30תיכון שקד באורנים ,שעתיים
מופע לימוד ותיאטרון .בעומק  -מכונת תפירה ,בחזית -
גמרא ,ביניהם  -מסע של אישה המנסה לפענח את סוד
החיכיון הנשי.

העולם הקדום של בני המאיה  /זהר פורשיאן
 19:00תיכון שקד באורנים
הרצאה על אחת מהתרבויות המרתקות והמסתוריות בתולדות
האנושות ' -ציוויליזציית בני המאיה' של אמריקה התיכונה.
 / Rock youלהקת Energy
 19:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד 10
להיטי רוק משנות ה 70-ועד היום באנגלית ועברית.

מסיבת רייב/השראה  /שני נועם ,דיג'יי דיאנה
 22:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,שעה וחצי
די.ג'יי דיאנה :סט מבריק למוזה .שני נועם ,מייסדת ַה ַּמ ָּתנָ ה:
נוכחות והכוונה להשראה .תחילתו של ליין מסיבות בינלאומי.
לייב בשייח׳ אבריק  60 /ריבוא
 22:00בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
מטאל חרדי לפנים! עם מיכאל מרסה ,סרגי אנגל ,אלון
לאון והלל .בואו להשתולל.

שאול ויוגב  /שאו
 10:00קפה אנין  -הגפן 2
צמד אקוסטי .מבצעים שירי פולק של אמריקה.

 / Budhi Beatקרן אור יצקן ודן ארליכמן
 09:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
חוויה של ביט ויוגה :תרגול בליווי  Live DJהמעמיק את
המבט הפנימי ומחבר לגוף .למתרגלים מנוסים  -להצטייד
במזרון.

תראו אותי  / 2מיכה לבנה
 19:40כפר תקוה
חלק שני לסרט "הפסקת בוקר" .חברים מכפר תקוה משוחחים
על שקרים ,מוות ,קדושה ואמונה.
"מעבר לקיר באה מילה"  -הופעה משירי זלדה /
דליה פז ,טל אברהמי צור ויואב אסינג
 20:00אודיטוריום שקד  -רותם 13
ערב משירי המשוררת זלדה ,הנטווה בין אומנויות הדיבור,
האוריתמיה והמוזיקה.

סבתא רב חובל /
לי-אור עצמון פרואין וסיון זיו וינד
 16:00-19:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
תערוכת איור ומילים שמוקדשת לרגעים פשוטים שבהם
הנכדה מתבוננת איך נשקף בסבתה הים.

חמישי מערב

 / Sensation & Pleasureהדר בן מאיר
 19:30טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
כל הסיפור הוא על אהבה .סדנת תודעה ,מודעות וגוף
 -לאנשים.

יציאת מצרים זמן חירותנו  /אמירית רוזן
 17:00הגן הבוטני באורנים ,שעה וחצי
חירות כעבודה פנימית .לימוד בהנחיית אמירית רוזן.

סדנת קצב וג'אם  /עומר וקסלר
 15:30כפר תקוה
בואו לג'מג'ם יחד על סירים ,מחבתות ופומפיות תלויות
מהאוויר .הכניסה חופשית  -עד  30משתתפים לסדנה.

מה-ש-ראינו
 08:00קפה אנין  -הגפן  ,2עד סוף היום
מצלמים ומצלמות תושבי טבעון מתעדים וחולקים את
שפע הפסטיבל בהקרנה כמעט בזמן אמת.

החיים כלהטוט בעולם החלום  /ג'אגלבינג
 10:30גן הברושים  -שכונת הגפן
הפעלת ג'אגלינג בהשתתפות הקהל  -למבוגרים וילדים.
בית מדרש וקבלת שבת  /קהילת מיתרים
 10:30בית ספר מיתרים  -השקדים  ,19שעתיים
מעגלים של לימוד משותף מארון הספרים היהודי-ישראלי
ואחריהם קבלת שבת בשיר ובניגון.

ריו אביירטו  /הלל הדר ,דנה אשכנזי ,ירון בן-יהודה
 09:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
סדנת תנועה מונחית במוזיקה ,קצב וחיבור גוף-נפש.

סיור ביתי  /יעקב ארד
 10:30גן זיכרון בגבעת הציפורנים
ביתו וחצרו של ז'ק ארד עשירים בהיסטוריה ,אמנות
וסיפורים מרתקים .בעל הבית יקבלכם במשלי לה-פונטיין
ומובאות מן המקורות.

אדמה מקומית  /רחל גולדברג
 09:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות ,2
שעתיים
ניצור לאדמה ולנו בית ,ומקום ליצירה ולמשחק ,מחומרים
שקרובים אלינו ומקרבים אותנו זה אל זה ולעצמנו.

שישי צפון

רק מילה בעברית  /דליה שחם
 15:00הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
על נבואה ,מחאה ושירה :מסע מוסיקלי-טקסטואלי בעקבות
מילים וצלילים של נביאות ונביאים.

מורי דרך ותלמידים של החיים /
אפרת גרינשפן ומאיר זוהר
 17:00תיכון שקד באורנים ,שעתיים
פאנל בהנחיית מאיר זוהר ,שידון במתנות ובסכנות ביחסי
מורה-תלמיד בדרך הרוחנית.

שישי 12.4

בלוז של זאב  /זאב לבינגר
 11:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
גיטרה ושירה של הבלוז הקלאסי .יהב קוזצ'י מתופף.

מעגל ריפוי לאימהות בדרך הטבע  /טליה ענוים שטיין
 09:00גן הברושים  -שכונת הגפן ,שעה וחצי
מה זה אומר עבורך להיות אמא טבעית? מה היית מבקשת
עבור האמא ועבור האישה שאת?

סדנת פסיכודרמה על זוגיות  /לינור מזריאר
 11:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
להתבונן מזווית שונה על המניפולציות הזוגיות השכיחות,
שמרחיקות אותנו מבן-הזוג ובעיקר מעצמנו.

מעגל פתיחת יום שישי  /האוהל האדום
 09:00האוהל האדום  -יער הגפן
מרחב נשי למפגש ושיתוף לכל אישה נערה וילדה.
מרתון ציור  /אמני סדנאות הגפן ואמנים אורחים
 09:00-13:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
מרתון ציור בסדנאות הגפן משעה  .9:00אמנים מקומיים
ואורחים מנחים סדנאות ציור במרכז קהילתי נרקיס.
ארגזי בריחה  /תלמידי כיתות ט'
 09:00-13:00חטיבת ביניים אורט  -תמר  ,1מדי שעה
מוזמנים לבוא לשחק באחד משלושת ארגזי הבריחה שהכינו
תלמידי החטיבה המוכשרים עם אסף צ'רטקוף.
גפן במובן  / Groovinתושבים ואורחים
 09:00-18:00פסטיבל הבלוז  -סמטאות שכונת הגפן
פסטיבל מוזיקלי נודד ברחבי שכונת הגפן  -שלל הופעות
אקוסטיות מעולמות הבלוז והפולק באווירה שכונתית
אינטימית.
הדסהל'ה
 09:30-13:30הדסל'ה  -רמת הדסה
פעילות בחנות יד שנייה בכפר הנוער רמת הדסה .בואו
להתחדש.
תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 09:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.
קלפים כקפסולה תרבותית ורוחנית /
רחל (קוקה) כהן-רונן
 10:00בית משפחת רונן  -נרקיסים  20ב ,שעתיים
נעסוק בקלף "סיפור מסגרת" ,מתוך חבילת קלפי "גרעין
האמת" ,ונבחן את הסיפור שלנו עד כה ואת העתיד לבוא.
סיפור לידה כצופן ומצפן  /נופר פרח-ברזילי
 10:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
בתהליך של יצירה אישית במרחב של מעגל והקשבה
ניצור את סיפור הלידה שחווינו כיולדות.

שישי צפון

סשן כתיבה אינטואיטיבית  /עידן כהן
 15:00מכללת אורנים ,שעה וחצי
התנסות ומשחק בעט/עפרון ,שכל ,לב וטחול במרכז לספרות
ילדים ע"ש מרים רות .כתיבה שמחפשת חיבור וחופש.
לא לשכוח להביא מחברת.

מוזיאון נייד לפליטות  /רניי מזור
 17:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,עד מוצ״ש
תערוכה מחאתית בנושא הפליטים ,המציגה באמצעות
דיוראמות סצנות מונומנטליות ממסעם של הפליטים
וחייהם בישראל.

מדרשים תלמודיים והרב קוק  /רן כץ ואיל שגיב
 19:00הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
אותנטיות ,חוקים חברתיים והדרך האישית .לימוד בשילוב
מוזיקה.

כפר קרקס  /משה ועקנין
 10:00-13:00חטיבת ביניים אורט  -תמר 1
מקום שבו המיומנות נפגשת עם הפנטזיה .מתחם פתוח
להופיע ולהשתתף בסדנאות ,מתאים לכל המשפחה.

סדנת גילוף כפות  /נעם ראוזניץ
 11:00-16:00גן זיכרון בגבעת הציפורנים
מלאכת עץ מסורתית .למשך חמש שעות ניקח הפסקה
מההמולה ונשב ללמוד מיומנות עתיקה במיקום יפהפה.
קולקטיב ליצני שפירא והדרום
 11:00קפה אנין  -הגפן  ,2שעתיים
ליצני שכונת שפירא ודרום תל אביב עולים להופעות
רחוב בשכונת הגפן.
שירים ותובנות מהקליניקה /
ויקטוריה אור והפסנתרנית דורית ארד
 11:30בית משפחת וייסברוט-רותם  -הגפן 5
מהקליניקה של של מטפלת זוגית ומגשרת .על 'גשר במים
סוערים' בזוגיות.
מקו לכתם  /אורלי רפמן
 12:00סדנאות הגפן מתנ"ס נרקיס  -המרגניות ,2
שעה ורבע
סדנה מונחית לציור חופשי מופשט ,בהנחיה קבוצתית
ואישית .כדאי להביא חומרי ציור שאוהבים.
ברכת הרחם  /נונה לילה מגד
 12:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
סדנת היזכרות בחוכמה העתיקה.
בלוז מזרח מקומי ושירי מאבק  /אלברט סופר
 12:00בית משפחת קצ'קה  -משעול הלוטם 1
מופע סולו אקוסטי חשמלי של שירים מקוריים שנעים
מהאישי לחברתי .פולק-בלוז מקומי.
 / Mobile Budkaמדברים ומנגנים
 12:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות 2
קונצרט בית ושיחה על אלתור במוסיקה.
תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 12:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.

אימון בפרידה סופית  /נופר סלע
 17:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
האם אפשר להתאמן לקראת המוות כבר עכשיו? מופע
שנוצר בעקבות מות אמי ,אביבה סלע.

שח אבריק  /יוסף נחמן שורצקופף ודרור שורץ
 14:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
 E2ל !E4-מועדון שחמט טבעון שמח להזמינכם לתחרות
שחמט סימולטנית מרובת משתתפים.

יוגה ומגע מרפא לזוגות  /הילה כץ אליאס
 17:00גן הברושים  -הברושים ,שעה וחצי
סדנת יוגה שבחלקה הראשון נתרגל לבד ובזוג ,ובחלקה
השני נלמד לתת טיפול מרגיע ומשחרר לגב.

לעשות שלום עם האכילה ואיתי  /מיכל קורן
 14:00כיתה  1מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה ורבע
הרצאה חוויתית על הרזיה קשובה ,המשלבת סיפורים
אישיים ומוזיקה.

רכבת העמק נוסעת  /זהר טבנקין
 17:00בית משפחת מיכאלי סלמון  -הברושים 84
חיית במה שוויתרה על הדממה בהופעת בלוז כנעני .שירים
מקוריים ,עתיקים ומעורבבים.

מרכז

מעגל לסוף יום שישי  /צוות ומנחות האוהל האדום
 18:00האוהל האדום  -יער הגפן
מרחב נשי למפגש ושיתוף לכל אישה נערה וילדה.

לכתוב את אגדת חייך  /סימונה מצליח חנוך
 14:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
אילו היית הגיבורה של אגדה ,איך היית מספרת את
הסיפור שלך? סדנת כתיבה ומעגל עם מחברת הספר
"אגדות המוות ההפיך".

איתמר בק ופקידי הקבלה
 18:00בי״ס נרקיסים  -נרקיסים 13
מופע אקוסטי של בלוז עברי שורשי ,על כיסא נדנדה
במרפסת האחורית עם מעט וויסקי בכוס.

Red Okra Stringband
 14:00בית משפחת בין  -הגפן  3א
שילוב יחודי בין בלוגראס ,פולק ,קאנטרי ,מוזיקה אירית
ומוזיקה ישראלית.

הפיראטיות הפיראטיות בהופעה
 19:00בי״ס נרקיסים  -נרקיסים 13
תזמורת הרחוב מגיעה מירושלים לעשות רעש! מנגנים
ניו-אורלינס עם עוד מגוון סגנונות וגם שירי מחאה.

מופע אקוסטי  /שירי עמית
 14:30גן זיכרון בגבעת הציפורנים
מופע אינטימי של שירים מקוריים ,קאברים ,חברים והפתעות
בגבעת הציפורנים הקסומה.
דיפולט  /אסמבלאז'
 15:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
שלושה קטעים מתוך הרפרטואר של קבוצת מחול אסמבלאז'
 אנסמבל רקדנים ורקדניות בגילאי  .50+ניהול אומנותיוכוריאוגרפיה :תמר בנימיני.
שירי אהבה ומהפכה  /ירון בן -עמי
 15:00רחבה פתוחה  -הגפן 24
בלוז לפנים! אוהבים ומהפכנים  -מוזמנים.
הופעה לילדים ולהורים  /יעל תלם
 16:00גן הברושים  -שכונת הגפן
שירים מאלבומי הילדים של יעל" ,לגדול איתך ביחד"
ו"תלתלים" .עם אורי טרק בכלי הקשה וקולות.
עודד ויס והפריפריה
 16:00בית משפחת אופנהיים  -הגפן 13
בלוז מחאתי בעברית מושחזת ולחנים עממיים שיחד
ממרידים את הקהל בדרך למהפכה!

שישי צפון

שישי צפון

שירים וסיפורים מהעיר הגדולה  /נועם אקוטונס
 14:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
מופע המשלב שירים מקוריים לצד שאנסונים צרפתיים,
לאונרד כהן ומאיר אריאל .אהבה ומחאה ,עדינות ותשוקה.

/ Tree-Motion
בית הספר הישראלי לקרקס ולהקת הנוער
 19:00חורשת חרובים  -בכניסה לבי"ס נרקיסים,
שעה וחצי
נשימת היער מעוררת לחיים! דמויות תיאטרליות קרקסיות
יוצאות למסע הרפתקאות לילי ומסתורי .יוצרים :גיל בכר,
עינב גיל ,סמדר ג'קסון בויום.
 / @Batyafreedom8בתיה בשקין
 19:00חטיבת ביניים אורט  -תמר  30 ,1דקות
מופע ליצנות יחיד ,אישי ובלתי שגרתי שמשלב מונולוגים,
תנועה ,פנטומימה ,אילתור ,תמימות ,פריצת גבולות ופתח
להפתעות.

קאנטרי ישראלי  /דניאל סלגניק
 22:00גן זיכרון בגבעת הציפורנים
לאחר שהופיע במעל מאה במות בשנה האחרונה ,מגיע
סלגניק לשייח' אבריק למופע פולק קאנטרי אינטימי.

השוק החופשי  /שולי ויצהר ורדי
 10:00:18:00רחבת האנדרטה
הפנינג נתינה וקבלה של פריטים ללא תשלום וללא החלפה
 +פינת יצירה מבדי טריקו.

בשביל השביל  /קבוצת הזוללים ,קבוצת ספורטים,
בראאפ בייק שופ
 08:00-11:00שביל הטבע  -אלונים 67
מתגייסים לשיקום שביל הטבע היורד מבריכת גלי-טבעון.
הזרמת מי הבריכה אל הוואדי גרמה לבלאי של השביל.

שעת סיפור למבוגרים /
ברוך ברנר ,ראלי מרגלית ,אודי חורב
 10:00חדר חוגים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
מופע אינטימי שבמרכזו טקסטים מכוננים ,מן המיטב של
המאה ה ,20-עם מוסיקה מקורית.

הקליידוסקופ  /עיר קרטון הפקות
 08:00-20:00רחבת האנדרטה
יצירה קהילתית של קליידוסקופ בגובה  7מטרים .אירוע
שיתגשם בעזרת אלפי ידיים טובות .לכל גיל!

שישי מרכז

צפון

מסע טראנס שאמאני  /תמר ואסף סביליה
 14:00מגרש כדורגל שכונת הגפן  -הוורדים  ,2שעה וחצי
מסע טראנס שאמאני המשלב תקשור ומוזיקה ,עם ג'ם
סשן בשילוב הקהל.

 / LIKE A SEX MACHINEאור מרין ואורן נחום
 21:30מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  30 ,18דקות
מחול-תיאטרון .כולם אויבים ,כולם אהובים ,אוהבים אויבים,
אויבים כאהובים  -לייק א סקס משין .כולל עירום חלקי.

הקמת פסל סביבתי  /קהילת עיינא
 10:00-17:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
עיינא ,קהילת אמנים ערבים ויהודים בגליל ,מקימה על
הגבעה במרכז אינסטלציה בנושא בית ,געגוע ושייכות.
מוזמנים להצטרף ליצירה ,לשתות קפה ולהכיר את האמנים!

פנים אל מול פנים  /דור ומירי חכם-בן צבי
 12:00כיכר בן גוריון 3 ,שעות
מפגש יצירה הדדי באמצע החיים במרחב הציבורי מתוך
התבוננות בציור ,פיסול ויצירה משותפת.

תיכף בא האושר  /ניר ג'וסטו ויובל שכטר
 21:00גן זיכרון בגבעת הציפורנים
ג'וסטו ,זמר ויוצר מקומי ,במופע אינטימי ייחודי ומפתיע,
מבצע משירי אלבום הבכורה ועוד.

שישי צפון

מתוך האבן השחורה  /אני ,את/ה והיא
 13:00גן זיכרון בגבעת הציפורנים
מפגש פרפורמנס משלב-שיר בין הכותבת-דוברת לבינך ,בין
העבר של היצירה לבין הרגע שנוצר מהמפגש .עם ברכה ניר.

תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 16:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.

מי מפחד לדבר על סרטן?  /מאורין אמיליה ברודי
 10:00חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל  ,2שעה וחצי
סדנה ליצירת מרחב מרפא ,בו נשאל מה הסרטן מציב
בפנינו או בפני היקרים לנו.

סליחה ששאלתי / ...שלהבת ניר
 11:30אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע אימפרוביזציה הומוריסטי בסיוע הקהל .בהשראת
תכנית הטלויזיה "סליחה על השאלה".

שישי מרכז

דה סהרה ווסט סייד  /מיכאל וקנין
 13:00בית משפחת גולן-אייל  -חבצלת 7
מיכאל וקנין יוצא למסע מוזיקלי אל מקורות הבלוז:
ממערב הסהרה למערב שיקגו.

צעדת הבראס-בנד של שייח' אבריק
 16:06קפה אנין  -הגפן  ,2שעה וחצי
חבורת נגנים ונגנית שהתקבצו לצעדה מוסיקלית מלהיבה
ברחובות העיירה כדי לשמח ,לרקוד ולחגוג.

טוק טוק מי שם ,אהבה בימי סרטן /
מאורין אמיליה ברודי
 21:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעתיים
האם סרטן הוא תודעה? מסע של חולה ְּומרַ ְּפ ָאה ,מפחד
לאהבה ,מהתמודדות אישית לריפוי קהילתי.

פינדק זרמין  /תכלת רם ,שי-לי עוזיאל ,גלעד רטמן,
ליאור ווטרמן
 08:00קן הנוה"ל  -רמז פינת אלונים ,פתוח  24שעות
מנזר .מצבי טראנס מונחים בימים ,ופונדק חלימה והפעלות
שינה בלילות .בין לבין פעילות חופשית.
מרחב אהבת הטבע של אנסטסיה בת סיביר /
חיה חצב
 08:00האלה הגדולה ,עד סוף היום
מעגלי שיתוף על הדרך שמביאה אנסטסיה ,זולה ובה ספרים
לעיון ולרכישה ,ארוחות צהרים ,מדורה ,מוסיקה ומאהל.

 - OMMדקה אחת של מדיטציה  /אורי רימון ,חגי
סלע ,אסף פרסיה
 10:00סלון טבעון  -הדשא הגדול ,שעתיים
הרצאה והתנסות בשיטה ,על פי ספרו של פטריציו פאולטי.

אנזו  /בן בר
 08:45מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעתיים
ציור מעגלי זן .כיצד מעגל זן פתוח ,המצויר במשיכת מכחול
אחת ,חסרת עכבות  -מחולל ומבהיר חווית משמעות.

החיים היפים של יקטרינה  /לורה אקרמן
 10:45לובי תחתון מרכז ההנצחה  -המגדל  30 ,2דקות
יקטרינה בלרינה מביאה אלינו ללבנט קצת קולטורה,
במופע חגיגי ומצחיק על ביטוי ואפשור .בליווי והדרכה
של אלונה פרץ.

בתנועה חופשית  /גד אסתרין
 09:00הדשא הגדול ,שעתיים
סדנה ללימוד  6תרגילי הסו-טאי העצמי .תרגול של 5
דקות לאיזון הגוף ,שחרור שרירים וכאבים.

סדנת לופר חווייתית  /רזיה מזרחי
 11:00חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
יוצרים שיר ביחד ,עם לופר  -שמקליט צלילים ומקצבים
מהגוף או מכלי מוזיקה שונים.

אף אחד לא מושלם  /ערן הכט
 09:00-14:00מרכז ההנצחה  -המגדל 2
תערוכת רובוטים מיניאטורית מעץ וגרוטאות.

ליווי רוחני בדרכי החיים  /חברי ״בית לרוח״
 11:00בית משפחת בן טל  -הכלניות  ,28שעתיים
מי ומה הרוח מלווה? היכרות חווייתית עם מלווים רוחניים,
בוגרי מכללת רמב״ם.

 / VOID #2אור מרין ואורן נחום
 19:30מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
שלוש נשים מרכיבות ומפוררות לסירוגין דימויים של
נשיות .המופע כולל עירום חלקי.
כפר קרקס :קבורקה  /אורי ונעה וייס
 19:30חטיבת ביניים אורט  -תמר 1
מופע המתאר את מסעם של בני זוג ,שחקנים נודדים,
המנסים לשלב בין עולם הבמה ל"חיים האמיתיים".

סיפור פוגש במה  /פריזמה  -תיאטרון פלייבק נשי
 10:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע פלייבק קסום שבו שחקניות מעלות סיפורים של
הקהל על הבמה.

גפן במובן ' / Groovinתושבים ואורחים
 19:45בי״ס נרקיסים  -נרקיסים 13
ג'אם שקיעה בגפן  -כל המוסיקאים באשר הם מוזמנים
לאלתור אקוסטי ברוח הבלוז והפולק.

השייח' יוצא להרפתקה
 10:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
מבחר מתוך פסטיבל סרטי הרפתקה ,מסע ואתגר וסרטים
שיצרו התיכוניסטים של טבעון.

תולדות הפילוסופיה המערבית ב 12-שעות /
ג'רמי פוגל
 12:00יקב סימון  -בורוכוב  ,43עד חצות
הרצאה מרתונית על רעיונות נשגבים ,אוהבי חכמה גאוניים
ורגעי מפתח בהיסטוריה של הפילוסופיה המערבית.
World Tribe Party Gathering
 12:00-17:00הדשא הגדול
מסיבת כינוס שבט עולמית במרכז .עם הדיג'ייאים איתי
צור ,ארז גור YaYa ,ויאנו שדה.

הילדים האבודים  /ג'יי.די.איקרוס ושדונ
 10:00מנהרת בורוכוב ,עד סוף היום
תערוכת המנהרה של משורר ואמנית חוליגנית רב-תחומיים.
שירים וציורי קיר מעולמם של אלה שאבדה דרכם.
יוצרים בין שמים וארץ /
המבשלה לאומניות הקרמיקה
 10:00מתנ"ס דגניות  -הדגניות 12
סדנת יצירה בחומר קרמי ,בעקבות ביקור בתערוכה "בין
שמים לארץ".

התנסות בקומיקס  /אורית עריף
 09:30חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל  ,2שעה ורבע
סיפורים מצויירים ,בועות דיבור ופאנצ'-ליינים בשליפה.
השתעשעות בתרגילי קומיקס בסיסיים .יש להביא חומרים!
לפרטים .052-3938015

רוויה רייש והלהקה
 12:00תחנת רוח  -השקדים 1
זמרת-יוצרת ירושלמית .פולק-רוק המאופיין בטקסטים
חדים עם חיוך בצד.

סיפורי שדיים  /זוהרה טרייסטמן
 11:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעתיים
מפגש נשי ייחודי שיתמקד בתכשיט שעל הלב .יחד נחקור
את החכמה הנשכחת של השדיים ואת הקשר הסובייקטיבי
של אישה לגופה.
סו-טאי בתנועה חופשית  /גד אסתרין
 11:00הדשא הגדול
סדנה להיכרות עם שיטת הטיפול היפנית סו-טאי .תנועה
ופיתוח מודעות לתנועה ולנשימה.

שישי מרכז

אימון בפרידה סופית  /נופר סלע
 13:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן 18
האם אפשר להתאמן לקראת המוות כבר עכשיו? מופע
שנוצר בעקבות מות אמי ,אביבה סלע.

פלמנקו  / CASASעידית אשל ואלינור בן חנן
 16:00גן זיכרון בגבעת הציפורנים
פלמנקו קלאסי מקורי! גיטריסט ,זמרת ורקדנית נפגשים
והכל נעצר .קצב ומנגינה מעולם אחר ממלאים את החלל.

קסמים עם עלים  /תיאטרון גחלילית  -אלון פראג
 10:00תחנת רוח  -השקדים 1
הצגה בשיתוף הקהל! חוויה מיוחדת ,מצחיקה ,מהנה
ומלאת תנועה  -לילדים בגילאי  6-3ולמבוגרים שלצדם.

משחקים ולומדים  /מדריכי חוכמטיקה
 12:00-18:00רחבת האנדרטה
סדנה למשחקי לוח וקלפים עם מדריכים נפלאים .מתאים
לגיל .104-4

שירי מסע מהאיים הבריטיים לעולם החדש  /אורית
פרלמן ואבנר רשף
 12:00בית משפחת קהת  -בורוכוב ,הבית השני בסמ'
האלון הגדול
שירים וסיפורים מאנגליה ,סקוטלנד ,אירלנד ואמריקה
החדשה.
מפגש יצירה רב תרבותי :״הבית שלי״  /קהילת עיינא
 12:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
סדנת יצירה למבוגרים וילדים בנושא ״הבית שלי״ של
קהילת האמנים הערבים והיהודים עיינא.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 12:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
בדרך להחלמה .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית
שירה דיין  -מופע מוסיקה
 12:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מוסיקה במקום פסיכולוג .מבט על רשומות של בחורה תל
אביבית ,ישיר ולא מסונן .ניהול מוסיקלי :גיל בר הדס.
 / Music Gardenאליק קורפו
 13:00-16:00רחבת האנדרטה
בואו לעשות מוסיקה ביחד ברחבת האנדרטה ,עם החממה
הקהילתית למוסיקה ויוצרים מטבעון והסביבה.
סּוף סלע  -מופע להקה
 14:00תחנת רוח  -השקדים 1
שירים מקוריים בסגנון ישראלי פולק קאנטרי .עם סּוף
סלע בפסנתר ,שחר רגב בצ'לו ,גיא ירון בגיטרות ,ברק
וצלר בבס ואסף קרני בתופים.
חן לב ארי  -טריו אינטימי
 14:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
הופעת אינטימית חשמלית עם חומרים חדשים מהאלבום
המתקרב ,ומאלבום הבכורה "שחורה" שיצא אשתקד .עם
אייל לנזיני.

ממעמקים  /מיכל אגוזי
 14:00בית משפחת בן טל  -הכלניות  ,28שעתיים
סדנת צילום חוייתית ,המשלבת תנועה והתבוננות פנימה.

מרכז

שישי מרכז

היו לילות  -מחווה לאסתר עופרים  /שירי גולן
 15:00בית משפחת גוטליב  -אלונים  16א
מופע מחווה לזמרת המיתולוגית ולשימור הזמר העברי הישן.
עיבודים מרעננים של השירים שפורסמו בארץ ובעולם.
פודטק על קצה המזלג  /דר' מאיה דוידוביץ-פנחס
 15:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.
אמא ירושלים  /תמר לינדר ונטע שפיגל
 15:00מנהרת בורוכוב
'מקהלת החנות' מורכבת מאמנים שמגיעים מדיסציפלינות
שונות .המופע ישלב  soundpaintingעם שירים מרפרטואר
המקהלה.
מעגל נשים בשיטת מעגל הקשבה  /אורית כהן
 15:30מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
מזמינה נשים להתעגל במעגל הקשבה ,נחווה איך ארבע
כוונות ושני כללים יוצרים מיכל בטוח ומקרב.
 / MAZEPPAמיכל פרז נוי ,נומירוס ,ג׳וסי ג׳ו ,אלעד
 16:00תחנת רוח  -השקדים 1
רוק חופשי פסיכדלי צבעוני וקליט המשלב אלמנטים של
אילתור ואוונגרד .אלבום הבכורה יצא בקיץ.
סיפורים מחיי בסין  /טל שרה כהן
 16:00בית משפחת כהן  -השיטים 3
קריאת קטעים מיומן מכתבים ,על סין האמיתית בעיניים
מערביות.
מחוללים שבת  /הקליינע מענטשעלעך ומירי רינת
 16:00רחבת האנדרטה
ריקוד צועני שבטי לצלילי הרכב הכלייזמרים האגדי.

שישי מרכז

אמתי לב  -מופע אקוסטי
 15:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מרשמי מרפא לנפש .השורשים נמצאים בפולק ,הגזע נשען
על הבלוז והענפים נוגעים בפסיכדליה.

פיט סיגר  -מופע הוקרה  /יונתן מרגלית ויעל מן מורג
 20:00הדגניות  ,59שעה ורבע
שירים וסיפורים על אבי הפולק האמריקאי והפעיל
החברתי האגדי.

 Tribal Makersואנסמבל ריקוד אפריקאי /
רן גרסון ,תמי בן הדר ,יעל שרוני ,דקל טרי
 17:00הדשא הגדול
בואו להרים את הדשא במופע מרקיד של מוזיקת עולם,
עם הרכב של  6נגנים ואנסמבל לריקוד אפריקאי.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 17:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
מחסום  .Watchפרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.
ללכת עם הלב  /גיל שבתיאלי
 17:30תחנת רוח  -השקדים  ,1שעה וחצי
הרצאה חוותית של אב שהחליט להתנגד למתן כימותרפיה
לתינוקת שלו ,ועל נצחונו כנגד כל הסיכויים.
המערה החשמלית /
אילת לרמן ,עדיה גודלבסקי ואמיר בולצמן
 18:00בית משפחת קהת  -בורוכוב ,הבית השני בסמ'
האלון הגדול
מופע אלתור לויולה ,נבל ואלקטרוניקה (מיועד למבוגרים
ומתאים גם לילדים).
געגועים לעפרה חזה  /עמית חיו ושירה אלמוג
 18:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע מחווה אקוסטי ואחר לשירי הזמרת האהובים.
סדנת קונטקט אימפרוביזציה  /עלמה ליבנה
 18:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים  ,1שעה וחצי
נגלה את החיבורים בינינו לבין עצמנו ולבין יקירינו.
סדנת גוף ונפש.

הדהוד קולי  /דינה ולירון לינדמן
 20:30מגדל המים
אם ובתה שרות ויוצרות יחד בהרמוניה מיוחדת ומזמינות
להדהוד משותף באקוסטיקה ייחודית.

הפסטיבל התבלבל כאשר שיחק בריא (כ"ח) ()5,3
 10:00בית משפחת שטנדל-תמוז  -יזרעאל 20
נפגשים לתה ,רקיקים ותשבצי הגיון ,לכל הרמות .לילדים
 -משחקי קופסא .הביאו אתכם תשבצים והגדרות.

יונתן מרכוס ואנשי המערות
 21:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מוזיקה בשילוב סיפורים מהדרכים  -משירי אהבה לחומוס
ובלדות בלוז על המצב ,עם הקצב האפריקאי.

חמשת האלמנטים  /פיטו שרייבר
 10:00יער השומרים
על חמשת האלמנטים בתפישה ובאמנויות התנועה הסיניות
 -הצ'י -גונג ,הטאי -צ'י והגונג-פו.

הופעה אקוסטית של אסי זגדון
 21:00סלון טבעון  -הדשא הגדול ,שעתיים
מופע אינטימי עם חומרים מחמישה אלבומים של הזמר
המשובח ,שגם מנהל את רדיו מהות החיים מאז הקמתו.

אבות ובנים יוצרים קשר בברזל  /אייל גוטמן
 10:00-16:00בית משפחת גוטמן  -מרדכי 38
יצירה משותפת בנפחות .חוויה המוסיפה ומחזקת קשר
אב-בן .לילדים מכיתה ה' ומעלה.

IF_____ / Nunzia Picciallo
 21:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים  30 ,1דקות
היישר מאיטליה ,מופע מחול בליווי מוזיקה חיה.

סלון תקליטים  /דניאל סידר
 10:00בית משפחת סידר  -מרדכי  ,6שעתיים
נשמע את האלבום המופתי Sgt. Pepper's Lonely Hearts
 .Club Bandתקליט ,עארק ובייגלה.

/ Hyper Focus Music
אוסיף דביר אונגר ,תומר הראל
 18:00רחבת האנדרטה
מופע מוסיקלי מרענן ומאולתר ,במגוון סגנונות.
תלוי  /דן פרבוף ודוד בהר פרחיה
 18:00מגדל המים ,עד לפנות בוקר
מיצג וידיאו וסאונד בחלל מגדל המים .כוריאוגרפיה :תמרה
ניקולא ,מחול :להקת גוזור לפולקלור והדבקה העממית.

צבא של מכשפות  /עדי שחם ,סיון דהן ויובל רוזין
 22:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים 1
מופע בעקבות אלבום הבכורה של הלהקה .הכונו לסינת'פופ
פמיניסטי אפל ונוקב.

בין עממי לאמנותי  /יהלי תורן ועופר מגידו
 18:30מגדל המים
דואט לשירה ולגיטרה .שירי לאדינו ושירים ישראלים
אהובים בעיבודים מיוחדים.

פריכיות או לא להיות  /עדי מילר
 22:30קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית במסגרת הסדרה "יש נביא בעירו" ,פרטים
נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון

ג'אז חם בחרתיה  /יריב בנד
 12:00אולם צוותא  -כצנלסון  30 ,35דקות
הרכב ג'אז של תלמידי הקונסרבטוריון ,בעיבודים חדשים
לסטנדרטים ישנים ,בניהולו המוזיקלי של יריב דומני.

זה בטבע שלנו  /רוני אלמוג מלכה
 09:00מסלול האלון אלה  -חניית שופרסל שלי  ,שעתיים
טיול התבוננות והקשבה לטבע שבחוץ ולטבע שבפנים.
לבוא עם נעליים /סנדלים נוחים להליכה ובקבוק מים.

פסטיבל שייח' אבריק :משאלה ומעשה  /יונתן לוי
 20:30קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה על רעיון פסטיבל התרבות האזרחית ,החירות ככוח
רוחני יוצר והפוטנציאל של אמנויות-החברה.

רזיה והלופר
 22:00גרוב קפה  -בית רימון
מופע של אישה אחת עם לופר וגיטרה.

ג'אז חם בחרתיה  /האנסמבל האתני
 11:40אולם צוותא  -כצנלסון  20 ,35דקות
שילוב בין מוזיקה מזרחית ,פיוטים ,בלקן בניחוח ג'אז.
בעיבודים וניהול מוזיקלי של רועי רז.

נינג'יטסו  /זהר אלון
 09:00-17:00יער השומרים
הפעלת נינג'ה משחקית עם כלי נשק מרופדים.

קונטקט אימפרוביזציה עדין  /מיה בקר
 10:00יער השומרים ,שעתיים וחצי
ריקוד עדין וקשוב ביני לבינך ,עם השיר הפנימי שמתנגן
בלבך .מנוחה על האדמה ,בערסול ובמגע.

ענת מושקובסקי מארחת את נדב הולנדר
 21:30מומוס  -אלונים 67
הופעה אינטימית .יהיה פסנתר ,יהיו חומרים חודשים
מה EP-השני המתהווה ,ויהיה נדב הולנדר אחד ויחיד!

ניה  /דורית אליאב
 11:30יער השומרים
סדנת תנועה.

 / Open Flowגבריאלה קיים
 09:00יער השומרים ,שעה וחצי
הזמנה למסע גילוי אישי ,ולחיבור אל התדר העצמי דרך
תנועה אנרגטית.

פואטרי סלאם אקולוגי הוליסטי /
קהילת "שלום אמא אדמה"
 20:00גרוב קפה  -בית רימון ,שעתיים
 15חברי קהילת מודעות צומחת בקטעים על הורות,
מיניות ,פולי-סאטירה ,אהבה חופשית וגבולות פתוחים.

קונצרט קאמרי  /דפנה מנדלוביץ
 17:00קרון הספרים  -הכלניות 2
קונצרט של החוג לנגינת מוסיקה קאמרית מהקונסרבטוריון.
ממיטב המלחינים :דביסי ,דופלר ,בלוך ,יחיעם מרכס,
בטהובן ,סן-סאנס.

ג'אז חם בחרתיה  /ביגבנד טבעון
 11:00אולם צוותא  -כצנלסון  40 ,35דקות
תזמורת הג'אז הלוהטת של הקונסרבטוריון ,בניצוחו של
חובב בן סעדיה ,בתכנית אביבית מיוחדת.

תרגול צ'יקונג לפתיחת הלב  /אילת רונן
 08:00יער השומרים ,שעה וחצי
מה יכול להיות יותר טוב מלפתוח יום חדש בפסטיבל
עם קצת צ'י-קונג?

ערב עם הלייבל העצמאי Schwarz Neon Licht
 20:00תחנת רוח  -השקדים  3 ,1שעות
חגיגה של מוזיקה אחרת .עם שני קדר ,וְ תּו לֹא ,שפיפו,
בנימין אסתרליס ,תומר ביתן ועוד.

Jazz For Spring / The Mellow Tone duo
 17:00מגדל המים
קלאסיקות ג'אז במיטבן  -בלדות ,סווינג ובוסה נובה,
בביצוע הזמרת הלל גבעון והגיטריסט אלון קפושצ'בסקי.

בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 14:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע .פרטים נוספים
בתכנייה הדיגיטלית.
להוציא את הסרטן לאור  /מאורין אמיליה ברודי
 15:00הדשא הגדול ,שעתיים
ציירים ,רקדנים ,כותבים ,מספרים ,ליצנים ,מוזיקאים
ואנשים המתמודדים עם סרטן במיצג אומנותי עם הקהל.

רחל ירון
 19:30מומוס  -אלונים  ,67שעה וחצי
זמרת יוצרת ,הופעה מיוחדת לכבוד צאת האלבום החדש
"פעם ביום" שזכה לביקורות נלהבות.

שישי מרכז

צפון

מחווה ל"שעה היסטורית"  /אבי גרוסמן
 14:00רחבת קרון הספרים  -הכלניות  4 ,2שעות
מחווה לתכנית הרדיו המיתולוגית .מרתון מרצים מהאזור
שישודר ברדיו אורנים ומול קהל חי.

מוזה לשיר  -לאה גולדברג /
'מוזה' הבית של המוזיקה והיצירה
 17:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
שירה משותפת בציבור במחווה ללאה גולדברג .הנחייה:
אסנת יצחק ליכטנשטיין .פסנתר :דורית ארד.

התעוררות  /גלעד מרגלית
 19:30מגדל המים
מסע מוסיקלי אל עבר נופי הנפש .שילוב של מוסיקה חיה
ומוקלטת עם הנחיה מינימליסטית.

סדנאות קבוצת תיאטרון חולות
 11:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
בואו להיפגש ולהתנסות עם התיאטרון החברתי המרתק
של קבוצת חולות ,שחברים בה מבקשי מקלט וישראלים.

כיצד מגיב המוח למוסיקה שאנחנו אוהבים? /
תמר מלינוביץ
 01:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית במסגרת הסדרה "יש נביא בעירו" ,פרטים
נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

שישי דרום

איך השתיקה "מדברת"?  /פרופ' מיכל אורנן-אפרת
 14:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

לא על עצמי  /ליאור שיר-רן
 16:30בית משפחת זיידנברג  -לילך 15
הופעת סלון אקוסטית .בתכנית :פסנתר ,מילים ,לחנים
והגיגים.

סווינג אנד רול Gleb Quartet /
 19:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
עליזות של סווינג ,המוג'ו של הרוקנרול; מילים ברוח
העידן החדש ,מתובל בקמצוץ אלקטרו.

הופעת סבנטיז  /דורון דויטש והאסטרונאוטים
 11:00רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
המוזיקה של שנות השבעים ,בואי ,קווין ,תיסלם .מתאימה
לזקנים ולילדים וגם אנחנו מביאים את שלנו .עם נועם
רוטמן ,אמיר רוטמן וארז טל.
תצעק את עצמך  -יצא טירוף נכנס שקט  /עמוס צחר
 11:00האלון הטורקי  -גישה מרח' מרדכי 3 ,שעות
מיצג .המשתתפים הם היצירה והיצירה  -ריפוי .הצעקה
היא ביטוי לטירוף של תשוקתנו לשקט ושלום.
פיין מרטן / Fine Marten -
אושר זיזמסקי ,איתי לוין ,יותם ארן וטומי ידידיה
 11:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
פולק רוק פסיכדלי עם השפעות סיקסטיז ,מוסיקה הודית,
מוסיקה בלקנית ,ג'אז ועוד.

רגע אחד בזמן  /מיכל בר-און ורמי יוסיפוב
 12:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
מופע אקוסטי קרוב .שירים ושירה של מיכל ,מוסיקה של
רמי ולאונרד כהן.

שישי דרום

גיא & איי
 14:00מומוס  -אלונים 67
שירים עצבניים ,ביקורתיים ,נוגעים בלב ובעיקר כנים
ומשמחים .עם גיא כהן ,גיא רודוביץ' ,עידו צור ואבירם
קושניר.

תערוכת 'מאורות' במגדל המים /
קרן נחושתן  -סטודיו לוקה
 16:00מגדל המים ,שעתיים
ביקור ביקום מקביל בין שמיים ,ארץ ,ומים .מייצג תאורה
קינטי בליווי מוזיקה.

/ Live Acoustic Rave
אוסיף דביר אונגר ,תומר הראל
 23:30קרון הספרים  -הכלניות 2
מוסיקת מועדונים/אלקטרונית פופולרית ,על כלים
אקוסטיים בלבד!

קצב בהשראה אפריקאית  /אריה זילברמן
 11:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
מופע מוסיקלי ומעגל נגינה בהשראת שבט ה.EWE-
מומזנים להצטרף עם או בלי כלי נגינה.

אנסמבל "נביעה"  /בועז גלילי
 12:15רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
מוזיקת עולם מקורית הנותנת ביטוי חדש להשראה עתיקה.
חיבור מוזיקלי מרגש בין מזרח למערב.
ג'אז חם בחרתיה  /נופית-גאנג וגיטרהרמוני
 12:30אולם צוותא  -כצנלסון  30 ,35דקות
הרכב גיטרות חשמליות נוצץ והרכב ג'אז מדליק מנופית.
עיבודים וניהול מוזיקלי של חגי פרץ.
קיטאידו לילדים  /אילנה בהט ודלית בין
 12:45יער השומרים ,שעה וחצי
הזדמנות ייחודית להכיר לילדיכם את אמנות התנועה
קיטאידו.
מפגשי יצירה והבעה בקול מילה תנועה  /אלונה פרץ
 13:00יער השומרים ,שעתיים
כי רק ברגע ניתן להבריא עבר ולברוא עתיד.
ג'אז חם בחרתיה  /אנסמבל הג'אז אורי ביתן
 13:00אולם צוותא  -כצנלסון  30 ,35דקות
אנסמבל הקונסרבטוריון בתכנית מגוונת של פאנק ,ג'אז
וישראלי.
מוסיקה מתורכיה ,ארמניה והבלקן  /אנסמבל
נעימות קדם
 13:30בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
קלסית ועממית ,עתיקה וחדשה ,שירה סּופית ופיוטים
מרחבי המזרח התיכון .בהנחיית יורם ארנון.
אוקטוג'אז בפסטיבל  /מקסים לוי
 13:30אולם צוותא  -כצנלסון 35
מסע מוזיקלי בין ניו אורלינס וניו יורק ,עם חניית ביניים
ישראלית.
Groove Session
 13:30רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
הרכב  funkפיוז'ן מקפיץ שיעשה לכם את היום .עם
רומה צ'פליגין ,עידן פורמן ,בוריס שומסקי ויובל יוחאי.

פשוט .אהבה .המופע האקוסטי  /זהר ונדב ופסי
 14:00בית משפחת לב  -סמ' האחים פיש 3
מופע מוסיקלי אינטימי .אחרי שני אלבומים ,זהר ופסי
שרה משיריה ,לצד שירים מוכרים ואהובים.

מעגל נשים רוקדות  /הלל הדר טל
 15:30קונסרבטוריון  -כצנלסון  ,35שעה וחצי
סטודיו  .1שעה וחצי של תנועה טרנספורמטיבית ,משנה תדר,
משחררת וכיפית עם מוסיקה מעוררת השראה מכל העולם.

סיור סיפורי חיים ומקום
 17:00בית עלמין אזרחי "מנוחה נכונה"
בואו לשמוע סיפורי חיים מרתקים של כמה מהנחים בבית
העלמין האזרחי המיוחד בקרית טבעון.

קרנבל החיות  /אורית רויטמן
 09:00-14:00כפר תקוה
עליזה בוכמן האתון ,ערן וחגית העיזים וכל חבריהם
מחכים לכם ,ולירקות הטעימים שתביאו בפינת החי שלנו.

סדנת אמן  /יוחאי גולוב
 11:00הגן הבוטני באורנים
מפגש עם יוחאי ,זמר-יוצר ,שיאפשר שיח פתוח והתעמקות
בשירים ובמקורותיהם.

חמש נקודות על חיוך  /טל גרמיזה
 14:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5יצירת סולו במחול.

סדנת תנועה בשילוב אומנויות בשיטת אנה הלפרין
 /הלית מניב
 16:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .4סדנה לאוהבי תנועה המחפשים לחקור ,למצוא
דרכי ביטוי ולחבר בין התנועה לחיים תוך שילוב אומנויות.

קבלת שבת
 18:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
קבלת שבת מיוחדת ומרגשת ,פתוחה לקהל הרחב ,עם
קהילת מעלות טבעון ,מבקשי המקלט בתיאטרון חולות
ודיירי כפר תקוה.

נוף אנושי  -תערוכת צילומים  /אלון לויטה
ורותי מרגולין
 09:00-14:00כפר תקוה
צילומים עדינים המתעדים את שגרת יומם של דיירי כפר
תקוה בבית ,בתעסוקה ובפינות הכפר.

מעגל יוצרים  /אמנים-מרצים מהמכון לאמנות
מכללת אורנים
 11:00-16:00גלריית אורנים
מעגל "טעימות" מתרגילים בתחומי יצירה מגוונים .אירוע
באופי "משחקי" .נדרשים חומרי רישום וציור אישיים.

ביטלס על הגג!  /נדב הולנדר ,יוני הלוי ,אלון לוטרינגר,
נהדי לזר ,עוזי רמירז
 18:00קפה לואיז  -קולנוע זוהר
מחווה למופע המיתולוגי של הביטלס שנערך על הגג
בלונדון לפני חמישים שנה .משוגעים רדו מהגג!

סיור בבית אדמה ובאלות  /ישי לוריא
 09:00בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
בית שנבנה מעץ ,קש ואדמה ,בעבודת יד .ישי יספר על
הבנייה ושלביה ויענה על שאלות.

מרכז

שישי דרום

הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 14:00-15:00סופרמרקט חברותא  -זייד 36
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.
קפואירה  /ערן ארפי
 14:30יער השומרים ,שעה וחצי
שיעור לדוגמה עם הקבוצה המקומית המצוינת.
שחרור מתח מהעיניים ,הפנים והקרקפת /
גליה בלנקו
 14:30יער השומרים
נשתעשע בדרכים שונות כדי לשחרר את המתח מהפרצוף.
בעיקר מהעיניים .מתאים לכולם.
Chopin on the beach / Gilad Chatsav Trio
 14:45אולם צוותא  -כצנלסון 35
לחנים של שופן בעיבוד להרכב ג'אז.
חוזרים הביתה!  /סופגי והריבות
 14:45רחבת חנניה  -המרכז המסחרי הישן
אחרי עשר שנים בתפוצות ,הלהקה המיתולוגית הכי חמה
בקריה חוזרת במופע קאברים חשמלי ,שיימשך לג'אם לייב!
מופע מקפיץ של מוסיקה בלקנית ויוונית
 15:00בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
עם אלישבע קורנברג בשירה ובגיטרה ,נעמי מגני בלירה
כרתית ,בכלי הקשה  -עמית מנחם ,ועם מיטב הנגנים
האורחים.
בתוך הקליידוסקופ  /עדי וייצמן
 15:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .2סדנת תנועה .במפגשים תנועתיים בינינו נבחן
את הגוף והחושים ,בחיבורים שבין מציאות לפנטזיה.
קונטקט  /איתמר בק ויונתן מרכוס
 15:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5סדנת קונטקט מוזיקלית ותנועתית.
קיקי מלינקי  -הופעה
 15:00מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
קיקי מלינקי היא פרח שמצויר על קיר .קיקי מלינקי היא
מי שכדאי לכם להכיר .פופ לואו-פיי ,בעברית.

שישי דרום

מינוס אפס  /יובל מעין ואביב שריקי
 14:00מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
הרכב דרים רוק פופ צעיר ואנרגטי ,עם קול חדש ועברית
אמיצה.

 / One Woman Showמור ספורטה
 19:00קפה לואיז  -קולנוע זוהר
זמרת נשמה אחת עם שתי גיטרות ,פעמון רגל ולופר.
מוזיקה צבעונית בעברית.

גידו  /זיו טל ,גיא דקל ,אלון רנצר
 16:00מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
ראפ צעיר וישיר במיוחד ,ניסיוני וקשוח ,מרקיד ומקפיץ
עם פלואו מרתק וחריג בנוף.

מסיבת קומזיץ משגעת
 20:00רח' יגאל אלון  -מול מס'  ,37שעתיים
נכון שעוד לא יצא לכם לרקוד ברחוב הזה? הנה ההזדמנות.
מיועד לתושבי יגאל אלון לדורותיהם.

סדנת קשתות ווג'י  / Wuji Archeryפיטו שרייבר
ורואי גולדמן
 16:00יער השומרים ,שעה וחצי
אמנות המאגדת עבודת גופנפש בהשראת אומנויות התאי-
צ'י ,הצ'י-גונג והקונג-פו ,עם הקשתות המסורתית.

עותק (לא) נאמן למקור  /מיכל ברלצקי ועופר חי
 20:00קפה לואיז  -קולנוע זוהר
בציר חדש של יצירות מופת ,מהיוצרים הגדולים בעולם
המוסיקה ,בפרשנות שמחממת את הלב.

איקידו  /יורם שניר
 16:00יער השומרים ,שעה וחצי
כי אין כמו איקידו.

אינדי פולק-רוק באנגלית  /אייל ארליך
 21:00בית משפחת לב  -סמ' האחים פיש 3
מופע שירים מקוריים.

מעגלי אנזו זן  /בן בר
 16:00יער השומרים ,שעה וחצי
נכיר את מעגל הזן כדרך להנכחה מלאה :בתנועה ,מדיטציה
וציור מסורתי.

הזריחות של אומימה  /אומימה מנאסרה
 05:30כפר תקוה ,שעתיים
ספארי קלאב קארים ייחודי עם אומימה בו תצלמו את
הזריחות הכי יפות הנשקפות מכפר תקוה.

עכשיו Tורי  /גילי פוקס ואורן אדם
 16:00בית משפחת ברונר  -יצחק רבין 34
משיריה של טורי איימוס ,האמנית הזמרת והיוצרת האגדית.

האוהל הבדואי  /סאלח עליסאת ,קאסם הוגיראת
 09:00-14:00כפר תקוה
סאלח ,קאסם ואוהל מורשת התרבות הבדואית יארחו את
באי המתחם עם סיפורים וטעימות מהפולקלור הבדואי.

במילים אחרות  /רונן ירקון
 16:00בית משפחת תדהר קנר  -העמק  20א
שירי משוררים בלחנים מקוריים של רונן על הפסנתר,
תרגומים מצחיקים ללהיטים מוכרים ושירים נעימים משלושת
האלבומים האחרונים.
InAbell live
 16:30בית משפחת דרור  -יזרעאל 56
אינדי צ׳יל אלקטרוני  -לופים וביטים ממוחשבים בשילוב
נגינה ושירה חיה.
אורי מרק בהופעה
 17:00בית משפחת שטנדל-תמוז  -יזרעאל 20
אורי והגיטרה יוצאים באופן חד פעמי מאזור חיוג .03
 / I'll Be Seeing Youערן טלמור ויאיר לוינסון
 17:15אולם צוותא  -כצנלסון 35
דואו ג'אז ,פסנתר וקונטרבס ,אינטימי ואנרגטי ,בפרשנות
אישית לסטנדרטים אהובים.
כאן על פני האדמה  /מקהלת אּודיאנה
 17:15אמפי חוץ קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
יצירות ישראליות לטקסטים מן השירה העברית .מופע
אקפלה הכולל תנועה ואלתור .בניצוח ענת אהרוני.

שישי מערב

מחוללות מהבטן  /שירלי אלה הר ציון
 14:00קונסרבטוריון  -כצנלסון  ,35שעתיים
סטודיו  .4סדנת מחול נשי ,הופעה של האנסמבל ומסיבת
ריקודי בטן לכבוד שבת .מתאים לכל אישה ובת.

טקסטיל ובשר  /אהרונה ישראל
 16:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5סולו מחול העוסק בדימוי גוף נשי דרך פעולות
כהתלבשות ,התפשטות ואכילה .מבצעת ושותפה ליצירה:
יובל גל.

קפה תקוה  /ילנה פצאק
 09:00-14:00כפר תקוה
'קפה תקוה' מזמין אתכם ליהנות מתפריט טעים במיוחד
של מאפים מתוקים ומלוחים טבולים במוזיקה משובחת!

איפה הגנן הזורע אור בגנו?  /הדסה פרומן ורחל דסה
 09:00הגן הבוטני באורנים 3 ,שעות
מהזוהר ומתורתו של ר' נחמן ,בשילוב מדיטציה וכתיבה.

שישי מערב

טריו עננים
 16:00אולם צוותא  -כצנלסון 35
שלישיית ג'אז קלאסית ומרעננת.

סדנת קונסטלציה  /סיון אבני ודיוויד רינגלר
 12:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד  ,10שעה וחצי
מפגש היכרות עם המעבדה לקונסטלציה חינוכית.

מעשה בשבעה קבצנים  -ר' נחמן מברסלב /
אסתי אור ים
 09:30הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
פגישה מתנסה ,דרך הגוף והחושים .סיפור של ריפוי וגילוי
כוחות ,דרך ההתבוננות פנימה.
חגיגה מתוקה  -סדנת עיצוב בבצק סוכר /
שולמית כהנים
 10:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
כל ילד יקבל ערכה לעבודה תמורת  20ש"ח .נקשט
קאפקייקס בבצק סוכר.
סבתא רב חובל /לי-אור עצמון פרואין וסיון זיו וינד
 10:00-17:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
תערוכת איור ומילים שמוקדשת לרגעים פשוטים שבהם
הנכדה מתבוננת איך נשקף בסבתה הים.
טווסים ונוצות אחרות  /שרון דורון
 10:00כפר תקוה ,שעתיים
פעילות יצירתית בהשראת טווסי הכפר ולצידה תערוכת
ציורים מרהיבה של ציירי הקהילה.
מנדלות אנושיות  /תמה קסל
 10:00-14:00כפר תקוה
מתחברים גוף אל גוף ויוצרים יחד מגוון פסלים אנושיים
בהשראת מנדלות.
סיור בבית אדמה ובאלות  /ישי לוריא
 10:00בית משפחת לוריא  -דבורה הנביאה 16
בית שנבנה מעץ ,קש ואדמה ,בעבודת יד .ישי יספר על
הבנייה ושלביה ויענה על שאלות.

הילולה בלשכה אפלה  /המחלקה לצילום
 09:00-17:00כפר תקוה
הייתם פעם בתוך מצלמה? קבוצת צלמים מטבעון ,בשיתוף
כפר תקוה ,מזמינים להיכנס לקאמרה-אובסקורה ענקית
שתיבנה במקום.

 / A Journey to Keralaשייני באבו
 10:30כפר תקוה 30 ,דקות
מופע צבעוני שייקח את הצופים לאנשים ,לנופים ולמסורת
של  ,Keralaמקום מגוריה של שייני בהודו.

שביל צבעטרי  /יעל קורן ,עדן לבנה
 09:00-14:00כפר תקוה
מרחב לביטוי יצירתי חופשי ומשלב ,פתוח לכולם ,שיאיר
בצבעים את הפסטיבל ואת הכפר.

סדנת מדיטציה בודהיסטית  /מאיר זוהר ומיכל ארבל
 10:30מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעה וחצי
התנסות במדיטציה של תשומת-לב ושיחה על הדרך
הבודהיסטית עם מקום לשאלות המשתתפים/ות.

נתיבי גיר וצבע  /נועם גולדברג ,בר מור
 09:00-14:00כפר תקוה
בואו להשאיר חותם אישי וצבעוני ל'תקוהברייק' בגירים
צבעוניים .לכל המשפחה.

פולק רוק בעברית  /עודד גדיר
 11:30כפר תקוה
הזמר והיוצר בהופעה מיוחדת שבה יבצע שירים מקוריים
מתוך  7האלבומים.

טורניר קט רגל קהילתי  /בר מור
 11:00כפר תקוה ,שעתיים
בואו לשחק ולצפות בטורניר קט רגל מיוזע ומחבר קהילות,
שבו הגולים הם רק תירוץ!

כשפיוט ומחול סופי נפגשים /
רקפת אמסלם ורני פונדק
 12:00הגן הבוטני באורנים ,שעתיים
נלמד את יסודות שירת הפיוט ויסודות המחול הסופי .אין
צורך בניסיון קודם.

שישי מערב

'דברי'  -סיפורי גוף נשיים  /ורד שמור רבינוביץ
 14:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .3מופע בתנועה עם קהל .על צמתים משמעותיים
בחיי אישה ,ועל הדרך למימוש רצונותיה ולהשמעת קולה.

שישי דרום

בבושקה  -מופע מחול  /שחר קרני
 14:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5היצירה חוקרת את המתח העדין בין החיבור
לשורשים לבין השחרור מכבלי העבר.

נורא אנושי  /שמעון לוי
 15:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
הקראת מחזהו האחרון ,הנוקב והמופלא של גלעד עברון.
עם חברי תיאטרון מחוקק חולות וקהילת מעלות טבעון.

סרט ערבי בשישי  /רועי אלאור
 17:30בית משפחת נעה שנדר  -חנקין  ,17שעה וחצי
כמו בשישי אחר הצהריים של פעם ,בואו לראות יחד
סרט ערבי ,עם תה נענע ועוגיות.

איפה פפה?  /אבירם זמיר
 09:00-14:00כפר תקוה
פפה ,הליצן בעל המוניטין מדרום אמריקה ,יספק רגעים
קטנים של צחוק והנאה .לכו בעקבות השלייקעס!

חוויית אמנות לכל המשפחה  /מדריכות הגלריה
 11:00-16:00גלריית אורנים
מפגש מרתק עם שני אמנים ,בתערוכה זוגית בגלריה אחת.
נשאל ,נשחק ,נתבונן ,ננוע ,נחפש (ואולי גם נמצא).

ילון לוי  -מופע אקוסטי מקורי
 12:00הגן הבוטני באורנים 30 ,דקות
מוזיקה עדינה ,עמוקה ואופטימית ,בביצוע גיטרה קלאסית
ולופר .תתארח הזמרת הכשרונית תמי בן הדר.
דרכי התפתחות אישית במרחב בין דתי  /אילן ליברמן
ונתנאל יחיאלי
 12:00תיכון שקד באורנים ,שעתיים
נציגי דתות שונות ידברו על הדת כמפתח להתפתחות
אישית ,ויתקיים שיח פתוח בין המשתתפים.
 / Odedעודד שכטר
 12:00הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
הרמוניות קוליות ייחודיות הנישאות על גבי אלקטרוניקה
עדינה ,וטקסטים אינטימיים שלא מפחדים להציג גבריות
שבירה.
 / A Journey to Keralaשייני באבו
 12:30כפר תקוה 30 ,דקות
מופע צבעוני שייקח את הצופים לאנשים ,לנופים ולמסורת
של  ,Keralaמקום מגוריה של שייני בהודו.
 / ME-BRAKIMאייל גרינגרס
 12:30הגן הבוטני באורנים 20 ,דקות
מוסיקה ניסיונית בעזרת גיטרה חשמלית .אלתור חופשי
ועיבודים מינימליסטיים לשירים נבחרים.
טכנו-עון  /התרנגולים
 13:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים 8 ,שעות
בלב תחנת קמח מבצבצת מסיבה אלקטרונית ערבית-עברית,
צלילים מכל העולם יגרמו לכל תרנגול ותרנגולת לרקוד.
מרק כפתורים  /קבוצת התיאטרון בכפר תקוה
 13:00כפר תקוה
עם גדי פור ,לילה אליעזרוב ומור פרנק :תיאטרון נודד
בכפר תקוה בעקבות קבצן המבטיח לעשות ניסים.
פלמינגו  / Liveחמסה ופלמינגו
 13:00-19:00חמסה  -שער העמקים
שייח' הפלמינגו מתארחים בשער העמקים! יומיים של
הופעות ומוזיקה מגוונת שעושה טוב על הנשמה.

שבת 13.4

מה-ש-ראינו
 08:00קפה אנין  -הגפן  ,2עד סוף היום
מצלמים ומצלמות תושבי טבעון מתעדים וחולקים את
שפע הפסטיבל בהקרנה כמעט בזמן אמת.

הזמנה ליוגה  -אימון משותף בשבת בבוקר /
הילה כץ אליאס
 08:00גן הברושים  -שכונת הגפן
יוגה במרחב של הלב ,לנשום לנוע להקשיב לגוף ,לקבל
את מתנת היוגה.

פריחת הוורד  /רקפת אמסלם וערן מדמון
 15:30אמפי חוץ באורנים
מופע מוסיקלי של שירת פיוטים ושירי אהבה קודש וחול,
פלמנקו ,ערבית ,עברית ,לדינו ומרוקאית.

תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 09:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.

שישי מערב

חגיגת מוסיקה קלאסית עתיקה וחדשה  /תלמידי
תיכון רעות לאמנויות חיפה
 16:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד  ,10שעה וחצי
קונצרט משמח של מוסיקה מתקופות שונות ובמגוון כלי
נגינה ,בהשתתפות נגנים צעירים ודינמיים מטבעון והסביבה.
אף על פי קול  /דוד ישראלי ,נמרוד יזהר ותמרת אהרוני
 17:00הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
שירים מתוך אלבום הבכורה במופע אקוסטי.

מרכז

המימד החברתי של הדרך הרוחנית  /אסף סולומון
 18:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
 40דקות
על ההיבטים החברתיים-קהילתיים של הדרך הרוחנית.
מופע אלתור תיאטרלי " /מאלתרות בעם"
 20:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעה ו 10דקות
הכול יכול לקרות! מופע אלתור שנון ,חד ,פרוע ומצחיק
בסגנון 'של מי השורה הזאת' ,עם מיכל נדב ,סיגלית פוקס,
ענת שגב וסיגל שהינו.
הקרנת וידיאו :שיגור הסילו של טחנת הקמח לחלל
 20:30טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
הסילו הגבוה בקיבוץ שער העמקים ישוגר לחלל ביום שבו
אמורה לנחות החללית הישראלית על הירח.
דיסקו שטעטל  /קליינע מענטשעלעך | תנועת
תרבות | דראג בעמק
 21:30טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
הקליינע מענטשעלעך בהופעה חגיגית שתהפוך למסיבה
רב לשונית שתהפוך למסיבת דיסקו מולטי אורגזמית
רחמנא ליצלן!

שבת צפון

"מוסיף מעט אור" לקראת שבת  /יוחאי גולוב
 14:00אמפי חוץ באורנים
מופע הרכב פולק-רוק עם שירים מקוריים שמרוממים את
הרוח ומעלים חיוך על הפנים.

מעגל פתיחת יום שבת  /האוהל האדום
 09:00האוהל האדום  -יער הגפן
מרחב נשי למפגש ושיתוף לכל אישה נערה וילדה.

אלות ותשמישי קדושה באוהל האדום /
עמית אמיה אבני
 10:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
יצירה עם נייר ואדמה ,לנשים בלבד.
כפר קרקס  /משה ועקנין
 10:00-13:00חטיבת ביניים אורט  -תמר 1
מקום שבו המיומנות נפגשת עם הפנטזיה .מתחם פתוח
להופיע ולהשתתף בסדנאות ,מתאים לכל המשפחה.
מופע אינטימי  /גיל הדני ואלון פינקלשטיין
 11:00גג מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה ורבע
גיל מלווה בגיטרה ומביא ניסיון חיים עשיר ומרתק בטקסטים
ולחנים מעוררי מחשבה ומרגשים.
מחול צועני לנשים  /נעימה
 11:30מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 1
סדנת מחול צועני חווייתית .שיעור מחול צועני לנשים,
מתאים גם ללא ניסיון.
סדנת קפיסטאר  -לחיות במיטביות  /עטאף עווד,
לורה הילל
 12:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
כלים מיטיבים לכל מצב בחיים.
כפר קרקס :המופע של שמבוקי  /רפי ויטיס
 12:15חטיבת ביניים אורט  -תמר 1
מופע היתולי המתאים לכל הגילים – הילדים יֵ שבו מרותקים
והמבוגרים לא יפסיקו לצחוק.

פינדק זרמין  /תכלת רם ,שי-לי עוזיאל ,גלעד רטמן,
ליאור ווטרמן
 08:00קן הנוה"ל  -רמז פינת אלונים ,פתוח  24שעות
מנזר .מצבי טראנס מונחים בימים ,ופונדק חלימה והפעלות
שינה בלילות .בין לבין פעילות חופשית.

קסמים עם עלים  /תיאטרון גחלילית  -אלון פראג
 10:00תחנת רוח  -השקדים 1
הצגה בשיתוף הקהל! חוויה מיוחדת ,מצחיקה ,מהנה
ומלאת תנועה  -לילדים בגילאי  6-3ולמבוגרים שלצדם.

יטנָ ה  /שני בר דימרי ואלדר ברוך
ִפ ְ
 16:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם  30 ,1דקות
סולו לאישה ותשעה שטיחים .מחול שהוא טקס ,במהלכו
אני חוזרת אל שורשים גופניים ותרבותיים.

צמיחה במפגש עם הטבע  /עמית תלם
 10:00קצה עוקף הברושים ,שעתיים וחצי
נצא למסע פנימי וחיצוני ,בו נפגוש את עצמנו ואת האחר
דרך תנועה ,התבוננות ותשומת לב.

לפעמים יוצא מזה שיר  /מתן בן-ארי ואורי טרק
 10:00בית משפחת גולן-אייל  -חבצלת  ,7שעה וחצי
מופע שירי ילדים על כל הדברים החשובים באמת :טיולים
בגשם ,גורי כלבים ,שבלולים וחיבוקים.

הקליידוסקופ  /עיר קרטון הפקות
 08:00-16:00רחבת האנדרטה
יצירה קהילתית של קליידוסקופ בגובה  7מטרים .אירוע
שיתגשם בעזרת אלפי ידיים טובות .לכל גיל!

משחקים ולומדים  /מדריכי חוכמטיקה
 10:00-18:00רחבת האנדרטה
סדנה למשחקי לוח וקלפים עם מדריכים נפלאים .מתאים
לגיל .104-4

להקשיב לגוף באוהל האדום  /מיכל קורן
 14:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
נשתף במערכת היחסים שלנו עם הגוף ,נלמד להקשיב
לסימני הרעב והשובע ,ונקבל כלי לריפוי הרחם.

סטודיו יער  /נטע קומורניק
 10:00-16:00יער הגפן
סטודיו שמח ליצירה ביער ותערוכה של ציורים מקוריים
על קליפות עצים ועלים.

סדנת פלמנקו  /בת אל פדידה
 10:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  , 18אולם 1
פלמנקו ברגליים יחפות ,מתאים לגברים ונשים בכל גיל
ומכל רקע.

פרקטיקות של חיבור :סדנה וג'אם עולמות! /
קרן בן אלטבט ואבנר מרים עמית
 13:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם  ,1שעתיים וחצי
נתנסה בכמה פרקטיקות מקוריות של יצירה משותפת,
ומשם נתפתח לג'אם מולטי-דיסציפלינארי רב מימדי.

הודו לצלילים  /עמוס ודינור אהרונסון
 08:00-14:00בית קולטון  -אלונים 63
בוקר רגוע של מוסיקה ומחול מהמסורת ההודית הקלאסית
בביצוע מיטב האמנים בארץ.

מדוע אנו מזעיפים גבות?  /פרופ' רון אהרוני
 10:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

בואו לשחק איתי  -סדנת אימפרוביזציה
בשיטת  / DvTד"ר רינת פניגר-שאל וגדעון זהבי
 14:00אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
נתרגל את יסודות המשחקיות והמפגשים עם אנשים במרחב
המשחק של ה( DvT-טרנספורמציות התפתחותיות).

שבת צפון

 / Roni Dot liveרוני דותן
 14:00הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
אינדי אלגנטי .מוסיקה מקורית שמשלבת פופ ,רוק והרבה שיק.

מסיבת כרבולים טבעונית  /ענבר ארצי
 13:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם  ,2שעתיים וחצי
נדבר על גבולות ,נתרגל לומר ולקבל 'לא' בצורה נעימה
ונתנסה בכרבול ובמגע אוהב באופן מונחה.

בשביל השביל  /קבוצת הזוללים ,קבוצת ספורטים,
בראאפ בייק שופ
 08:00שביל הטבע  -אלונים  3 ,67שעות
מתגייסים לשיקום שביל הטבע היורד מבריכת גלי-טבעון.
הזרמת מי הבריכה אל הוואדי גרמה לבלאי של השביל.

הקמת פסל סביבתי  /קהילת עיינא
 10:00-17:00גבעת חן  -מעל הדשא הגדול
עיינא ,קהילת אמנים ערבים ויהודים בגליל ,מקימה על
הגבעה במרכז אינסטלציה בנושא בית ,געגוע ושייכות.
מוזמנים להצטרף ליצירה ,לשתות קפה ולהכיר את האמנים!

שבת מרכז

רוצים לשיר  /מיכל מזר
 14:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד  ,10שעה וחצי
אוהבים לשיר? חולמים לשיר? מפחדים לשיר? בואו לסדנת
אלתור בקול! פותחת את הלב ומשחררת...

ספליט  /אביגדור אחיטוב
 15:30הדגניה  -נחל קדומים פינת הרותם
מוסיקה אקוסטית מקורית עברית ,מלאת גרוב ומעוררת
השראה ,באווירה אינטימית.

תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 12:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.

מרחב אהבת הטבע של אנסטסיה בת סיביר /
חיה חצב
 08:00האלה הגדולה ,עד סוף היום
מעגלי שיתוף על הדרך שמביאה אנסטסיה ,זולה ובה ספרים
לעיון ולרכישה ,ארוחות צהרים ,מדורה ,מוסיקה ומאהל.

מעגל נשים | פעימה אחת  /איילת יונס
 16:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 2
הזמנה להיזכרות ביופי ובעוצמה הרכה שבך ובביחד הנשי
עתיק היומין ...בואי לשבט.

ממעגל למעגל  /מירב בורש
 09:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה
תרגול ג'ירוקינזיס ,מתאים לכולם לחיזוק עמוד השדרה
והגדלת טווחי תנועה ו.Contrast-

קונטקט בטבע באוהל האדום  /מאיה בקר
 16:00האוהל האדום  -יער הגפן ,שעתיים
קונטקט אימפרוביזציה עדין :הרגליים הבטן הראש יכולים
לטייל ,לפגוש ולגעת ביער ובכל מה שמסביב.

אף אחד לא מושלם  /ערן הכט
 09:00-14:00מרכז ההנצחה  -המגדל 2
תערוכת רובוטים מיניאטוריים מעץ וגרוטאות.

הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 16:00-17:30חניית משפחת לוי  -הציפורנים 23
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.
אני עשיתי את זה  /ורדה קנול יהלום
 16:30אולם מתנ"ס נרקיס  -המרגניות  ,2שעה וחצי
סרט תיעודי העוקב אחר התמודדותו של בני עם מחלתו.
תדרי הקריסטל והנבל /
פזית אופנר דינס ואיריס פרידמן
 16:30בית משפחת דינס  -השקדים 19
תצוגה והרצאה על הגלוי והנסתר שבאבני הקריסטל לצד
צלילי נבל ותדרים מרפאים.
היזכרות  /עינת רווה ותואם יורב
 17:00מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם  , 1שעתיים
מסע אישי חווייתי אל פשטותו של הריקוד .שיעור ומופע.
'נושא נשוא'  /קבוצת פרקדן
 17:30מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם  30 ,2דקות
יש לי שק מלא תפוחי-אדמה וקוראים לו גוף .לפעמים
אני נושא אותו ולפעמים הוא אותי.
סדנת תנועה ומשקלים בעקבות 'נושא נשוא'
 18:15מתנ"ס רמת טבעון  -מורן  ,18אולם 2
מה משקלה של אצבע? איך עובד מנוף? מה יכול אדם
אחר לספר לי על הגוף שלי? קבוצת פרקדן.

השוק החופשי  /שולי ויצהר ורדי
 10:00-18:00רחבת האנדרטה
הפנינג נתינה וקבלה של פריטים ללא תשלום וללא החלפה
 +פינת יצירה מבדי טריקו.

מה לפילוסוף ולמכונית האוטונומית? /
פרופ' שאול סמילנסקי
 09:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית במסגרת הסדרה "יש נביא בעירו" ,פרטים
נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.
לנשום את עצמי  /ורדה בן טל
 09:00בית משפחת בן טל  -הכלניות  ,28שעה וחצי
מסע חווייתי שמתחיל בנשימה 'רגילה' ,ממשיך אל תחושות
עומק בגוף ומשם אל מרחב תודעתי פנימי.
משחקי תקשורת דרך צלילים ומוסיקה לשפה חדשה
קלילה ומרעננת  /רוני בת אור פרנס
 09:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
נחקור את התקשורת בינינו דרך עולם הצלילים המרתק,
ניצור ונאלתר עם כלי הקשה ייחודיים מהעולם.
מדע במגע  /ד"ר פיליפ נמוי ,אקולוג ימי,
אוניברסיטת חיפה
 10:00חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל 2
תקשורת במגע והמדע שמאחורי זה .לילדים מגיל 10
עד .100
׳אל תכנסי לים לפני שאת נכנסת לפרופורציה׳ /
אהרונה ישראל
 10:00גלריה מרכז ההנצחה  -המגדל  25 ,2דקות
מיצג כוריאוגרפיה לגוף נשי  -בד ומבט .מס׳ המקומות מוגבל.
'שיר חדש'  -סרט דוקומנטרי  /סיון פוזניאק ושיר ישי
 10:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל 2
יהדות משיחית ,לא מה שחשבתם!  -סיפור אישי על אמונה.

שבת מרכז

הגיגים ב'דארק פולק'  /רוני זכאי (רוזי)
 13:00הגן הבוטני באורנים 30 ,דקות
פולק אקוסטי מקורי בעברית ובאנגלית .מחקר בהבעה -
רגשות ,מילים וצלילים ,בשאיפה לפשטות ולגילוי.

טקס סיום האוהל האדום /
מעגל גברים פוגש מעגל נשים
 18:00האוהל האדום  -יער הגפן
מתנת הנוכחות הגברית במרחב ההוויה הנשית.

סדנת שחרור קולי  /כרמל אקמן
 10:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים  ,1שעה וחצי
שעת משחק עם הקול הטבעי שלנו .בואו לחקור ולגלות
את הצליל הטמון בכם.

זה הכול בשבילכם  /הבוסתן
 10:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע מוסיקלי .שילוב של קטעי שירה ומערכונים קצרים
כמחווה ליוצר דני סנדרסון .בימוי :קרן סנדר .ליווי מוסיקלי:
עומר פוקס.
חומר  /איילה ידגר
 10:35לובי עליון מרכז ההנצחה  -המגדל  15 ,2דקות
ריקוד על תבונת הגוף ואתגרי החיים.
ִהתקלפּות  /רקפת תלם
 10:45גלריה מרכז ההנצחה  -המגדל  30 ,2דקות
מופע ּבּוטֹו  -מחול נשמה המתמסר בטוטאליות אל הרגע,
גם כשאינו ידוע לרקדנית מראש.
מפגש סריגה  /הסורגות של טבעון
 11:00תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים
נלמד סריגה במסרגה אחת ושתיים .עם הסורגות המיומנות
נכין תחתיות לכוסות לבית הקפה החדש של חירם.
עוצמת האני  -בדרך האמצע  /אפרת גרינשפן
 11:00תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים
סדנת תנועה המשלבת תנועה אותנטית יחד עם תנועת
הקיטאידו.
מעשה שאין לו סוף .פנטזיה קומית עגנונית /
אלחנן אבן חן וניר וידר
 11:00חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
המופע ייגע ברמזים שניתן למצוא ביצירות ש"י עגנון
לטקסטים מהעולם ולטקסטים יהודיים בליווי מוסיקה חיה.
מדברות גאווה  /יהונתן ריין בלום
 11:00תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים
בואו לפגוש את תכנית "מקום" ,לשמוע ,להשמיע ויחד
לצבוע את טבעון בגאווה!
מיינדפולנס  -אמנות הקשיבות  /מיכל זיו קרמר
 11:00בית משפחת בן טל  -הכלניות 28
הרצאה מרתקת על ארבע האמיתות הבודהיסטיות ותרגול
מיינדפולנס מותאם תוכן .להרשמה מראש.050-9458397 :

אמא ירושלים  /תמר לינדר ונטע שפיגל
 11:00מנהרת בורוכוב
'מקהלת החנות' מורכבת מאומנים שמגיעים מדיסציפלינות
שונות .המופע ישלב  soundpaintingעם שירים מרפרטואר
המקהלה.

הריקוד של אלפונסו /
ברק הימן ,מפיק שותף :תומר הימן
 13:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה ,שעה וחצי
הקרנת הסרט ,ובסיומה שיחה עם הבמאי.

זה רק שריר  /מירון אגר
 15:00אודיטוריום שלהבת  -סמטת הלבנה ,שעה וחצי
מופע מוזיקלי שנון ,מצחיק ,כואב ונוגע ,שצוחק ובוכה
על פוליטיקה ,זהות ,מיניות ,אמונה ואהבה.

טל אבני מנגן ושר
 13:00תחנת רוח  -השקדים 1
שירים מקוריים וקאברים באנגלית.

מופע אלקטרו-אקוסטי /
אליעד גרין ,נטע רם ורוני פאול
 17:00תחנת רוח  -השקדים 1
מופע רוק אלקטרוני צבעוני ,משירי אלבומו החדש של
אליעד גרין.

החיפוש אחר החלקיק האלוהי  /פרופ' יורם רוזן
 15:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

 / Say Something Realשירן סעיד וגיל מאיר
 17:00מומוס  -אלונים 67
שירן ,בעלת הקול הייחודי והכנות העמוקה ,מגיעה להופעת
דואו עם אלבומה הראשון.

מרכז

שבת מרכז

שיח גלריה בתערוכה בין שמים וארץ  /יונת חמיידס,
המבשלה לאומנויות הקרמיקה
 11:30מתנ"ס דגניות  -הדגניות 12
מפגש ושיח עם האמנית והאוצר.
על אהבת האדם ,החיה והמקום  /וימבו סימבה -
שירת האריות
 12:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
הרכב המנגן מוסיקה צבעונית לילד שלי ולילד שבי ,בזיקה
ומחווה למוסיקה האפריקאית.
סוזן וקריסטוף בעיר הלבנה  /נעמי דהן וערן ויץ
 12:00יקב סימון  -בורוכוב  ,43שעתיים
דואט פופ פולק אלקטרוני ,המספר את סיפורם של זוג
מהגרים פרנקופונים שמתאהבים בעיר הלבנה.
אלמנט  /נמרוד רוזברג
 12:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים  ,1שעה וחצי
מסע חוויתי הצולל פנימה דרך חושינו ,תחושותינו ,הכרתנו
וזכרוננו אל עבר האלמנט הנחבא.
איראן ,תורכיה ,רוסיה ומה שביניהן  /פרופ' מיכאל אפל
 12:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית במסגרת הסדרה "יש נביא בעירו" ,פרטים
נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 12:00בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
מסרבות .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.
הצבא והאבסורד  /ניר גילעת
 12:00אודיטוריום מרכז ההנצחה  -המגדל  ,2שעתיים
הקרנת סרטים קצרים קומיים ושיחה על ייצוג הצבא
בקולנוע הישראלי הקצר.
טונלה במופע לייב פייסבוק  /אושר בן יהודה
 12:00סלון טבעון  -הדשא הגדול
טונלה מלכה ,אושיית הלייף סטייל הצבעונית ,תארח
דמויות לשאלות על מהות וצורה .המופע בריח במבה.
השקת יינות לבנים ורוזה
 12:00-17:00יקב סימון  -בורוכוב 43
קחו חלק בהשקות של לבן ורוזה והמשיכו את הפסטיבל
במצב רוח עילאי.

שבת מרכז

דואטים  /תמר בנימיני ושהם מנלה
 11:15חדר מבקרים מרכז ההנצחה  -המגדל  30 ,2דקות
אירוע 'שוטטות'  -יצירת תיאטרון-מחול לחללים משתנים.
זוגות שואלים על אינטימיות ומערכות יחסים.

במרחבי האימפריה העות'מנית  /יורם ארנון ויואל פרץ
 13:00קרון הספרים  -הכלניות 2
נגן עּוד ומספר סיפורים מציגים בצליל ואומר את עולם
המוסיקה והסיפורים של טורקיה ושכנותיה.

זבאללה (רובוטים מנגנים על זבל)  /אורן עילם
 15:00-20:00כיכר בן גוריון
פחי זבל וגדרות פח יוצרים מוסיקה באמצעות זרועות
רובוטיות .הקהל מוזמן לנגן עליהם בעזרת המחשב.

הפיראטיות הפיראטיות :סדנה ומופע
 13:00רחבת האנדרטה
סדנה חווייתית ומקפיצה .הצצה לתהליך העבודה של להקת
הרחוב ,ולמשמעות שמאחורי המוסיקה שלה.
 14:00שיתוף פעולה מחשמל בין תזמורת הרחוב מירושלים
לצעירים המוכשרים מהצפון ,בגרוב ניו-אורלינס.

אנסמבל פטישי וקפה סוקרטס  /שימי שיידר
 15:15מומוס  -אלונים 67
האנסמבל בשירו של דב פטישי ״אל תבכי״ ,על חזון
פסטיבלי תרבות אזרחית בישראל ואמנות חברתית.
ארז דסקל בהופעה אקוסטית
 15:30סלון טבעון  -הדשא הגדול
טרובדור עברי ,מוזיקאי ואמן ,שיופיע במגרש הביתי
שלו  -הרחוב.

מחול צועני סובב עולם  /נעימה
 13:30כיכר בן גוריון
מופע מחול אתני נשי וססגוני לכל המשפחה.
שנ"ציבורי  /שקט ישנים!
 14:00טבעון הקדומה  -כניסה מקצה רח׳ האיריס,
שעתיים
מתחם בשירות עצמי לשנת צהריים בחברה טובה .להביא
מחצלת /שמיכה קלה ולשמור על השקט בבקשה.
מסיבה אקלקטית DJ Tal & Shirley /
 14:00תחנת רוח  -השקדים  ,1שעתיים
מסיבת סווינג ,אפריקאי ודיסקו!
גחליליות  /שיר סאקומסקי ,עמר גשן
 14:00סלון טבעון  -הדשא הגדול
צמד אקוסטי נשי באווירת חימום לבבות והגדלת חיוכים.
חללי תהודה קוליים  /ערן נתן
 14:00חדר הכושר גו סטרונג  -השקדים  ,1שעה וחצי
סדנת קול ,שבה נתוודע לחללי תהודה ייחודיים בגופנו
תוך שימוש בתנועה ,דימוי ומשחק.
מיקה הרי וערן ויץ בהופעה אינטימית
 14:00יקב סימון  -בורוכוב 43
זמרת-יוצרת עם קול קטיפה ושירים חדשים שכאילו היו
שם תמיד ,במופע מרגש ומגוון.
הירח שבתוכינו :על המחזור החודשי לנשים ולגברים
 /קרן לבנה
 14:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
סגולות המחזור וכיצד הוא תומך ביצירתיות ובמימוש
עצמי; האם לגברים יש מחזור? על סערת הרגשות
ההורמונאלית הזוגית.
Rayjett Live
 14:00מומוס  -אלונים 67
אינדי רוק-אלטרנטיב סול חדש ומרענן שרוצה להשתחרר
בקולות נעימים וטקסטים נועזים.
בית פתוח  /ארגוני החברה האזרחית בישראל
 14:30בית משפחת רויטל סלע  -רימונים 17
פרופיל חדש .פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית.

שבת מרכז

מרתון פורטרטים  /קלרית גולן
 11:00כיכר בן גוריון ,שעתיים
אני ובלוק הציור שלי מזמינים אותך להתיישב מולנו
לציור דיוקן שאותו תקבלו בסוף במתנה.

הסומו הלבן  1על  / 1שירה חֹרש
 13:00כיכר בן גוריון
מפגש הקראה אינטימי ורפלקטיבי עם המשוררת ,מתוך
ספרה החדש ׳11:11׳.

 / The Moreno Showרן מורנו
 15:00רחבת האנדרטה
מופע קרקס ולהטוטים מצחיק ומרהיב .מתאים לכל המשפחה.

מחוללי המומיות  /האקדמיה למוסיקה ולמחול
 16:00רחבת האנדרטה ,שעתיים
קבוצת יוצרים מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים,
מבצעים דיאלוג חי בין תנועה למוסיקה.
תערוכת 'מאורות' במגדל המים  /קרן נחושתן -
סטודיו לוקה
 16:00מגדל המים ,שעתיים
ביקור ביקום מקביל בין שמיים ,ארץ ,ומים .מייצג תאורה
קינטי בליווי מוזיקה.
תמונות חיינו  -מגשימים חלומות /
איריס לונדון-זולטי
 16:00בית אבות שלווה  -השושנים 17
פולק ישראלי מקורי עם נגיעות מהעולם .שירים על
החיים והגשמת חלומות.

/ Zhineng - Wisdom Healing Qi Gong
ענת שרייבר
 09:30יער השומרים
תרגול צ'י גונג וחכמת הריפוי.

הצפון בלהבות  -שירה צפונית
 17:00קרון הספרים  -הכלניות 2
לרגל 'ארץ הפז' ,ספרה של לריסה מילר ,משוררים שגדלו
או שגרים בצפון יקראו שירה צפונבונית .עם לריסה מילר,
אפרת מישורי ,מיטל נסים ,רגב אלהרר ,סיגל בן-יאיר ועוד.

ביודנסה  -ריקוד החיים  /חגית קושטאי
 10:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .4ביודנסה היא שיטה המעודדת חיבור פנימי
וחיצוני באמצעות תנועה ,מוסיקה ומפגשים אנושיים.

ארגזי תאורה  /אורן עילם
 17:00-20:00כיכר בן גוריון
ארגזים עם לדים פועלים על חשמל ויוצרים שיר קצר.

עמדת צילום אינטראקטיבית  /יאיר מיוחס
 10:00מעלות טבעון  -רבין  ,47עד סוף היום
מוזמנים להצטלם בעמדה אפריקאית-ישראלית שנבנתה
במיוחד לפסטיבל .בואו פתוחים ותצאו עם תמונה!

 - PercaJamג'אם תופים וכלי הקשה /
אלמוג שוורץ
 18:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
יחד נתמסר למקצבים וניצור מרחב של של תיפוף וריקוד
חופשי! הביאו תופים וכלי הקשה.
תלוי  /דן פרבוף ודוד בהר פרחיה
 18:00מגדל המים ,שעתיים
מיצג וידיאו וסאונד בחלל מגדל המים .כוריאוגרפיה :תמרה
ניקולא ,מחול :להקת גוזור לפולקלור והדבקה העממית.
הדהוד קולי  /דינה ולירון לינדמן
 18:00מגדל המים
אם ובתה שרות ויוצרות יחד בהרמוניה מיוחדת ומזמינות
להדהוד משותף באקוסטיקה ייחודית.
במעגל החסד  /עינת רן
 18:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
סדנת ריקוד מדיטטיבי של מחול פרסי וסופי והקראת
שירה סופית .בואו לבושים בלבן.

האם גם אנו נעלם בגלל שינוי האקלים? /
ד"ר רויטל בוקמן
 16:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית במסגרת הסדרה "יש נביא בעירו" ,פרטים
נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.
פארק חבלים אתגרי לכל המשפחה  /אסף אפלבוים
 16:00רחבת האנדרטה ,שעתיים
מתאתגרים בכיף! מתקני טיפוס ושיווי משקל.

אמיר ברנט  -האיחוד
 19:00פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
אמיר ברנט ונעמה שלו באים לסגור את הפסטיבל עם
שירים מקוריים בעברית צחה.

להעיר את הזאבה  /שירה-אור חסון
 16:00מרכז הנהר  -אורנים  ,30שעה וחצי
ריפוי ,פראיות והרפיה בתנועה ומחול ,בתרגול עמוק
המביא שחרור וריפוי.

יוגה לזוגות בקרית עמל  /מירב ברויאר
 09:00יוג סטודיו  -יצחק שדה  ,46הכניסה מרבין
פינת משה דיין ,שעה וחצי
מוזמנים לבוקר זוגי בסטודיו טבעוני מקסים .בואו להתמתח,
להתקפל ,להתערסל ולנשום ביחד .עד  10זוגות מכל
סוג :בני זוג ,חברות ,ילדים (מגיל .054-6832397 .)14

 / Me b Soulאיציק שטמר ואיריס ארזי
 17:00בית משפחת נחשון  -החורש  44ב
להיטי פופ ונשמה סולידיים בעברית ולועזית משנות
ה '80-ועד היום.

סרג׳נט כרוב  /דין בר
 19:00תחנת רוח  -השקדים 1
הזיית בלוז-קברט .שירי אכזבה נוזליים על כל מה שקשה
בחיים ועל כרוב.

אירוע המשחקים הגדול במזרח התיכון /
אורי טרק והגמדים
 16:00הדשא הגדול
סשן ענק של משחקי ילדות משעשעים על הדשא לכל
המשפחה.

נינג'יטסו  /זהר אלון
 09:00-18:00יער השומרים
הפעלת נינג'ה משחקית עם כלי נשק מרופדים.

נעילת התערוכה 'מאורות'  /קרן נחושתן -
סטודיו לוקה
 19:00מגדל המים 30 ,דקות
ביקור ביקום מקביל בין שמיים ,ארץ ,ומים .נעילה מוזיקלית
חגיגית עם הקהל.
יוגה ברוח השאדו  /מירב דהאן
 08:30יער השומרים
 Shadow Yogaבדגש על תנועה מעגלית.

שבת דרום

קהילה מתרגלת תנועה אותנטית  /אורית שאול
 11:00מרכז הנהר  -אורנים  3 ,30שעות
תרגול בתנועה אותנטית ,שיטה המעגנת בתוכה חוויה
גופנית ורגשית עם תשומת לב וקשב לחוויה הנוכחית.

שבת מרכז

החצי המלא של הכוס!  /גיורא אילון
 11:00קרון הספרים  -הכלניות 2
הרצאה מדעית לקהל הרחב במסגרת הסדרה "יש נביא
בעירו" ,פרטים נוספים בתכנייה הדיגיטלית ובתכניית הקרון.

הקולות הצפים
 12:30חדר עיון מרכז ההנצחה  -המגדל 2
שירה בהרמוניה עם השפעות של מוזיקה עממית מדרום
אפריקה ושל זמר עברי מוקדם.

התאגיד  /אבירם מאיר ,כרמל רון ,אלעד דרוקר
 14:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
חומרים מקוריים ומוכרים של הרכב מהעמק ,המשלב כלי
נגינה והקשה חשמליים ואקוסטיים.

עבדו ואנחנו  /גל עבדו
 16:30פאטיו שלהבת  -סמטת הלבנה
מופע הרכב אקוסטי ,סלט ברזילאי-ישראלי ,ברוח האלבום
שיצא לפני שנה בהפקה עם אלון עדר.

האישה כירח  -סדנת יוגה נשית /
אפרת נחמן שורצקופף
 09:00קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .2תרגול התומך בבריאות האישה ומתייחס לשינוי
הקבוע בגופה ובתודעתה.

שבת מאויירת  -מול גבעות שייח' אבריק /
ענבל אבן
 10:00בית משפחת אבן  -גולומב  ,35עד סוף היום
תערוכה ומכירת אמנות עכשווית  -יצירות ממוסגרות,
הדפסים וגלויות .ערק ,דוכן אוכל ומוזיקה שמשית.
סדנת תנועה ,מוסיקה ומשחק לאמהות ותינוקות
 /הלל הדר טל
 10:00בית משפחת וקס  -הבונים  54א
ננוע עם התינוקות ,נשחק ,ניצור קשר ומגע .הזדמנות
להתאוורר ,להכניס אנרגיה רעננה ולהנות עם הקטנטנים.
מעגלי אנזו זן  /בן בר
 10:00יער השומרים ,שעה וחצי
נכיר את מעגל הזן כדרך להנכחה מלאה :בתנועה ,מדיטציה
וציור מסורתי.
אבות ובנים יוצרים קשר בברזל  /אייל גוטמן
 10:00-18:00בית משפחת גוטמן  -מרדכי 38
יצירה משותפת בנפחות .חוויה המוסיפה ומחזקת קשר
אב-בן .לילדים מכיתה ה' ומעלה.
יוגה ווקאלית  /נועה גלעד
 10:30קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .1תרגול תנועתי קשוב בשילוב נשימה מודעת,
קול ותשומת לב ערה.
"מאחורי הקלעים שלי" מופע סיפורים אישיים /
שירה לילו
 10:30מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
סיפור על ילדה-אישה רגישה ,החיפוש אחר קשרים
משמעותיים והנחישות להשמיע את קולה .ליווי אומנותי:
גל אביב קלדרון.
שיעור יוגה  /ליאור אבישי
 10:30הסטודיו בגבעה  -על גבעת שייח' אבריק,
שעה וחצי
תרגול אשטנגה ויניאסה יוגה  -זרימה ,תנועה ונשימה.
מקום מדויק יימסר לנרשמים.

פלייה בציבור  /הפולים האנונימיים
 14:00הדשא בשיכון אלה  -בפנייה לגבעת זייד
מפגש הוצאת שחורים בפרהסיה .לא עוד פלייה במחשכים
 -נפלה בחזה זקור ובזרוע נטויה.

רפלקסולוגיה לתינוקות  /עינב עוזיאל
 11:30בית משפחת וקס  -הבונים  54א
בסדנה נלמד כיצד לחזק את מערכת החיסון של התינוק,
מגיל לידה עד שנה ,דרך כפות הרגליים.

לנוע אל עבר מטרות  /קינן סובן
 14:30קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .1סדנה תנועה לבני הנעורים.

מרכז

״מת לקפה״  -שיחה פתוחה על מוות  /בית לרוח
 17:30קפה לואיז  -קולנוע זוהר ,שעתיים
קפה ,עוגה ושיחה פתוחה ללא אג'נדה .עם חברי "בית
לרוח"  -מרכז לליווי רוחני.

עֹודְך ָא ַה ַבה"  /אוראל מור יוסף וגבריאלה שיר
ִ"הנֶ ְך וְ ֵ
 11:30בית משפחת מור-יוסף  -מרדכי 37
סדנה ,שבה נתנסה בתנועה מודעת ובמפגש אינטימי ,כדי
לחוות את המחול העדין שבין חושך ואור.
הכוהנת  /חמוטל גורן ,איילת כינרת-אוגורק ואבי יוסף
 12:00מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
קטעים מתוך דרמה קומית ,העוסקת בלחץ על נשים להיכנס
למיטה מהר משמתאים להן .אחר כך שיחה פתוחה עם
היוצרות.

מינגלינג מוזיקלי לסינגלים  /אפרת רז
 15:00גבעת זייד ,שעתיים
מיועד לפנויים/יות בגילאי  27+ומוזיקאי הפסטיבל .ניפגש
כדי להכיר לנגן ולשיר באירוע שכולו אהבה.

סבתא רב חובל  /לי-אור עצמון פרואין וסיון זיו וינד
 09:00-16:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
תערוכת איור ומילים שמוקדשת לרגעים פשוטים שבהם
הנכדה מתבוננת איך נשקף בסבתה הים.

הופעת בכורה" :אדם לא חוקי"  /תיאטרון חולות
 15:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
המופע החדש של תיאטרון חולות ,שבו חברים שחקנים
מבקשי מקלט וישראלים.

הילולה בלשכה אפלה  /המחלקה לצילום
 09:00-17:00כפר תקוה
הייתם פעם בתוך מצלמה? קבוצת צלמים מטבעון ,בשיתוף
כפר תקוה ,מזמינים להיכנס לקאמרה-אובסקורה ענקית
שתיבנה במקום.

מופע שנות ה  70של ג'ניס אנג'ל  /מרב אנג'ל
 12:00קפה לואיז  -קולנוע זוהר
קאברים לג'ניס ג'ופלין ,לאונרד כהןThe Mamas & ,
 ,The Papasאבבא ,bjork ,פרינס ועוד.
סטודיו פתוח RE-SEARCH /
 12:00קונסרבטוריון  -כצנלסון  ,35שעתיים
סטודיו  .4שיעור פתוח לצפייה ולהשתתפות לבעלי ניסיון
עם התכנית להכשרת רקדנים יוצרים .RE-SEARCH
בהנחיית :אור מרין.
מפגש חרטות וחארטות  /המחרטטת והמתחרט
 13:00הדשא בשיכון אלה  -בפנייה לגבעת זייד
מוזמנים לשתף חרטה אמיתית מחייכם או סתם לחרטט.
הנוכחים יחליטו במה מדובר וכך תזכו בחיבוק.
הופעת חצר  /נעם גלעדי
 13:00בית משפחת גלעדי  -זבולון 14
שירים מקוריים וקאברים מכל הזמנים.
דרקון אין דבר כזה  /יעל גדעוני
 13:00בית משפחת וקס  -הבונים  54א
הצגת ילדים עם חפצים ,בובות ושיתוף קהל .מבית תיאטרון
משו-משו.
שרים מאיר אריאל ,שלום חנוך ויהודית רביץ /
טל ארנון מארח חברים ונגנים
 13:00קפה לואיז  -קולנוע זוהר ,שעתיים
שירים מרגשים שכולם מכירים עם טויסטים מקומיים ותרגומים
מקוריים .מבחר משובח ממרוץ הכרכרה המשתקשקת.

רגעים ושירים של אגדות מהלכות
 19:00בית משפחת כוכבא דנין  -יצחק שדה 26
ערב חם של שירים מוכרים (בגרסאות חדשות) וקטעי
מידע לא מוכרים על זמרים גדולים.

הסיפור שלכם זה הסיפור שלנו  /תיאטרון פלייבק
של האוניברסיטה הפתוחה
 15:00מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
הקהל יוזמן לשתף מחוויות הפסטיבל ,מחיי הקהילה
ומסיפורים אישיים שיומחזו באלתור .הנחייה :ד"ר רינת
שחף ברזילי.
 / Cousticמעין סגל
 15:30קפה לואיז  -קולנוע זוהר
רוק נשי אינטימי ובועט עם נגיעות קברט.
עכשיו זה אותנטי  /דן יפת ובני נח
 15:30קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
שירים מקוריים לצד שירים מאת האמנים האהובים עלינו.
מיוני רכטר ועד אהובה עוזרי ,בעיבודים חדשים .בהשתתפות
נעם רבינא ועפרי 'פיפי' כהן.
Jazz For Spring / The Mellow Tone duo
 16:00בית משפחת גבעון  -אלכסנדר זייד 23
קלאסיקות ג'אז במיטבן  -בלדות ,סווינג ובוסה נובה,
בביצוע הזמרת הלל גבעון והגיטריסט אלון קפושצ'בסקי.
קפואירה  /ערן ארפי
 17:00יער השומרים ,שעה וחצי
שיעור לדוגמה עם הקבוצה המקומית המצוינת.

אגדת בור המים  /ענת גיגר שבתאי  -תיאטרון פשוט
 11:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
סיפור אפריקני שמתחיל בבצורת ונגמר בגשם ,מסופר עם
בובות ייחודיות מבקבוקי פלסטיק.

הופעת מוזיקה  /איתי דלומי
 18:00בית משפחת אפרתי  -יגאל אלון 2
הופעת סולו פסנתר אינטימית ורגישה של חומרים מקוריים
וסוחפים .טקסטים פואטים ולחנים סוערים.

איקידו  /יורם שניר
 15:00יער השומרים ,שעה וחצי
כי אין כמו איקידו.

שבת דרום

שבת דרום

יוגה ברוח הקונדליני  /קרן קסטנבנד
 11:30קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5תרגול יוגה המתאים לכולם ,בעינים עצומות
ובליווי מוסיקה ומנטרות .פותח את הגוף והלב.

יוגהלאטיס  /ניסן לבטוב
 14:30יער השומרים ,שעה וחצי
תרגול עמוק ,מבפנים החוצה ,המשלב ויניאסה יוגה ופילאטיס
דרך חמשת האלמנטים.

לאלתר יחד  /עדי לוי
 09:30מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד 10
יחד נאלתר ,נצחק ,נמציא ונכייף במשחקי אלתור בקול,
תנועה ומשחק .לגילאי .6-8
יוגה ומיינדפולנס לבוקר נפלא  /קרן ירושלמי
 10:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
נתחיל את המפגש בתרגול מדיטציית מיינדפולנס ונמשיך
בתרגול יוגה זורם ,להתחלה של יום יפה.

סדנת בישול  /אורה ברוקר
 13:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,שעה וחצי
סדנת בישול חווייתית ובעלת משמעות ,להורים וילדים
בגילאי  .11-6סה"כ משתתפים ,14 :בהרשמה מוקדמת.

סדנת בישול  /אורה ברוקר
 10:30טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,שעה וחצי
סדנת בישול חווייתית ובעלת משמעות ,להורים וילדים
בגילאי  .11-6סה"כ משתתפים ,14 :בהרשמה מוקדמת.

חומר למחשבה  /רוני כגן
 11:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
יצירת מחול לא שגרתית ,החוקרת את הרצון שמניע את
גופינו ,ואת גופינו כשהרצון נעלם ומתנדף.

אירובי אתני  /עודד כרמי
 18:45יער השומרים ,שעה ו 45-דקות
שיעור לכושר וללימוד תנועות ומקצבים של ריקודים
מרחבי העולם ומסיבת ריקודים לסיום!

שבת מערב

צפון

הופעת בכורה" :אדם לא חוקי"  /תיאטרון חולות
 11:00מעלות טבעון  -רבין  ,47שעתיים
המופע החדש של תיאטרון חולות ,שבו חברים שחקנים
מבקשי מקלט וישראלים.

סיור סיפורי חיים ומקום
 17:00בית עלמין אזרחי "מנוחה נכונה"
בואו לשמוע סיפורי חיים מרתקים של כמה מהנחים בבית
העלמין האזרחי המיוחד בקרית טבעון.

שבת דרום

קיטאידו  /אילנה בהט
 11:00יער השומרים ,שעה וחצי
אימון היכרות עם תנועת הקיטאידו.

סטודיו פתוח RE-SEARCH /
 14:00רחבת הקונסרבטוריון  -כצנלסון  ,35שעתיים
סטודיו  .4מוזמנים לרחבה לשתי הופעות מבית היוצר
של התכנית להכשרת רקדנים יוצרים .RE-SEARCH
בהנחיית :אור מרין.

 / Contact Yoga Kidsארז עטר
 10:30פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל
קדומים ,שעה וחצי
סשן תנועה ומשחק .מהנה ,מחבר ומחזק ,להורים וילדים יחדיו.

שבת מערב

תולדות הרוק הפרוגרסיבי חלק ב' :בחצרו של מלך
הארגמן  /פביאן שפירו
 11:00בית משפחת שפירו  -הבונים  ,94שעתיים
הרצאה על קינג קרימזון ,מהלהקות המקוריות והמשפיעות
של הרוק המתקדם הבריטי .עם בירה ביתית.

 / Ladiesתמר לרנר
 13:30קונסרבטוריון  -כצנלסון 35
סטודיו  .5יצירת מחול על מורכבות נשית ואנושית ,השלם
שבלא מושלם .רקדניות :גאות ניב ,גילי הנאור ונופר גל.
זמרת :דניאלה לאמש.

כולו-לנו שרים לטבעון  /רונן לן-רידר וקונסרבטוריון
קרית טבעון
 17:00אולם צוותא  -כצנלסון  3 ,35שעות
לימוד משותף של השיר 'רוח אנושית' בשלושה מתחמים
וביצוע מוקלט באולם המרכזי.

תיאטרון סיפור  /יעלה עלוה גואל
 10:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
שעת סיפור קסומה שתועבר על ידי אמנית העוסקת בשילוב
סיפור-בובות-תיאטרון .גילאי .6-2

סדנת לוכדי חלומות מהטבע  /טל הרץ
 13:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
יצירה ממה שסביב ,בפשטות ובחיבור .ניצור לוכד חלומות
אישי ומיוחד בעזרת ענפים ,חוטים ,נוצות ואצטרובלים.

שבת מערב

סדנת קשתות ווג'י  / Wuji Archeryפיטו שרייבר
ורואי גולדמן
 10:30יער השומרים
אמנות המאגדת עבודת גופנפש בהשראת אומנויות התאי-
צ'י ,הצ'י-גונג והקונג-פו ,עם הקשתות המסורתית.

שומרות לילה  3 -יוצרות חוזרות לקיבוץ  /חן רותם,
שרון רשב"ם פרופ וענבל שיבולת
 13:30מרכז הדרמה  -כצנלסון 35
זמרת שחקנית וציירת חוזרות לפענח את הזיכרונות מילדותן
בקיבוץ .בימוי :מאירה מדינה יונגה.

הקרנת סרטים קצרים  /יוצרי קולנוע עצמאיים
 17:00בית משפחת נעה שנדר  -חנקין  ,17שעה ורבע
סרטים מצחיקים ועצובים ,גבוהים ונמוכים ,מרוקנים
וממלאים את הלב.

היכרות עם נשים עושות שלום
 10:00מעין אלרואי ,שעתיים
מעגלי יצירה ,שיחה ופעילויות להכרות עם נשים עושות
שלום.

בס מסביב לעולם  /אליקו
 13:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
מוסיקה אינסטרומנטלית בסגנון מוסיקת עולם ,שלוקחת
את גיטרת הבס לטיול בגלובוס .עם אליקו (אלי מועלם),
אושרי אבוטבול ,אלכס מסינג ואיתמר פנהי.

אישה על ציר הזמן  /לילך בן-דרור
 13:30מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעתיים
נתבונן בציר עבר-הווה-עתיד שלנו דרך קלפים ,מפת
התהליך ,דמיון-מודרך וכתיבה ,ונחלום לאן נמשכת הדרך.
הרשמה.052-3628658 :
שירי שחר בהופעה
 14:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
פולק מקורי ישראלי בגרוב שמרטיט את הלב.
מנדלה קהילתית  /ענת גונן ועמית טלי גונן
 15:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
יוצרים ביחד מנדלה מחלקי בובות ישנות.

טרזן  /אמנון ברי
 11:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
מופע קרקסי אינטראקטיבי ,סוחף ומצחיק לכל המשפחה,
מלווה במוסיקה חיה ומחּיָ ה .מופע שיחזיר אתכם לעצים!

סדנת מודעות לנערות  /ריקה אור לב
 15:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
הקשבה זהירה פנימה באמצעות שירים וקלפים.

תצוגת אופנה אקולוגית"Express Yourself" :
 11:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים ,שעתיים וחצי
שירלי גיל מ"הבוטיק" ודגנית איטקיס סטייליסטית "להתחדש
עם מה שיש" עם תצוגת יד שנייה מעוררת השראה ומחשבה.

חלימה חברתית  /חני בירן ,חנן סבח טייכר ואור נתנאלי
 16:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעתיים
מפגש קבוצתי שבו נשתף בחלומות הלילה ובאסוציאציות
חופשיות בחיפוש אחר הלא-מודע החברתי .אנא הגיעו בזמן.

ליווי רוחני בדרכי החיים  /חברי ״בית לרוח״
 11:00מתנ"ס קרית חרושת  -הנרייטה סאלד ,10
שעתיים
מי ומה הרוח מלווה? היכרות חווייתית עם מלווים רוחניים,
בוגרי מכללת רמב״ם.

קאברים לגרייטפול דד Dorban-Hills /
 17:00טחנת הקמח קמה  -שער העמקים
הלהקה האגדית בהופעה נדירה ,עם סט קאברים של להקת
ה - Grateful Dead-פולק אמריקאי אקלקטי.

פלמינגו  / Liveחמסה ופלמינגו
 11:00-17:00חמסה  -שער העמקים
שייח' הפלמינגו מתארחים בשער העמקים! יומיים של
הופעות ומוזיקה מגוונת שעושה טוב על הנשמה.

משיריה  /רפי תורן
 18:00בית משפחת תורן  -הצבעוני 62
"כיסא ,פסנתר ,פסנתרן "...וזמרת .אשל רוזיו ורפי תורן
במופע משירי משוררות באווירת פיאנו-בר אינטימית.

יוגה לנערות ואמהות  /קרן ירושלמי
 11:30פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
תרגול מהנה ומגבש בזוגות לאמהות ולנערות ,מתאים לכל
נערה החל בגילאי  ,15-11זמן להתקרבות.

טקס הסיום  /שייח' אבריק
 20:30גבעת זייד
מוזמנים לאירוע הנעילה המסורתי של הפסטיבל :נדליק
מדורה ,נשיר שירים ונתחבק על גבעות שייח' אבריק.

רכבת העמק בהופעה  /זוהר טבנקין
 10:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
חיית במה שוויתרה על הדממה בבלוז כנעני ,שנסון תימני
וג'אנגל באלדי .עם אבנר רשף ועוד.

החברים של זיגמונד  -מופע מחווה מוזיקלי
 12:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
ניל יאנג פוגש את אהוד בנאי למסע מוזיקלי אקספרימנטאלי
במחוזות הרוק והגרוב .עם עמית דרום ,יואב כהן ,עידו
גורן ועוזי קילון.

גן פסלים חברתי  -בצל אורנים  /איציק לב
 10:00-17:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת
נחל קדומים
גן פסלים המשתלב עם הסביבה במהלך הפסטיבל .אמנים,
קבוצות וחולמים בפארק הקטר בכל ימי הפסטיבל.

הכנת סל קניות מחולצות ישנות  /תיקה מרינה
 12:00פארק הקטר  -ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
סדנת מיחזור .מוזמנים להביא חולצה ישנה ואהובה שלכם
ולתת בה חיים חדשים.

 Pieaceפיסה ירוקה מתנה לסביבה /
אפרת שפורקר ,לינוי אבן
 10:00מעין אלרואי ,שעתיים
מכינים כריות ירוקות ויוצרים מהן קיר או שער באתר
ההנצחה.

זמן ברזיל  /נועה פלד ,עופר מגידו וחזי פלד
 12:30בית משפחת אליה כהן  -מעלה אבשלום  41ב,
שעה וחצי
נועה פלד (שירה) עופר מגידו (גיטרה) וחזי פלד (הקשה)
בפורטוגזית ועברית .בוסה נובה ,סמבה וישראלי-ברזילאי.

נהניתם? תרמו כאן לפסטיבל הבא:

עיצוב :דנה לו-יון
מפה :יונתן לוי
הפקה :שירלי מרום
עריכה :נרי אלומה ,מתן בן-ארי ,אבי גרוסמן ,יצהר ורדי,
בועז לביא ,יונתן לוי ,שירלי מרום ,ירון רייס ,שימי שיידר
דפוס :מילניום איילון

חד יומיים

מרובי ימים

ארוחת טבע טבעונית מלוקטת  /יערה שחם
חמישי  10:30-16:30ביער של שכונת הגפן

עגלת הסנדוויצ'ים הצבעונית
חמישי-שישי-שבת ברחבי טבעון
חפשו את עגלת הסנדוויצ'ים הצבעונית של ילדי תיכון שקד ולא תתחרטו!
כל ההכנסות קודש לטיול י''ב.

פיצריית בוטיק ביתית  -צמחוני וטבעוני  /נעמי נוב-קולודני
חמישי  12:00-20:00רח' השושנים 21
מומלץ לשריין מקום מראש! טלפון 0546368794
המכשפע אדוה ענבים  -אוכל טבעוני טרי וטעים
חמישי  17:30-22:30כפר תקוה
אבריקומזיץ  -חן לוי
חמישי  18:00-21:00מעלות טבעון ,מתחם מחנה הפליטים ,יצחק רבין 97
מדורה ,פויקה ,מוסיקה וצ'יזבטים.
רובין פוד
חמישי 13:00-16:00 ,רחבת מרכז ההנצחה
מסעדה חברתית המבוססת על הצלת ירקות ופירות מזריקה.
שף ומתנדבים יוצרים מנות מופלאות .כל סועד משלם כרצונו.

כריך בכיכר  /לה לה לחם הילה וערן
שישי  10:30-15:00בכיכר של שכונת הגפן
כריכים מלחם ביתי ורכיבים מתוצרת מקומית.
קוסמת הטורטיות  /יפעת ריינה לוי
שישי  11:00-15:00גבעת חן  -מתחם עיינא ,מול הדשא הגדול במרכז
פיצות מכוסמת טבעוניות על המדורה.
קובה סלק טבעוני במרק של סבתא  /אמלי ארבל
שישי  11:00-16:00רח׳ הבונים 23
אוכל אתיופי טבעוני  /בת-אל אקל
שישי  12:00-16:00הגן הבוטני במכללת אורנים ,כחלק מפסטיבל הלימוד

סירים של אור  -קייטרינג הודי-אסייתי
שבת  9:30-17:30רחבת הקונסרבטוריון ,כצנלסון 35
מלאי קופטה ,סמוסות ,רולים ,קארי והפתעות.
מחנה קישון  -אוכל רב תרבותי
שבת  10:00-16:00פארק הקטר ,ברק בן אבינועם פינת נחל קדומים
גליה בלנקו  -אוכל ביתי שמח
המכשפע  -אדוה ענבים  -אוכל טבעוני טרי וטעים
אלון ואיבן -סושי צמחוני מפנק ולימונדה קרה.

דו יומיים
המשק האורגני של איריס בן-צבי
חמישי-שישי  11:00-18:00ליד המומוס ,אלונים 67
נישנושי ירקות ופירות בשקים רב פעמיים.

שף אבריק
קולינריה קהילתית

 11-13באפריל  ,2019קרית טבעון
צפון

מרכז

דרום

מערב

ארוחת מדורה ומלבי קר  /איתמר נוריאל
חמישי ושישי  14:00-22:00כצנלסון  11בגינה
מוסיקה ,אש וחברה טובה .טבעוני וצמחוני.

אוכל הודי מבית מסעדת "צ'פאטי"  /יעל ועודי דרור
רביעי  ,18:00-23:00חמישי  ,16:00-23:00שישי 11:00-16:00
מתחם ״לב חופשי״ ,יזרעאל 56
מנה מפנקת ונדיבה הכוללת אורז ,דאל עדשים וסבג'י ,צ'אי ושתייה קלה.
סלמתרק  -חגיגת אוכל מתגלגלת  -אוכל הודי טבעוני משובח
חמישי ושישי  9:00-22:00שבת 9:00-18:00
רביעי בערב שתייה חמה אחרי טקס הפתיחה .מתחם דוג'ו בטבע ,יער השומרים
פיצה ,מלבי ,צ'אי וקינוחים נוספים  /אבישי חניבד
חמישי-שישי-שבת " 10:00-20:00גן קשת" ,הכרמל 1
יצירה בשימוש חוזר בחומרים ממוחזרים ושעת סיפור.

ג׳חנוני  /ג'חנון ביתי של נעמה ואור
שישי ושבת  10:00-17:00מעלות טבעון ,מתחם מחנה הפליטים ,יצחק רבין 97

חוף סיני
חמישי-שישי-שבת  12:00עד שקיעה ,יהודה הנשיא 13
מתלבטים בין סיני לשייח׳ אבריק? אין צורך! י״א תיכון שקד פותחת חוף בטבעון -
אוכל ,זולה ,גיטרות .מתאים לילדים.

קפה בגינה של משפחת הראל
שישי ושבת  10:00-17:00דרך ׳עץ האלון׳ (חניה בקצה רח׳ רמז ,מאחורי ״פז״)
בשישי מ 18:00 -מוסיקה חיה ויין בוטיק
קפה משובח ,דברי מאפה וכריכים.

המרקייה באמנון ותמר
חמישי-שישי-שבת  12:30-14:30רח' אמנון ותמר 23
טבעוני ,טרי וטעים! מבחר מרקים ,סלטים וקינוחים.
כל הרווחים ייתרמו למטה למאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק.

גלידת אילו  -גלידה טבעונית בגביע
שישי  10:00-20:00שבת  10:00-18:00מרכז שלהב"ת ,סמטת הלבנה

סושי טבעוני ,פיצות מקמחים טובים  /מאיה עטר
חמישי מ 13:00-שישי  -שבת בערב ,בכל שעות פעילות כפר הקרקס
מתחם כפר קרקס ,חטיבת הביניים אורט ,תמר 1
וגם צ'אי ,קפה ,תה ומיצים טבעיים .טבעוני וחלבי.

סנדוויצ'ונים ומאפים טבעוניים וחלביים  /רויטל אביחי פלקו
שישי ושבת  11:00-15:00רח' היסמין 13
אפייה בייתית.

אוהל אברהם  -מרכז למורשת הבדואית לכל המשפחה
חמישי  ,9:00-18:00שבת 8:00-19:00
חילף בסמת טבעון
ארוחה בדואית חמה ,מתוקים ,שתייה קרה וחמה
מסאלה דוסה של מוג'י גורן
שישי ושבת  11:00-17:00הדגניות 43
אוכל מדרום הודו ,טבעוני ונטול גלוטן.
טורטיות כוסמת מדהימות  /מעיין ונויה
חמישי  16:00-21:00מתנ״ס נרקיס ,המרגניות 2
שבת ' 9:00-14:30בית בחורש' ,הבונים  54א'
טבעוני ללא גלוטן עם מילויים מפתים וגם שוקו חם (אופציה לטבעוני).

התרנגולים
חמישי-שישי-שבת  13:00-22:00טחנת הקמח קמה בשער העמקים
בירה ונקניקיות ,מלבי טבעוני וקרטיבים טבעיים.
חוויה על שפת היער  /משפחת לזרוביץ'
חמישי-שישי-שבת  15:00-19:00רח' יזרעאל  44ג'
מרקים ,תבשילים ,פוקצ'ות ,קינוחים ושתייה חמה.
בית הסנדוויץ' המושלם  /אסף ושירלי פורת רסקי
חמישי-שישי-שבת  17:00-22:00רח' זבולון 3
טבעוני/בשרי .מוסיקה חיה  -מוזמנים להביא כלי נגינה.
קייטרינג איילה  -אוכל עם מודעות
חמישי בערב ,שישי  ,12:00-23:00שבת  12:00-20:00מרכז שלהב"ת ,סמטת הלבנה
אוכל טבעוני משובח ,בירה 'שבט' קרה מהחבית ושתייה חמה.
מסעדת חמסה  -אוכל ביתי מגוון
רביעי  ,12:00-20:00חמישי  ,12:00-23:00שישי ,12:00-21:00
שבת  12:00-22:00בשער העמקים
אופציות צמחוניות ומלבי טבעוני.

השנה יש שפע של נקודות הזנה איכותיות בבתים ,בחצרות ובמתחמים מרכזיים ,שיפתחו בזמנים שונים במהלך הפסטיבל .עומדות לרשותנו עמדות לשטיפת כלים עצמית בנקודות ההזנה .ניקח אחריות אישית ,נסתובב עם כלי אוכל מהבית וביחד נשמור את טבעון יפה ונקייה.
לעדכונים בזמן אמת  -התחברו לאתר הפסטיבל .לבריאות ובתיאבון!

