בימת
הכפר

המועצה המקומית כפר שמריהו
מרכז וייל לתרבות ולקהילה
תשע"ג 2013-12 /

תושבי כפר שמריהו ואורחי מרכז וייל היקרים,
אודיטוריום וייל הוקם מתרומת תושבים מייסדים  -משפחת דר' ברוך וייל וגב' אלזה קרפ ,לרווחה תרבותית
של תושבי הכפר.
אנו אסירי תודה ומעריכים מאוד את חזונם של מייסדי כפר שמריהו ,אשר בשום שכל ,בשנת  ,1937השכילו לקבוע
ערכי תרבות ולצקת אותם ליסודותיו.
מאז היוסדו ,מארח אודיטוריום וייל הצגות ,קונצרטים ,סרטי איכות ,מופעי מחול ואירועים קהילתיים באיכות גבוהה.
תוכנית העבודה מתגבשת על ידי צוותי היגוי  -מומחים בתחומם ,בדגש איכות וחדשנות ,בבקרת וועדת תרבות
וקהילה של המועצה המקומית כפר שמריהו ,בראשות גב' סיגל זוז .הניהול מתבצע על ידי הצוות המקצועי והמסור
של המרכז בראשות גב' פנינה רבינוביץ.
מרכז וייל מפרסם את פעילותו באתר האינטרנט ועל גבי לוחות המודעות ביישוב.
תושבי כפר שמריהו ותושבי הסביבה מוזמנים לקחת חלק בחוויה התרבותית אשר בית וייל מזמן לנו.
בברכת שנת פעילות יוצרת ומלמדת,
שלכם,
דרור אלוני
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו

תאטרון רפרטוארי

תאטרון רפרטוארי

תאטרון בית לסין

תאטרון הקאמרי

סוף טוב

אמא שלו

מאת ענת גוב | בימוי עדנה מזי"א | מוסיקה שלומי שבן
שחקנים ענת וקסמן ,זהרירה חריפאי ,שרית וינו אלעד ,יפתח קליין/עודד לאופולד ,רותי
אסרסאי ,רוני שובל ,גילה פוליצר ,הגר דנון ,אליחי לויט ,רועי קקון ,דורון ישינסקי ,מתן ריכליס

מאת איוון פלאסי
שחקנים אסי לוי ,ניב פטל ,שלום שמואלוב ,גדי צדקה ,שי-לי הירש ,אביבה נגוסה,
טוני ברמן/איתמר כרמלי

פנטזיה מוסיקלית על הנושא שלא מדברים עליו" ...להיות או לא להיות .לא זו השאלה .השאלה
היא איך להיות".

זוכה פרס התאטרון  2012לשחקנית הטובה ביותר לתפקיד הראשי ,אסי לוי.

למחלקה האונקולוגית אשפוז-יום מגיעה חולה חדשה  -טליה רוט (ענת וקסמן) ,שחקנית תאטרון
בסוף שנות הארבעים שלה  -כדי להתחיל לקבל טיפול שנועד להאריך את חייה.
המפגש עם החולות הוותיקות במחלקה ,וההבנה של מה שמצפה לה בהמשך ,גורמים לה לחשוב
מחדש על הדרך בה הייתה רוצה לסיים את חייה .היא מגיעה להחלטות מפתיעות ,המטלטלות את
המערכת שאינה יודעת איך להתמודד איתה .פנטזיה מוסיקלית על הנושא שלא מדברים עליו...

מה מרגישה אם שבנה מואשם באונס?
אמא יהודייה החיה בפרברי טורונטו ,מוצאת את עצמה לפתע לכודה ב"מעצר בית" ומוקפת בגדודי
עיתונאים ,בעת ההמתנה למשפט העתיד להתנהל נגד בנה בן ה 17-המואשם באונס .עד מהרה,
עוד לפני המשפט ולמרות שמעשה האונס עדיין לא הוכח ,מתברר לה לתדהמתה שהיא מואשמת
על ידי התקשורת על הזנחה וחינוך לקוי שהוביל למעשה של הבן .סביב הבית מתבצר צבא של
עיתונאים ,המתעדים בלהיטותם לסקופ כל דבר המתרחש בתוך הבית ,ואמו של החשוד נלחמת
בחירוף נפש על חיים נורמליים.
מחזה חדש של איוון פלאסי ,מחזאי קנדי צעיר ,על עידן התקשורת החודרת לחיי האדם במטרה
להפוך אותו לכותרת.

יום שני |  | 15.10.12שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה
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יום ראשון |  | 11.11.12שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה
5

תאטרון רפרטוארי

תאטרון רפרטוארי

תאטרון חיפה

תאטרון בית לסין

סוסים על כביש גהה

מאת סביון ליברכט
שחקנים ליאת גורן ,יורם טולדנו ,מיכה סלקטר ,דפנה רכטר ,יובל שרף

מאת יסמינה רזה
שחקנים נתן דטנר ,נורמן עיסא ,אוהד קנולר

מקום ההתרחשות הוא כפר חקלאי ששדותיו גובלים בכביש מהיר ,כביש גהה .ירמי ,ישראלי
החי באלסקה כבר עשרים שנה ,מגיע להלוויית אביו .נינה ,שאיתה היה לו סיפור אהבה מטורף
בצעירותם ואשר בגללה עזב את הארץ ,נשואה עכשיו לאחיו יוני .הגעתו של ירמי ,מעלה אצל בני
המשפחה מטענים ישנים המשנים את חייהם .המחזה מבוסס על סיפור באותו השם.

הצגת זהב בתרבות לישראל .זוכה פרס התאטרון  2012לנורמן עיסא ,שחקן המשנה
הטוב ביותר.

מחזה נוסף פרי עטה של סביון ליברכט שזכתה בארבעה פרסים של מחזאית השנה ("סינית אני
מדברת אליך"" ,תפוחים מן המדבר"" ,הבנאליות של האהבה"" ,רוחל'ה מתחתנת").

יום רביעי |  | 28.11.12שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה
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אמנות

מה היית עושה אם חברך הטוב היה משלם הון עבור חתיכת בד צבועה לבן וקורא לזה "אומנות"? חבר
אחד רוכש ציור מודרני שכולו מלבן לבן .חברו הטוב שונא את הציור ,ואילו חבר שלישי מנסה לגשר
בין השניים ,מה שמוביל לתוצאות קטסטרופאליות ,המפרקות חברות שעמדה איתנה זה  15שנה.
המחזה שואל "מהי אומנות?" ובו זמנית מנתח את טבעם של רעות גברית ,חיים ואנושיות .אמנויות
הדיון היא תירוץ כדי לדבר על אהבה וסובלנות ואנשים שחושבים אחרת ,והמחזה מתרכז בוויכוח לא
פחות משהוא מתרכז בדרמה.
המחזאית הצרפתייה-יהודיה ,יסמינה רזה ,נמנית עם דור המחזאים הצעירים הבולטים של זמננו.
מחזותיה וספריה זכו להצלחה רבה בצרפת ומחוץ לה .המחזה "אומנות" זכה להצלחה עולמית
מסחררת ,ואף הועלה על הבימות בישראל.
יום ראשון |  | 13.1.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה ועשרים ללא הפסקה

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי
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תאטרון רפרטוארי

תאטרון רפרטוארי

תאטרון בית לסין

תאטרון הבימה

מלכת היופי של לינאן

שחקנים דבורה קידר ,ליליאן ברטו ,אמנון וולף ,דניאל סבג
מורין פולן  ,רווקה בת  ,40מטפלת באמה האנוכית והמניפולטיבית .שתי הנשים לכודות במערכת
יחסים מסוכסכת ואלימה ,המורכבת מסודות ושקרים.
ניצוץ של תקווה נדלק כאשר מגיעה הזמנה מגבר צעיר.

שם פרטי

אליֶ יר
אט ְ
מתיֶ ה ֶד ָלאּפֹור ואלכסנדר דה-לה ָּפ ָ
מאת ְ
שחקנים ליאור אשכנזי ,מורדי גרשון ,מיכל לוי ,דב נבון
זה היה אמור להיות ערב פריזאי נעים וחביב בבית ,עם משפחה וחברים .אליזבת ,הכינה ארוחה ממש
מיוחדת ונדירה :אוכל מרוקאי ,להנאת כולם :פייר ,בעלה ,הפרופסור לספרות; וונסן ,אחיה ,שמצא סוף
סוף את אשת חלומותיו ,אנה ,ועומד להיות בקרוב לאבא; והחבר-הכי-טוב ,קלוד ,נגן הטרומבון.
מעל כל אלה מרחף גם צילה האוהב של אם המשפחה ,המתגוררת לה הרחק בכפר ,ועוטפת אותם
באהבה ובנדיבות .רק שהכל הולך כמובן בכיוון עקום לחלוטין ,ואף אחד מן הנוכחים לא ישכח את
הערב המופרע הזה .זה מתחיל במשחק שעורך וונסן ,האבא-לעתיד ,ובו מתבקשים הכל לנחש את
השם הפרטי שבחר לרך שייוולד.
מה קורה כשגיבור הקומדיה מחליט לקרוא לבן שלו אדולף?...

יום שלישי |  | 29.1.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעתיים כולל הפסקה
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יום שני |  | 11.2.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
9

תאטרון רפרטוארי

תאטרון רפרטוארי

תאטרון באר-שבע

תאטרון הקאמרי

בית ספר לנשים

מאת מולייר
שחקנים רמי ברוך ,רוזינה קמבוס ,עזרא דגן ,אלברט אילוז ,יפתח אופיר/אודי רוטשילד,
אלי גורנשטיין ,יעל טל ,רובי מוסקוביץ ,ערן שראל
בשיתוף תאטרון חיפה
קומדיה קורעת על גברים המנסים לשלוט בנשים ,לעצב את התנהגותן ,לחנך אותן ולהשתיק אותן.
אבל הטבע ,החולשה הגברית ,הכוח הנשי והאהבה מנצחים.
מולייר כתב את הקומדיה ב ,1662-השנה בה נשא לאשה שחקנית שהיתה צעירה ממנו ב 20-שנה.
פער גילים זה ,שללא ספק טרד את מנוחתו ,מוכפל במחזה ,שבמרכזו דמותו של ארנולף ,בורגני
עשיר ,המשוכנע כי כל הנשים מצמיחות לבעליהן קרניים .ארנולף קונה מאיכרה ענייה את אנייס,
בתה בת החמש ,הוא שולח אותה להתחנך במנזר ומועיד אותה להיות אשתו ,כשתגיע לפירקה,
כרעייה נאמנה ללא עוררין ,שיודעת לתפור להתפלל ולאהוב את בעלה .ארנולף מקווה להנציח
את בורותה ,תמימותה ונאמנותה ולשמור אותה לעצמו ,אך החיים עושים את שלהם ובהעדרו
היא והוראס הצעיר נפגשים ומתאהבים .העלילה מסתבכת כשהוראס בתמימותו מתוודה באוזני
ארנולף – בלי להעלות על דעתו שארנולף הוא זה שמפריע לשני הצעירים לממש את אהבתם.
יום רביעי |  | 8.5.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
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תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

הכל אודות חווה

עיבוד ובימוי איה קפלן
שחקנים רמה מסינגר ,יונית טובי ,אדר סידליק ,אורה מאירסון ,אלון אופיר ,אמיר קריאף,
ירון ברובינסקי ,ליאור בסון ,עידן אבישר ,קובי אדרת ,רון ביטרמן ושירי גולן
קלאסיקה קולנועית בעיבוד לבמה.
מרגו קרין היא הכוכבת הגדולה של ברודווי .בגיל  40יש לה הכול :תהילה ,קריירה מושלמת
וזוגיות סוערת ומתוקשרת עם במאי מפורסם .לילה אחד ,לאחר הצגה ,מופיעה בחדר ההלבשה
שלה מעריצה צעירה בשם איב ,ומגוללת בפניה סיפור חיים טרגי .רחמיה של מרגו נכמרים על
הצעירה ,היא אוספת אותה אל ביתה ואף שוכרת אותה כעוזרת אישית .אך איב התמימה מתגלה
אט אט כאישה ערמומית וחסרת רחמים – אישה-שטן המנסה להיכנס לנעליה של מרגו ולגזול
ממנה הכול :את תפקידיה הבאים בתאטרון ,את חבריה הטובים ואף את אהובה .מרגו הסוערת
נאלצת לצאת לקרב הגדול ביותר שידעה אי פעם – הקרב על כל מה שיש לה.
סיפור על נשיות ,תאווה ותאטרון – ועל הרגש העתיק ביותר בתולדות האנושות :קנאה .במילותיה
של מרגו" :הדקו את חגורות המושב ,זה עומד להיות לילה סוער במיוחד".
יום רביעי |  | 22.5.13שעה 20:30
משך ההצגה :כשעתיים כולל הפסקה
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תאטרון רפרטוארי

תאטרון רפרטוארי

תאטרון הקאמרי

תאטרון בית לסין

קיר זכוכית

מאת אורן יעקובי
שחקנים אסף בן שמעון ,מיכל שטמלר ,אורנה רוטברג ,רפי תבור ויפעת מאור
זה היה אמור להיות ערב פריזאי נעים וחביב בבית ,עם משפחה וחברים.
רקדנית ישראלית צעירה ומצליחה החיה בברלין נקלעת למשבר זהות וקריירה סביב כניסתה להריון.
הצעירה ,שחיה בנתק ממשפחתה ,אמה ואחיה הצעיר ,בגלל החלטתה לחיות בברלין למרות מחאת
האם ,בת לשופט מפורסם וניצול שואה ,נאלצת להתמודד עם גורלה כשאמה" ,ייקית" קפדנית שגידלה
אותה "ללא אהבה" מגיעה במפתיע לברלין כדי למלא אחר צוואת אביה – סבה של הצעירה – ולפזר
את אפרו באתר הזיכרון של מחנה הריכוז שבו שהה בזמן המלחמה .המפגש בין האם לבת טורף את
הקלפים ופותח מחדש פצעים מן העבר .כשמנהל אתר המחנה מסרב בתוקף לתת לאם לפזר את
אפרו של אביה נרתמים הבת ואחיה למלא את צוואת הסב ובכך לסלק מחייהם צל כבד מן העבר.
מנהל המחנה שמנסה לעזור להם מבלי לעבור על תקנות הבירוקרטיה הגרמנית הנוקשים מגלה לבני
המשפחה סוד מפתיע מחייו של הסב ,סוד שמשנה את חייהם ,מקרב ביניהם ומאפשר לקיר הזכוכית
שביחסים המשפחתיים להיסדק.
יום ראשון |  | 9.6.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
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סטמפניו

מאת עדנה מזי"א עפ"י סיפור מאת שלום עליכם
בימוי עדנה מזי"א ויחזקאל לזרוב
שחקנים יחזקאל לזרוב ,אורלי זילברשץ ,ליאת הרלב ,עדנה בליליוס ,אלון דהן ,מתן זרחיה,
ערן מור ,יובל סגל ,אסף סלהוב ,הילה עופר ,עודד צדוק ,רונה-לי שמעון
סטמפניו ,כנר מחונן ,מנהיג להקת כלייזמרים ,הנשוי בעל כורחו לפריידל ,מתאהב ברוחל'ה היפה,
אך הנשואה .רוחלה חיה בכוורת דבש ,מוקפת במשפחת בעלה .החותנת שלה ,דבוסי-מלכה ,עפר
לרגליה ,מתייחסת אליה כאל נסיכה ,מקדישה חייה לסיפוק רצונותיה .אך רוחל'ה אינה מאושרת.
כשהיא שומעת את סטמפניו מנגן ,ניצתת אהבה אסורה.
במקביל ,כמראה זדונית ,נפרש סיפור אהבה חסר סיכוי ,שסופו שיגעון ,של חברתה של רוחל'ה,
אתל חיה ,לבניומין ,איש העולם.
זהו מחזה על אנשים קטנים ,החולים באהבות גדולות ,ומשלמים את מחירן.

יום שלישי |  | 2.7.13שעה 20:30
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
13

קונצרטים

קונצרטים

בארוקדה

בארוקדה

קונצרט מס'  :1משיח | מאת הנדל
ניצוח רון זרחי | כנרת מובילה קתי דברצני (בריטניה) | סופרן יעלה אביטל | אלט אביטל דרי
טנור דורון פלורנטין | בס עודד רייך | מקהלת הגליל העליון
הנדל :האורטוריה "משיח"
האורטוריה משיח זכתה לפופולאריות רבה מאז כתיבתה ,וידוע שהנדל עצמו ניצח על ביצועים רבים עוד
בימי חייו .שיאה של האורטוריה הוא קטע המקהלה המפורסם "הללויה".
יום שלישי |  | 18.12.12שעה 20:30

קונצרט מס'  :3גלוריה | מאת ויולדי
ניצוח חנה צור | סופרן יעלה אביטל | מקהלת רמת גן
פרסל :סויטה לחצוצרה ,אבוב ותזמורת | גלן גולד :אם תרצה להלחין פוגה | אייל באט :אהבת הדסה
היצירה המרכזית בקונצרט – "גלוריה" היא אחת הליטורגיות האהובות והמבוצעות ביותר .היצירה נכתבה יחד
עם שתי גרסאות נוספות לטקסט "גלוריה" מתוך המיסה הקתולית עבור החוסות בבית היתומות בוונציה.
יום שלישי |  | 23.4.13שעה 20:30

קונצרט מס'  :2יוהנס פסיון | מאת באך
ניצוח שלו עד-אל | אוונגליסט מרכוס אולמן (גרמניה) | סופרן יעלה אביטל | אלט אביטל דרי | בס עודד רייך
באך :יוהנס פסיון

קונצרט מס'  :4המשרתת הגבירה | מאת פרגולזי
מחזאית רחל עזוז | סופרן רויטל רביב | בס עודד רייך | שחקן יהודה לזרוביץ' | קלרינט מיכל לבקוביץ'
פרגולזי :המשרתת הגבירה | טלמן :קונצ'רטו ברה מינור לשני שאלומו ותזמורת
טלמן :סונטה בפה מז'ור לשני שאלומו ,כינור וב.ק.

היוהנס פסיון (או הבשורה על פי יוחנן) נחשב לאחת מפסגות המוזיקה הליטורגית .באך ,אשר לא כתב
אופרות ,הלחין את היצירה באופן דרמטי ,עם דמות מספר הסיפור (האוונגליסט) ,דמויות המשתתפים
ובראשם ישו ומקהלה שמסמלת את העם .בתוך הטקסט העלילתי שזר אריות וקטעי מקהלה מרגשים.
יום שלישי |  | 19.2.13שעה 20:30

אופרה קומית מאת פרגולזי לליברטו של ג'נרו אנטוניו פדריקו .עלילותיה של סרפינה ,המשרתת היהירה של
אוברטו ,הרווק הזקן אשר בתחבולות מצליחה להשיג את לבו של האדון ,להנשא לו ולהפוך לגברת הראשונה
בבית .בכורה ישראלית לקלרינט העתיק ,שאלומו ,עם שתי יצירות מאת טלמן לכלי המיוחד והנדיר הזה.
יום שלישי |  | 11.6.13שעה 20:30
מחיר מנוי לסדרה בת  4קונצרטים :גימלאי  380ש"ח | רגיל  400ש"ח
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קונצרטים

קונצרטים

אנסמבל סולני תל–אביב

מנהל מוסיקלי ברק טל | יועץ אמנותי סרג'יו אזוליני

קונצרט מס'  :1קונצרט ווקאלי לפתיחת העונה

ניצוח ברק טל | מקהלת זמרי קולגיום וסולנים
מנדלסון :סימפוניה למיתרים מס'  7ברה מינור | מוצרט Litaniae Lauretanae :למקהלה ,סולנים
ותזמורת מיתרים | יחזקאל בראון" :העם ההולכים בחושך ראו אור גדול" לסופרן ,קרן יער ומיתרים
היידן :מיסה מס'  3בסול מז'ור | מנדלסון :קנטטה "זה אשר רק לאל האהוב נתן למשול"
יום שני |  | 22.10.12שעה 20:30

קונצרט מס'  :2מזכרת מפירנצה | קונצרט ע"ש אסתר בלשה
ניצוח ברק טל | פסנתר עינב ירדן | חליל רואי אמוץ
צ'ייקובסקי :אנדנטה קנטבילה לתזמורת למיתרים | הינדמית :נושא ווריאציות ( 4טמפרמנטים)
לפסנתר ותזמורת מיתרים | עמית גילוץ :יצירה חדשה לחליל ותזמורת | צ'ייקובסקי" :מזכרת מפירנצה"
לתזמורת מיתרים
יום שני |  | 24.12.12שעה 20:30

אנסמבל סולני תל–אביב

קונצרט מס'  :3מדריגל לירי
ניצוח ברק טל | קלרנית חן הלוי | צ'לו יונתן גוטליבוביץ'
ברג :סוויטה לירית לתזמורת מיתרים | מוצרט :קונצ'רטו לקלרנית | ינעם ליף 3 :מדריגלים סתוויים לצ'לו
ותזמורת מיתרים | היידן :סימפוניה מס' 64
יום חמישי |  | 7.3.13שעה 20:30

קונצרט מס'  :4באך וסטרווינסקי עם סרג'יו אזוליני
ניצוח ברק טל | סולן ומוביל  -סרג'יו אזוליני  -בסון
סטרוינסקי" :אלוני דמברטון" קונצ'רטו קאמרי | באך :קונצ'רטו לבסון (עיבוד -סרג'יו אזוליני)
באך :סינפוניה מתוך קנטטה מס'  | 21סטרוינסקי :פולצ'ינלה  -סוויטה תזמורתית
יום ראשון |  | 5.5.13שעה 20:30
קונצרט מס'  :5רקויאם לסיום | קונצרט הסיום פסטיבל המוסיקה
ניצוח ברק טל | מקהלת קולגיום וסולנים
ברהמס :סרנדה מס'  2לתזמורת | באך :קונצ'רטו ברנדנבורגי מס'  | 6פורה :רקוויאם
מוצ"ש |  | 1.6.13שעה 21:00
מחיר מנוי לסדרה בת  5קונצרטים :גימלאי  450ש"ח | רגיל  500ש"ח
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17

תאטרון ילדים

מחול

תאטרון בית לסין

הקוסם מארץ עוץ

ספרות

מפגשים ספרותיים בספרייה

שלושה חדרים

מאת אורן יעקובי | שחקנים אילנית גרשון ,דיקלה הדר ,ידידיה ויטל ,הילה זיתון ,רויטל זלצמן,
יניב לוי ,חייקה מלכה ,עוז ניסן ,יעקב תמרי

מאת עידו תדמור
כוריאוגרפיה רייצ'ל ארדוס ,מירב כהן ,עידו תדמור

עיבוד חדש וצבעוני ,משעשע ומלא קסם עם פזמונים חדשים לצד שירים מוכרים כמו ״מעבר לקשת״,
המפיח חיים חדשים בסיפורו הקלאסי והמרגש של פרנק באום על חברות אמיצה ,על מסע התבגרות ועל
כוחם של טוב-הלב והתמימות .בסיום המסע המפרך מבינה דורותי ,ומזכירה לכולנו ,שאין כמו בבית.
יום רביעי |  | 7.11.12שעה  | 17:30משך ההצגה :שעה ורבע ללא הפסקה

ערב סולו המתבסס על מבצע אחד ושלושה יוצרים המגלה צדדים שונים בעידו כאמן .ערב החושף
מורכבויות ואיכויות שונות אצלנו כבני אדם החיים במצבים שונים ,אך מעצם קיומינו חווים אהבה,
בדידות וכאב ,כל אחד בדרכו שלו ובמינונים שונים ,אך חשים תחושות מקצה לקצה בין הדומה לשונה.
יום רביעי |  | 23.1.13שעה | 20:30 :משך המופע :שעה ורבע

זרעים של מסטיק

מאת לאה נאור | שחקנים ניב פטל ,אמיר שורש ,הדס מורנו ,יעל וקשטיין ,ענבר גל ,חנן יחיאלי,
נועה רייך ,נורית שמואלי ורקדניות המרכז למחול של המועצה האזורית עמק המעיינות
"לנטע ולי יש סוד נחמד ,שעוד לא סיפרנו לאף אחד .אנחנו זרענו מתחת לפלסטיק ...זרעים של
מסטיק!" הייתם מאמינים שמסטיקים יכולים לצמוח על עצים? בארץ הילדים הכל יכול לקרות .במקום
בו הרחובות מקוביות ,והבתים משוקולד ,הבנים והבנות מגלים מהי חברות ,לומדים לסלוח ולאהוב.
יום רביעי |  | 20.2.13שעה  | 17:30משך ההצגה :שעה ורבע ללא הפסקה

מעגל קוראים

מנחה ד"ר דורית הופ
בכל מפגש נעסוק ביצירה ספרותית שונה.
ימי שני | שעה  | 20:00מחיר 600 :ש"ח
בתאריכים3.6.13 | 22.4.13 | 4.3.13 | 28.1.13 | 17.12.12 | 5.11.12 :

מחיר 60 :ש"ח לכרטיס
18
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קולנוע

פסטיבלים
סרטים בהקרנת טרום בכורה ערב

פסטיבל קולנוע לסרטי אמנות

סרטים איכותיים שטרם ראיתם בהקרנת טרום בכורה ,מלווים בהרצאות של מומחים
מתחומים שונים.
בתאריכים16.6.13 | 20.5.13 | 6.3.13 | 4.2.13 | 9.1.13 | 19.12.12 | 14.11.12 :
מחיר מנוי ל 7-סרטים 350 :ש"ח (על בסיס מקום קבוע) | מחיר לסרט בודד 50 :ש"ח

סוף שבוע של סרטי איכות תיעודיים בנושאי אמנות
בין התאריכים 23-21.3.13 :במרכז וייל

פסטיבל המוסיקה כפר שמריהו 2013

דוקו בכפר | סרטים דוקומנטריים איכותיים
במהלך השנה נקרין סרטים דוקומנטריים איכותיים שנבחרו בקפידה.
מחיר לסרט דוקומנטרי 30 :ש"ח
פרטים על מועדי ההקרנות יפורסמו בנפרד
בוקר קולנוע | הרצאה וסרט בהקרנת טרום בכורה
בוקר ייחודי למרכז וייל הכולל הרצאות מפי מומחים מתחומים שונים וסרט.
מחיר לבוקר קולנוע 50 :ש"ח
בתאריכים19.6.13 | 26.5.13 | 21.3.13 | 21.2.13 | 27.1.13 | 30.12.12 | 25.11.12 :

20

ניהול אמנותי צביקה פלסר

פסטיבל המוסיקה
כפר שמריהו

אנסמבל סולני תל–אביב ,הרכבים נבחרים ונגנים מעולים  -כולם יתייצבו כאן וימלאו את אווירת
הכפר בים של צלילים וקולות .קסם המוסיקה ,אווירת הכפר ,החברותא של אוהבי המוסיקה
יסחפו את כולכם.
היו שותפים לחוויה מיוחדת במינה ,לכוחה של יצירת מוסיקה בהרכבים חד-פעמיים.
רשמו לעצמכם ביומן את סוף השבוע הראשון של חודש יוני  .2013פרטים על מועדים מדויקים,
אתרי הקונצרטים וכמובן על היצירות נפרסם בהמשך.
בין התאריכים 1.6-30.5.13 :במרכז וייל ובבתי התושבים

21

הרצאות

הרצאות

הסדרה :מוסיקה

הסדרה :מוסיקה

כשהמוסיקה פוגשת את המחול

עורך ,מרצה ומנגן גיל שוחט | אמנים אורחים עידו תדמור ,רנה שיינפלד
הקשר בין היצירה המוסיקאלית לאמנות המחול הוגדר מחדש בתקופת הרנסאנס ,התפתח
בבארוק והקלאסיקה והגיע לשיאים חדשים במאה ה .20-סדרה זו כוללת :הרצאות,
קונצרטים ,הקרנת יצירות מחול ומפגשים עם יוצרי מחול מובילים.
בתכנית
"המלך רוקד בולרו"
צרפת פוגשת את ספרד :המוסיקה למחול הצרפתית מחצרו של לואי ה 14-ועד "בולרו" של רוול.
"כרמן" כמפגש של מוסיקה צרפתית עם מחול ספרדי.
שופן ורחמנינוב
מודל ההשפעה של הפסנתר .יצירת המחול "שופניאנה" בביצוע בלט קירוב .ביצוע סקרצו שני
ורביעי מאת שופן .ביצוע מלא הכולל כוריאוגרפיה ,לנוקטורנו מס 2 .של שופן.
"מפצח האגוזים" ו"אגם הברבורים"
כמופת חיבור של משקל מוסיקאלי וקצב ריקודי .הקרנת קטעים מתוך הסרט "פנטאסיה" וכן
קטעי מחול בביצוע הרקדן המדהים לי שונסין מתוך הסרט הסרט "הרקדן האחרון של מאו".

"ציפור האש" ו"פטרושקה"
יצירות מופת מוסיקאליות ומהפכה בתחום המחול .הקרנת ביצועי להקת המחול הרוסית
הלאומית עם הכוריאוגרפיה של מיכאיל פוקין .ביצוע "סיפורו של חייל" מאת סטרווינסקי,
והסונטה לקלרינט מאת פולנק.
"פולחן האביב"
כיצירה המכוננת של המחול המודרני" .דאפניס וכלואה" של ראוול כפסגת התזמור במאה
ה .20-פרשנויות ממרתה גרהם ועד פינה באוש ליצירה של סטרווינסקי ,וכן עיבודה "קפה
מולר" על פי פרסל.
המוסיקה והמחול במחוזות הזמר הגדולים
"סיפור הפרוורים"" ,פנים מצחיקות" ו"שיקאגו" ,הקרנת קטעים מסרטים אלה.
מחול מודרני ומחול רחוב
מרס קניגהם ,מץ אק ,ביל פורסיית ,שן וון ,מול הריקוד הפופולארי בימינו :ממייקל ג'קסון
ועד "היירספריי".
ימי שלישי | שעה  | 10:00מחיר :תושב חוץ  800ש"ח ,תושב כפר  650ש"ח
בתאריכים11.06.13 | 21.05.13 | 23.04.13 | 19.03.13 | 12.02.13 | 15.01.13 | 18.12.12 | 13.11.12 :
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הרצאות

הרצאות

הסדרה :תנ"ך אחר  /פרשת השבוע

הסדרה :תרבות ואמנות
חדש

הסצנה של האמנות העכשווית

 8פגישות עם אמנים ויצירותיהם
אין לך דבר מרגש יותר מאשר לפגוש את האמן ולהאזין לו כשהוא עצמו מדבר אליך ומציג את
עבודותיו על מסך גדול.
בין המרצים שיופיעו על במת טנדו השנה
מרצים במוסדות להכשרת אמנים ,אוצרים מהשורה הראשונה ואמנים שנבחרו להציג עבודותיהם
בתערוכות בינלאומיות .האמן הנבחר יציג את מיטב יצירותיו וילווה את המצגת בדברים המאירים תפישת
עולמו האמנותית ,האוצר והאמן ינהלו דיאלוג בשאלות המעסיקות את עולם האמנות בת-זמננו.
ישתתפו האוצרים ומבקרי האמנות
פרופ' יאיר גרבוז ,אמן ,אוצר ומבקר אמנות | ד"ר גדעון עפרת ,אוצר ומבקר אמנות ד"ר רועי ברנד,
אוצר ופילוסוף ,בצלאל  -אקדמיה לאמנות ועיצוב
האמנים שנבחרו להציג את עבודותיהם
עדי נס | מיכל רובנר | יהודית סספורטס | לארי אברמסון | ציבי גבע | גלעד רטמן | יעל ברתנא
מיכל הלפמן
ימי שלישי | שעה  | 10:00מחיר :תושב חוץ  800ש"ח ,תושב כפר  650ש"ח
בתאריכים25.06.13 | 28.05.13 | 09.04.13 | 05.03.13 | 26.02.13 | 22.01.13 | 25.12.12 | 27.11.12 :
24

חדש

תנ"ך אחר  /פרשת השבוע

 8מפגשים | מרצה הרב ד"ר בנימין לאו
רב קהילת רמב"ן ,קטמון ,ירושלים .בדרכו המיוחדת מגיש הרב ד"ר בנימין לאו קריאה רעננה עמוקה
וציונית בפרקי התנ"ך .זוהי הזדמנות להצטרף לקהל המאזינים הגדול של הרב הירושלמי הצעיר,
המצליח לצבוע פרשות שבוע נבחרות בצבעים פילוסופיים ופסיכולוגיים רלוונטים למציאות חיינו.
בתוכנית
פרשת ויצא | רחל ולאה – "ללכת בעקבות פנטזיה"
פרשת וישב | "אקונה מאטאטה" – יוסף במצרים
פרשת וארא | שקועים בתרדמת הגולה
פרשת תצוה | בגדי כהונה ובגדי פורים :חיים בתחפושת
פרשת ויקרא | גלגולי חג הפסח בתולדות ישראל
פרשת בהר | להעביר את היהדות מהר סיני למרחבי החיים
פרשת במדבר | ירושלים לא נחלקה לשבטים (ליום ירושלים)
פרשת קרח | אש המחלוקת – שנאה ,קנאה ואהבה
ימי שלישי | שעה  | 10:00מחיר :תושב חוץ  740ש"ח  ,תושב כפר  600ש"ח
בתאריכים04.06.13 | 07.05.13 | 30.04.13 | 12.03.13 | 19.02.13 | 08.01.13 | 04.12.12 | 20.11.12 :
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הרצאות

הסדרה :פגישות עם הבודהה

פגישות עם הבודהה

הסדרה :היסטוריה ואקטואליה

המלחמות שעיצבו את ההיסטוריה

מרצה פרופ' יעקב רז | החוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת תל-אביב

 8מפגשים | הסדרה ההיסטורית בכפר שמריהו

סוגיות עומק של חיינו בעולם מנקודת מבט של החוכמה הבודהיסטית .הפעם בליווי קטעים מסרטים
העוסקים בנושאים :חיים ומוות ,מקור הידיעה שלנו ,כאב ופחד והשחרור מהם ,רוחניות ביומיום ועוד.

ההיסטוריה עמוסה במלחמות :מלחמות אזרחים ,מלחמות בין מדינות שכנות ומלחמות עולם .הסדרה
תעסוק במלחמות שעיצבו את תולדות האנושות בין המאה ה 15-ועד תום המאה ה.20-

יוקרנו קטעים מהסרטים :מטריקס ,הגביע ,החיים של טרומן ,אגף הויפאסנה ,קראטה קיד ,ועוד.

26

הרצאות

בין המרצים שיופיעו לפי סדר הא"ב
פרופ' שלמה אבינרי האוניברסיטה העברית בירושלים | פרופ' אורי ביאלר האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רון ברקאי אוניברסיטת תל-אביב | פרופ' מוטי גולני אוניברסיטת חיפה | פרופ' איתן גלבוע
אוניברסיטת בר-אילן | ד"ר אייזיק לובלסקי החוג ללימודי מזרח-אסיה ,אוניברסיטת תל-אביב | אלון קליבנוב
מומחה לתרבויות אירופה | פרופ' מריו שניידר האוניברסיטה העברית בירושלים.

בתוכנית
אביב ,קיץ ושוב אביב | חיינו – מחזור סבל או גאולה?
מטריקס | חיים כעבדים או כבני חורין?
מאיפה אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים? מקור הידיעה ,הסבל והשחרור
נזירים כבני אדם :התשוקה ,השטות והחמלה
האשלייה ,הכאב והפחד בדרך לשחרור
שחרור בבית הכלא שלנו
מורה ותלמיד | האימון הגדול
המוות כמאמן הגדול

בתוכנית
חלקן של גרמניה ,אנגליה ורוסיה במלחמת העולם ה | II-מלחמת ויטנאם | מלחמות הרקונקיסטה
בספרד של ימי הביניים ,אנוסים ומגורשים | מלחמת השחרור | המלחמה הקרה | המרד ההודי
הגדול ( :)1857הבניית תודעה לאומית בהודו הקולוניאלית | מלחמות נפוליאון | הפשיזם האיטלקי
במלחמת העולם ה.II-

ימי רביעי | שעה  | 10:00מחיר :תושב חוץ  740ש"ח ,תושב כפר  600ש"ח
בתאריכים12.6.13 | 22.5.13 | 24.4.13 | 13.3.13 | 27.2.13 | 30.1.13 | 26.12.12 | 21.11.12 :

ימי שלישי | שעה  | 20:00מחיר :תושב חוץ  720ש"ח  ,תושב כפר  560ש"ח
בתאריכים18.06.13 | 21.05.13 |09.04.13 | 19.03.13 | 05.02.13 | 01.01.13 | 04.12.12 | 06.11.12 :
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2013























לוח אירועים

לוח אירועים

מופע/סדרה

סוג המופע

תאריך

יום

שעה

סוף טוב
אנסמבל סולני תל-אביב
בוקר קולנוע
מעגל קוראים
היסטוריה ואקטואליה
הקוסם מארץ עוץ
אמא שלו
גיל שוחט
הקרנת טרום בכורה ערב
פרשת השבוע
פגישות עם הבודהה
בוקר קולנוע
אומנות עכשווית
סוסים על כביש גהה
פרשת השבוע
היסטוריה ואקטואליה
מעגל קוראים
גיל שוחט
תזמורת בארוקדה
הקרנת טרום בכורה ערב
אנסמבל סולני תל-אביב

תאטרון
קונצרט
קולנוע
ספרות
הרצאה
תאטרון
תאטרון
הרצאה
קולנוע
הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
תאטרון
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
קונצרט
קולנוע
קונצרט

15.10.12
22.10.12
31.10.12
5.11.12
6.11.12
7.11.12
11.11.12
13.11.12
14.11.12
20.11.12
21.11.12
25.11.12
27.11.12
28.11.12
4.12.12
4.12.12
17.12.12
18.12.12
18.12.12
19.12.12
24.12.12

שני
שני
רביעי
שני
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
רביעי
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
רביעי
שלישי
שלישי
שני
שלישי
שלישי
רביעי
שני

20:30
20:30
10:00
20:00
20:00
17:30
8:30
10:00
20:00
10:00
10:00
10:00
10:00
20:30
10:00
20:00
20:00
10:00
20:30
20:00
20:30























מופע/סדרה

סוג המופע

תאריך

יום

שעה

אומנות עכשווית
פגישות עם הבודהה
בוקר קולנוע
היסטוריה ואקטואליה
פרשת השבוע
הקרנת טרום בכורה ערב
אמנות
גיל שוחט
אומנות עכשווית
 3חדרים  -עידו תדמור
בוקר קולנוע
מעגל קוראים
מלכת היופי של לינאן
פגישות עם הבודהה
הקרנת טרום בכורה ערב
היסטוריה ואקטואליה
אנסמבל סולני תל-אביב
שם פרטי
גיל שוחט
פרשת השבוע
תזמורת בארוקדה

הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
הרצאה
קולנוע
תאטרון
הרצאה
הרצאה
מחול
קולנוע
ספרות
תאטרון
הרצאה
קולנוע
הרצאה
קונצרט
תאטרון
הרצאה
הרצאה
קונצרט

25.12.12
2612.12
30.12.12
1.1.13
8.1.13
9.1.13
13.1.13
15.1.13
22.1.13
23.1.13
27.1.13
28.1.13
29.1.13
30.1.13
4.2.13
5.2.13
7.2.13
11.2.13
12.2.13
19.2.13
19.2.13

שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
שלישי
רביעי
ראשון
שני
שלישי
רביעי
שני
שלישי
חמישי
שני
שלישי
שלישי
שלישי

10:00
10:00
10:00
20:00
10:00
20:00
20:30
10:00
10:00
20:30
10:00
20:00
20:30
10:00
20:00
20:00
20:30
20:30
10:00
10:00
20:30
























מופע/סדרה

סוג המופע

תאריך

יום

תזמורת בארוקדה
זרעים של מסטיק
בוקר קולנוע
אומנות עכשווית
פגישות עם הבודהה
מעגל קוראים
אומנות עכשווית
הקרנת טרום בכורה ערב
אנסמבל סולני תל-אביב
פרשת השבוע
פגישות עם הבודהה
גיל שוחט
היסטוריה ואקטואליה
פסטיבל קולנוע
אומנות עכשווית
היסטוריה ואקטואליה
מעגל קוראים
גיל שוחט
תזמורת בארוקדה
פגישות עם הבודהה
פרשת השבוע
אנסמבל סולני תל-אביב

קונצרט
תאטרון
קולנוע
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
קולנוע
קונצרט
הרצאה
הרצאה
הרצאה
הרצאה
קולנוע
הרצאה
הרצאה
ספרות
הרצאה
קונצרט
הרצאה
הרצאה
קונצרט

19.2.13
20.2.13
21.2.13
26.2.13
27.2.13
4.3.13
5.3.13
6.3.13
7.3.13
12.3.13
13.3.13
19.3.13
19.3.13
23-21.3.13
9.4.13
9.4.13
22.4.13
23.4.13
23.4.13
24.4.13
30.4.13
5.5.13

20:30
שלישי
17:30
רביעי
17:30
חמישי
10:00
שלישי
10:00
רביעי
20:00
שני
10:00
שלישי
20:00
רביעי
20:30
חמישי
10:00
שלישי
10:00
רביעי
10:00
שלישי
20:00
שלישי
חמישי-שבת 20:30
10:00
שלישי
20:00
שלישי
20:00
שני
10:00
שלישי
20:30
שלישי
10:00
רביעי
10:00
שלישי
ראשון
20:30

שעה























מופע/סדרה
פרשת השבוע
בית ספר לנשים
הקרנת טרום בכורה ערב
גיל שוחט
היסטוריה ואקטואליה
פגישות עם הבודהה
הכל אודות חווה
בוקר קולנוע
אומנות עכשווית
פסטיבל המוסיקה
אנסמבל סולני תל-אביב
מעגל קוראים
פרשת השבוע
קיר זכוכית
גיל שוחט
תזמורת בארוקדה
פגישות עם הבודהה
הקרנת טרום בכורה ערב
היסטוריה ואקטואליה
בוקר קולנוע
אומנות עכשווית
סטמפניו

סוג המופע
קונצרט
תאטרון
קולנוע
הרצאה
הרצאה
הרצאה
תאטרון
קולנוע
הרצאה
פסטיבל
קונצרט
ספרות
הרצאה
תאטרון
הרצאה
קונצרט
הרצאה
קולנוע
הרצאה
קולנוע
הרצאה
תאטרון

תאריך
7.5.13
8.5.13
20.5.13
21.5.13
21.5.13
22.5.13
22.5.13
26.5.13
28.5.13
1.6-30.5.13
1.6.13
3.6.13
4.6.13
9.6.13
11.6.13
11.6.13
12.6.13
16.6.13
18.6.13
19.6.13
25.6.13
2.7.13

2012
2013

יום

שעה

שלישי
רביעי
שני
שלישי
שלישי
רביעי
רביעי
ראשון
שלישי
חמישי-שבת
מוצ"ש
שני
שלישי
ראשון
שלישי
שלישי
רביעי
ראשון
שלישי
רביעי
שלישי
שלישי

10:00
20:30
20:00
10:00
20:00
10:00
20:30
10:00
10:00
21:00
20:30
10:00
10:00
10:00
20:30
10:00
20:00
20:00
10:00
10:00
20:30

מחירון

עונת 2013-2012

מחירים ותנאי הרשמה
רכשו את סדרת המופעים ותיהנו מכל היתרונות:
 בחירה חופשית של מופעי תאטרון ,מוסיקה ומחול.
מחירים אטרקטיביים במיוחד.
 אפשרות לשינויים במהלך העונה (על בסיס מקום פנוי).
מחירי חבילות המופעים והסדרות:
הסדרה

מופעים

מחיר רגיל מחיר גמלאי

בימת הכפר

6

 620ש"ח

 540ש"ח

בימת הכפר

8

 760ש"ח

 650ש"ח

בימת הכפר

10

 890ש"ח

 720ש"ח

•מנוי ל 4-קונצרטים בארוקדה :גימלאי  380ש"ח | רגיל  400ש"ח
•מנוי ל 5-קונצרטים אנסמבל סולני תל-אביב :גימלאי  450ש"ח
רגיל  500ש"ח.

•הנחה לגמלאים ,לחיילים ולסטודנטים ,כנגד הצגת תעודה מתאימה.
בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת הכפר  ,10או סדרה אחרת שיש
בה  6קונצרטים לפחות :כרטיס חינם לאחד המופעים ,לפי בחירתכם.
• כניסה חינם ביום המופע לחיילים במדים.
• באודיטוריום קיימת מערכת עזר לשמיעה!
•מחיר הצגה :מחיר כרטיס בודד  120ש"ח 105/ש"ח (לזכאים להנחה)
מחיר כרטיס מוזל ביום המופע לחיילים ולסטודנטים 50 :ש"ח
• ביום המופע הקופה תפתח החל מהשעה .18:30
• בקשות לשינויים יתקבלו עד  24שעות לפני המופע.
•במקרה של ביטול כרטיס מראש ניתן להחליפו למופע אחר בעונת
 2013-12בלבד ,על בסיס מקום פנוי.
•נשמח לעמוד לרשותכם בימים א‘-ה‘ בין השעות,14:00-09:00 :
.18:00-16:00

מרכז וייל לתרבות וקהילה ,רחוב הנוטע  ,4כפר שמריהו  | 46910טל | 09-9569430 .פקסodit@kfar.org.il | 09-9502986 .
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מרכז וייל לתרבות ולקהילה | הנוטע  ,4כפר שמריהו  | 46910טל | 09-9569430 .פקס09-9502986 .
| www.weilcenter.org.il
 | odit@kfar.org.ilכפר שמריהו

