הצגות ילדים
 11הצגות לילדים
בימי חמישי 17:30 ,או בשבתות11:30 ,
בית גבריאל

סדרות ועוד...
מוסיקה קלאסית

7.9.17
21.10.17
9.11.17
21.12.17
11.1.18
3.2.18
8.3.18
10.5.18
14.6.18
5.7.18
26.7.18

”שלושה חברים וטורף“
תיאטרון העירוני הרצליה במסגרת ימי תרבות

מחול

תאטרון אורנה פורת

הומור בכנרת

”טרופותי“

אוגדן תרבות

תשע"ח 2017 – 2018

”מר זוטא ועץ התפוחים“
תיאטרון ארצי

”נמש בת שמש“
תיאטרון הנגב

”על ניסים ונפלאות“
תיאטרון ארצי

”הדגל שלי“
תיאטרון קיבוץ

”שועלון מחפש חברים “
תיאטרון אורנה פורת

”משפחה שכזאת“
חני הפקות

”הדייג ודג הזהב“
תיאטרון השעה

”הכבש השישה עשר“
תיאטרון הארצי

”פיטר פן “

המקצוע הורים
ספרות
ים של היסטוריה
סינמטק בית גבריאל
יד ושם
תשרי תשע"ח ,אוקטובר 2017

קולנוע עולמי
צוותא לכל המשפחה
ספרייה

הבלט הישראלי

בית גבריאל
על ניסים ונפלאות | 11.1.18

מר זוטא ועץ התפוחים | 9.11.17

להזמנות 04-6751175 :ובאתר בית גבריאל www.betgabriel.co.il

אירועים ופעילויות תרבות,
מוסיקה ,קולנוע ,תיאטרון,
מחול ,העשרה ובידור
בעמק הירדן

www.betgabriel.co.il
04-6751175

תושבי המועצה,
שנת פעילות חדשה ומרגשת יוצאת לדרך .בשמי ובשם מחלקת
התרבות וצוות בית גבריאל אני שמח להזמין כל אחת ואחד מכם
לצפות במיטב ההצגות של תיאטרוני ישראל ,במופעי המחול,
המוסיקה ,הרצאות ,טיולים ועוד .הצטרפו אלינו לשלל הקרנות
בכורה בסינמטק של עמק הירדן ובואו להצדיע ליוצרים
המקומיים בתערוכות ובערבים מיוחדים.
תכנית התרבות לתשע"ח עמוסה ומגוונת ומתאימה לכל גיל,
לכל כיס ולכל טעם ובהכנתה הושקעו מאמצים רבים.
אני קורא לכולכם לקחת חלק בשלל האירועים.
עידן גרינבאום
ראש מועצת עמק הירדן

הצגות תיאטרון

מועדון הזמר

 7הצגות לבחירה מתוך  8הצגות,
ימי שלישי  19:30באולם "בן ציון" ,קיבוץ כנרת

ימי שישי בשעה 21:30
בית גבריאל

9.1.18
6.2.18
20.2.18
13.3.18
10.4.18
22.5.18
5.6.18
19.6.18

 | 1גשר "//במנהרה" מחזה
מאת :רועי חן  /בימוי :עירד רובינשטיין

 | 2בית לסין  “//הוא הלך בשדות“
מאת :משה שמיר  /בימוי :כפיר אזולאי

 | 3תיאטרון חיפה "//אקווריום"
עיבוד ובימוי :רוני ברודצקי

 | 4הקאמרי "//סוס אחד נכנס לבר“

אומרים שבגיל  40אנשים עוברים משבר .לכן החלטנו לעבור את המשבר
בקלות ולפתוח את "שנת המשבר" בשירה אדירה נפתח את השנה.

20.10.17
10.11.17

עיבוד למחזה :מיכה לבינסון ,אבנר בן עמוס ,דרור קרן

 | 5תיאטרון באר שבע "//אבודים ביונקרס"

15.12.17

 | 6הקאמרי/גשר "//תמונות מחיי הנישואין"

19.1.18

מאת :אמנון לוי ורמי דנון  /בימוי :רוני פינקוביץ'

23.2.18

מאת :ניל סיימון  /תרגום ובימוי :מיכה לבינסון )ז"ל(
מאת :אינגמר ברגמן  /בימוי :גלעד קמחי

 | 7הבימה "//הצמה של אבא"
 | 8התיאטרון העברי "//אול יו ניד איז רב“
כתיבה ובימוי :גדי צדקה

16.3.18
4.4.18
4.5.18

הצמה של אבא | 5.6.18

"ויהי ערב ויהי בוקר" |  21:30בית גבריאל
פותחים שנה ארבעים.
אמן אורח :ישראל גוריון

כרטיס תושב  / ₪ 100כרטיס לא תושב ₪ 120
מנוי תושב  / ₪ 630מנוי לא תושב  ₪ 710ל 7-הצגות
מחיר מיוחד לנוער ולסטודנטים:
 ₪ 50בקופה ₪ 45 ,למנוי )* ( ₪ 7X45=315עם הצגת תעודה מזהה
יתכנו שינויים בתכנית ההצגות ,במועדיהן ובמקום הצגתן.
מידע מעודכן ישלח כחודש לפני כל הצגה.
ההסעות לאולם בכנרת ,בו מתקיימות ההצגות ,יוצאות מכל
ישובי המועצה ובחזרה לישובים.
לרכישת מנוי יש להתקשר למחלקת התרבות  04-6751175שלוחה 120

אנו ממשיכים גם בשנת תשע"ח ,במסורת הטיולים ברחבי הארץ .מסלולי
הטיולים מגוונים ביותר ונפרשים לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל.
אנו מקווים לראות מצטרפים חדשים ולפגוש שוב במטיילים ה"וותיקים"
אורזים תרמיל ופותחים צעד .עונת טיולים מהנה ומעניינת לכולנו.

23.11.17

"אגדת דשא" |  21:30בית גבריאל
שירים מנוף ילדותי.
אמן אורח :מירל רזניק כינור עם הזמרת הילה אסולין.

"אני והסבתא זימרנו בצוותא" |  11:00אפיקים

12.12.17

במסגרת פסטיבל "כנרת של אור".

"אנשים צמאים לקשר שיר" |  21:30בית גבריאל
משירי רחל שפירא.
אמן אורח :אורנה דץ

"חופשי ומאושר ושר" |  21:30גינוסר
משירי דודו ברק.

16.1.18
19.2.18

"שרתי לך ארצי" |  21:30בית גבריאל
משירי שלמה ארצי.

פסטיבל עין גב |  21:30יום רביעי בעין גב בחוץ

19.3.18

הצדעה ל -ארבעים שנות מועדון הזמר.

"היו זמנים וניגונים" |  21:30בית גבריאל

אפריל

משירי המלחין משה וילנסקי.

אול יו ניד איז רב | 19.6.18

7.6.18

חוג המטיילים + 50

"השיר קולח ומלקח כלהבה" |  21:30בית גבריאל
חגיגת זמר ארבעים שנה – שירים על שירים.

שמות הנגנים:
קלידים – זאב זהר  //תופים – איתי ספיר
גיטרות – איתן בוברוב  //חצוצרה – אילן כץ
הפקת מצגת שירים – שרה'לה גנץ חרמוני
הגברה ותאורה מסכים והקרנה  -צליל העמק )אפיקים(

16.5.18
11.6.18

’כנגד כל הסיכויים‘ | יום ה‘ עם אוריאל פיינרמן

יהודים מצילים יהודים במסלול  -בית העלמין
טרומפלדור ,גן לונדון ,טיילת ת"א  ,אנדרטת רצח
ארלוזורוב ,שדרות עמנואל רומי.
'בית העדות' בניר גלים.

השלמות רמלוד | יום ג' עם שמעון גת

במסלול  -מפקדת חסן סלאמה ,אנדרטת אצ'ל
בצפון רמלה ,גשר ג'נדס צפונית ללוד ,אנדרטת
חטיבה  8בנתב"'ג כנסיית גיאורגיוס הקדוש ,החאן ובית
הקשתות בלוד.

’בעקבות הסנהדרין‘ | יום ג‘ עם ד“ר חגי עמיצור
בעקבות הסנהדרין ,מבית שערים לשפרעם.

חופי ים המלח | עם חן כץ

ממנחת מצדה צפונה ,תופעת נטיפי המלח,
הבולענים ,התאבנות במלח של שרידי סחף
שיטפונות אורגניים תוך תופעות גיאולוגיות וכימיות
צבעוניות מרהיבות.

מנורות בגולן | עם חן כץ

תופעה ייחודית בארצנו בכמות תבליטים
ותחריטים באזור .החל מכפר חרוב ,נוב ,חיספין,
חורבת פארג' ,דיר עזיז ,חורבת כנף.

סיור בגולן בדגש ארכאולוגי | עם ד“ר דורון מור
פרטים בהמשך...

בעקבות דאהר אלעומר | יום ד' עם ראדה בולוס
טבריה ונצרת.

ירושלים  -חדש מול ישן | יום ב' עם ד'ר אייל מירון
פארק טדי ,אזור מלחה  -רוגם גנים ,עין יעל,
חורבת א-ראס.

יציאה מחניית בית בנדל.
שעות היציאה יצוינו לפני כל טיול בנפרד.
יתכנו שינויים בתוכנית ,בתאריכים ,במסלולים ובמדריכים
רינה כץ  ,טל‘04-6754492 :
להרשמת מנויים04-6751175 :

