הבמה
כולה שלך.
אפריל  -יולי 2018
היכלי התרבות נתניה

תיאטרון ,קונצרטים ,מועדון זמר ,ערים מרתקות ,מוסיקה אנדלוסית ,כשהקלאסי פוגש את הפופ.
*התיאטרון העירוני נתניה * מקהלת הנשים צליל המעיין *מקהלת הילדים ניצן *להקות המחול חבצלות * הרכב קולי בריזה

עונת 18/19

רוצים לדעת פרטים אונליין
על כל אירועי התרבות בעיר?
עקבו אחרינו בפייסבוק ובאתר
www.netanya-culture.co.il

רוצים לקנות כרטיסים?
הכי פשוט לקנות כרטיסים באתר
האינטרנט המאובטח שלנו.
www.netanya-culture.co.il

השאלת עזרי ראייה בתיאטרון
בשיתוף :הביטוח הלאומי,
והמרכז לעיוור

הנגשה בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראייה
בשיתוף הספרייה לעיוורים

רוצים לקבל מידע אודות אירועי
התרבות בהודעת  ,SMSניוזלטר או
בדוא״ל? שלחו את הפרטים למייל:
Info@netanya-culture.co.il

יש לציין :שם ,טלפון סלולרי ,דוא״ל ותאריך לידה

באולם אודיטוריום מותקנת
מערכת עזר לשמיעה
בסיוע המוסד לביטוח לאומי

חפשו אותנו ב-
דוא״ל קופהinfo@netanya-culture.co.il :
כרטיסים מוזליםwww.netanya-culture.co.il :
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הזכות לשינויים שמורה

היכל התרבות נגיש לכולם!
מעלון אנכי ,מעלון משופע וחניית נכים
במקום לבעלי צרכים מיוחדים
רכז נגישות  09-8308820אריה פרקש

שרות לקוחות ומחלקת מינויים:

טל’  // 09-8308811פקס 09-8624397
בימים א’-ה’  | 19:30-9:00בערב הצגה  -עד תחילת המופע
ימי ו’ וערבי חג  | 9:00-12:00מוצ״ש שעה לפני המופע

עמ' תוכן
דברי פתיחה
03
יהודי טוב  -הצגת סידרה
04
אבודים ביונקרס  -הצגת סידרה
05
סיפור אהבה בשלושה פרקים  -הצגת סידרה
06
סימני דרך -הצגת סידרה
07
ערים מרתקות  /מועדון זמר
08
כשהקלאסי והפופ נפגשים
09
אנריקו מסיאס  /תזמורת ירושלים מזרח ומערב
10
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
11
שבתרבות  /תיאטרון היידישפיל
12
הקונסרבטוריון העירוני  /טרמולו
13
אגף אירועים
14
פסטיבל ירון
15
סל תרבות  /סיטאר
16
פלנתניה
17
עמותת אמני נתניה /אכסדרה  /גלרייה על הצוק
18
מופעי בידור  /מופעים לילדים
19
היכל ע"ש אריק איינשטיין עונג שישי
20
היכל ע"ש אריק איינשטיין מופעי בידור
21
 22-23לוח אירועים
 25-27תיאטרון  -עונת המנויים 2018/19
תזמורת ירושלים מזרח מערב  /כשהקלאסי והפופ
28
נפגשים  /תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית -
עונת המנויים 2018/19
ערים מרתקות  /מועדון הזמר  /קפה תיאטרון/
29
עונג שישי עונת המנויים 2018/19
תקנון מנויים  /מפת אולמות
30
טופס חידוש מנוי  /מחירון מינויים
31

תושבים ואורחים יקרים,
האביב הגיע בשלל פריחות וצבעים ,וגם כאן בהיכל
התרבות העירוני על כל שלוחותיו אנו מתחדשים
במגוון עשיר של מופעים בכל תחומי הבמה :תיאטרון,
קונצרטים ,ערבי זמר ,ערים מרתקות וקצרה היריעה
מלהכיל.
מרים פיירברג-איכר
באולם ע"ש איינשטיין שבעיר ימים ,נפתח את הרבעון
והצגות
מופעים
לכולנו
מזמנת
ישראל
למדינת
ה70-
שנת
ראש העיר נתניה
בסדרה חדשה של מפגשי יום שישי בבוקר בשם "עונג
המביאים לידי ביטוי את  70השנים הראשונות לחייה של
המדינה .כך בין השאר יופיע על במתנו אנריקו מסיאס
שבת" .מפגשים אלה יתווספו למפגשי "קפה תיאטרון"
ששיריו הם חלק מהתבגרותנו ,וחלק מהווי חיינו.
הפופולריים והמוצלחים הנערכים בשת"פ עם התיאטרון
בתיאטרון – ההצגה "סימני דרך" מבית "הבימה" ,המציגה את חייה הסוערים הקאמרי.
של המשוררת נעמי שמר .שיריה יצרו פסיפס כל ישראלי של אנשים ,הווי,
אירועי "שבתרבות" ,יוסיפו לרתק אותנו בשלל דמויות ממגזרים ציבוריים
צבא ,חברה ,כאשר לא היססה לבטא חרדות כמו שמחות ,עצב כמו גילה,
שונים .נוסיף גם ליהנות מהצגות ילדים ,מופעי בידור ,ועוד.
באותה רמת כשרון שהפכה אותה לכל כך גדולה.
נמשיך ונתחדש בחינוך לתרבות שיוביל
חודש אפריל משופע בימים המוקדשים
להוויה הישראלית ,השזורים בה עצב
אותנו במופעי "סל תרבות" לדור
ושמחה ,ימי זיכרון וימי חג .כל אירועי
הצעיר בבתי הספר ,נאזין לקונצרטים
החודש מפורטים בחוברת זו.
המשובחים של תלמידי הקונסרבטוריון
עוד בתיאטרון מגוון הצגות משובחות
המצוינים ,ונלווה בהרבה אהבה את
מתיאטראות שונים ,כמו מחזהו של ניל
נקשני "טרמולו" אשר זכו בפרס שרת
סיימון "אבודים ביונקרס" שעולה אלינו
התרבות לשנת .2017
מתיאטרון באר שבע ,ועוד.
אנו מאחלים לכם חג פסח שמח ,חג
במוסיקה הקלאסית נמשיך להאזין
אביב פורח והרבה תרבות.
לקונצרטים הנפלאים של תזמורת נתניה
הקאמרית הקיבוצית ,וגיל שוחט ימשיך לארח במפגשי
הפופ-קלאסי את מיטב אמני הזמר הישראלי .גיל שוחט
יקדיש גם ערב לאום-כולת'ום והתזמורת האנדלוסית
תקדיש ערב לפיירוז.

בני אפרים
מנכ״ל עמותת
היכל התרבות העירוני

שושנה (צ’ו’צי) זילברברג
חברת מועצה ,הממונה
על התרבות והאירועים

הזכות לשינויים שמורה
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תיאטרון

הצגה מס’  5סדרות 6,7,9

יהודי טוב
מחזה על אהבה ,גזענות וזהות.
מאת :הנרי יאגלום | בימוי :פנינה צדקה ,גדי צדקה

משתתפים :גדי צדקה ,טטיאנה מחלינובסקי ,דינה בליי ,אולג רודובילסקי ,דבי יבלונקה
היישר מבימות ברודווי ,מגיעה אלינו ההצגה המצליחה" ,יהודי טוב" ,פרי עטו של המחזאי
והתסריטאי ההוליוודי הנרי יאגלום .דרמה מרגשת אודות מפגש אוהבים מסעיר ומטלטל,
המתרחש בפולין שבין שתי מלחמות העולם ,ומעורר שאלות מורכבות אודות מושגים כמו
זהות ,גזענות ,אהבה ובחירה ,שאלות המהדהדות עד ימינו אלה.
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הזכות לשינויים שמורה

סדרה  6יום ד'

סדרה  7יום ה'

סדרה  9מוצ"ש

25/4/18
שעה 19:00

26/4/18
שעה 20:30

28/4/18
שעה 21:00

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

תיאטרון

הצגה מס’  5סדרות 1,5,2,3

אבודים ביונקרס
דרמה קומית מרגשת ומשעשעת
מאת :ניל סיימון | תרגום ובימוי :מיכה לבינסון (ז"ל)

סדרה  1יום ה'

סדרה  5מוצ"ש

משתתפים :אדוה עדני/נעמי פרומוביץ ,אודי בן דוד/ירמי רייך ,יואב סעידיאן ,ניר פרץ /זיו שליט ,אורן כהן /אלירן הרוש ,אדם שנל

10/5/18
שעה 20:30

12/5/18
שעה 21:30

דרמה משפחתית המתרחשת ב 1942-ומספרת על שני נערים יהודיים ,שלאחר מות אמם נשלחים בעל כורחם לבית סבתם
הקפדנית והמפחידה ביונקרס ,ניו יורק .בבית הסבתא מתגוררת גם בתה בלה ,אישה עליזה ושובת לב הסובלת מפיגור קל ,אך
עומדת על זכותה לאהוב ולהיות נאהבת .וישנו גם הדוד לואי המקסים ,פושע קטן המקורב למאפיה ,והדודה גרט ,שאינה יכולה
להוציא מפיה מילה מבלי להיחנק ...בקיצור  -בלגן שלם .שני הנערים לומדים לחיות ולהשתלב בתוך המשפחה הססגונית והמשונה,
הנושאת בתוכה גם כאב אנושי רב וגם אופטימיות ושמחת חיים.

סדרה  2יום א'

סדרה  3יום ב'

13/5/18
שעה 20:30

14/5/18
שעה 20:30

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
הזכות לשינויים שמורה
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תיאטרון

הצגה מס’  6סדרות 6,7,9

סיפור אהבה בשלושה פרקים

כי יש תיאטרון ,ויש הבימה!

דרמה קומית מאת הארווי פיירסטין
בימוי :נתן דטנר | תרגום :רבקה משולח

משתתפים :מורדי גרשון ,נתי רביץ ,אקי אבני ,ריקי בליך ,עומר דרור ,מיקי קם ,רבקה מיכאלי ,גיל
סרי ,איתמר כרמלי ,האחיות לוז  -שירה ז' כרמל ,יפעת זיו ,ענת מושקובסקי,
המחזה מתאר שש שנים בחייו של ארנולד ,הומו יהודי-אמריקאי המופיע כדראג-קווין ,והוא נכתב במקור
כשלושה מחזות נפרדים” :סופר מאצ'ו“  -שבו ארנולד פוגש את אד ,ביסקסואל מתלבט; "פוגה בחדר הילדים"
המתארת את ארנולד ומאהבו הצעיר אלן במהלך ביקור טעון אצל אד ובת זוגו; ו"זכות קדימה לאלמנות
וילדים" שבה הוא נקלע לעימות דרמטי עם אמו בעוד הוא ממתין להשלמת אימוצו של דייוויד ,כבנו.
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הזכות לשינויים שמורה

סדרה  6יום ד'

סדרה  7יום ה'

סדרה  9מוצ"ש

23/5/18
שעה 19:00

24/5/18
שעה 20:30

26/5/18
שעה 21:30

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

תיאטרון

הצגה מס’  6סדרות 1,5,2,3

סימני דרך

כי יש תיאטרון ,ויש הבימה!

מחזה מוזיקלי חדש על חייה של נעמי שמר
מאת :אורן יעקובי ,גיורא יהלום | בימוי :משה קפטן

משתתפים :גילה אלמגור-אגמון ,סנדרה שדה ,דפנה דקל ,רויטל זלצמן ,רוני דלומי ,הילה שלו ,דב רייזר ,שמעון כהן ,טל מוסרי,
ריקי בליך ,מתן שביט ,נדיר אלדד ,שחר ישי ,תובל שפיר ,מיכל ברנד ,רונית אפל ,אלכסה לרנר ,נירית אהרוני-שוויצר ,עמית זיתון,
מיטל נוטיק ,אוראל איזקיל ,אור משיח ,עמית גיל ,דניאל חסין ,רוני סתיו ,חנן שוורצברג
סיפור חייה של נעמי שמר ,הוא סיפורה של הארץ הזאת .במחזמר חדש אנחנו פוגשים את נעמי בארבעה צמתים בחייה ,בהם היא
נדרשת להילחם על עתידה האישי והמקצועי .המחזמר משובץ שירים שכתבה והלחינה ומשרטט לראשונה דמותה של שמר לא
כמיתוס לאומי אלא כפי שהייתה באמת :יוצרת מורכבת ,פמיניסטית פורצת דרך ,אישה שלא פחדה להשמיע את קולה ,שהצליחה
לחיות בשלום בין הקיבוץ לתל אביב ,בין האמנות לציונות ,בין האדם הפרטי :המצחיק ,השנון והחם  -לאישה הגדולה מהשירים.

סדרה  1יום ה'

סדרה  5מוצ"ש

31/5/18
שעה 20:30

2/6/18
שעה 21:30

סדרה  2יום א'

סדרה  3יום ב'

3/6/18
שעה 20:30

4/6/18
שעה 20:30

משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה
הזכות לשינויים שמורה
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ערים מרתקות

מועדון זמר

מופע מס' 5

מופע מס' 5

משושנה ועד עופרה

מפגש מרתק בין שתי ענקיות הזמר הישראלי שושנה דמארי ועופרה חזה במיטב
השירים בניחוח ים תיכוני ותימני .עם :ניצן אשל ,מוטי חובה ,עומרי רוטברד | הנחייה:
עופר שפריר .בחלקו הראשון של הערב שירה בציבור בליווי מצגת

מוצ"ש  5/5/18שעה 21:30

מופע מס' 6

כינור הנפש
כשמוסיקה צוענית וניגון יהודי נפגשים .שני עמים שידעו ברגישות רבה לתת ביטוי
מוסיקלי לשני מצבי קיצון בנפש האדם :שמחה שמימית ועצב נוגה .הסיפור המוסיקלי
של שתי קהילות שקו דמיון עובר בשתיהן .בהשתתפות אמני הכינור הווירטואוזים
הגדולים בישראל ובליווי חבורת נגנים לזמר צועני.
אמני הכינור :מירל רזניק ,לאוניד רוטשטיין | שירה :לנה גרישקוב
הנחיה :שלומי גולדברג  -תכנית הבית היהודי ,ערוץ  |1ניהול מוסיקלי :בוריס כץ

יום ב׳  21/5/18שעה 20:30
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נשים שרות נחצ'ה
הצדעה לשיריו של חתן פרס ישראל נחום הימן בביצוע ביתו הזמרת סי הימן שמארחת את
הזמרות אביבה אבידן ואופירה גלוסקא .בחלקו הראשון של הערב שירה בציבור בליווי מצגת

מוצ"ש  16/6/18שעה 21:30
הזכות לשינויים שמורה

כשהקלאסי והפופ נפגשים
מופע מס' 3

מופע מס' 4

שרים אהוד מנור

קונצ'רטו לאום כולת'ום

השירים הגדולים .המילים האלמותיות .החיבור המושלם של מנגינה וטקסט.
משתתפים :דניאלה לוגסי  -סופרן ,קרן הדר  -סופרן,
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית | גיל שוחט  -פסנתר וניצוח
מופע לזכרו של אהוד מנור עם שיריו המרגשים שכולנו גדלנו עליהם ,עם אותן המילים
שהן חלק מנשמתה של ישראל היפה .בעיבודים חדשים ועשירים בביצועם של טובי
הזמרים ובליווי תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית .ביצוע מקורי ומבריק של הקונצ'רטו
לפסנתר של מוצרט המשלב בתוכו בוירטואוזיות את צלילי השירים המוכרים.
בין השירים של אהוד מנור שיבוצעו :אי שם ,בלדה לשוטר ,אין לי ארץ אחרת ,ימי
בנימינה ,מישהו ,אני אשתגע ועניין של זמן.

הקלאסיקה הערבית .הקלאסיקה היהודית .הקלאסיקה האירופאית .ערב קלאסי.
משתתפים :נסרין קדרי  -שירה ,טרמולו ,שמואל אלבז  -מנדולינה ,אנסמבל
פוליפוניה | גיל שוחט -פסנתר וניצוח
נסרין הנסיכה של הזמר הערבי ,הכוכבת של אייל גולן קורא לך ,וכוכבת הז׳אנר המזרחי,
חוברת במופע משותף לפסנתרן גיל שוחט ונגן המנדולינה הוירטואוז שמואל אלבז.
הקונצרט משלב את שיריה של קדרי  -חיי אתי ,רציתי לדבר איתך ,אל תלך ,מיטב
הקלאסיקה המצרית ,אום כולת'ום ,מוחמד עבד אל ווהאב ,עבד אל חאלים חאפז
ופאריד אל אטרש  -עם ביצועים תזמורתיים ועיבודים מודרניים לקונצ'רטי איטלקיים
מאת ויואלדי ופאיזיילו ,למנדולינה ותזמורת ,והאדג׳יו המרגש מאת אלבינוני.

יום א׳  15/4/18שעה 20:30

יום א׳  27/5/18שעה 20:30
הזכות לשינויים שמורה
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תזמורת ירושלים מזרח ומערב

מופע מוסיקלי חד פעמי

קונצרט מס' 4

הומאז' לפיירוז
אנריקו מסיאס חוגג 80

ראו מבצע
בעמוד 31

הזמר הבינלאומי בא לחגוג עם ישראל  70שנה ,בסיבוב הופעות מרגש במיוחד "אנריקו מסיאס חוגג  "80לראשונה
בליווי תזמורת סימפונט רעננה ( 40נגנים).
סיבוב הופעות הקרוב עומד בסימן יום הולדתו ה 80-יחד עם חגיגות  70שנה לעצמאות מדינת ישראל ו 90-שנה לעיר נתניה.
וקריירה ארוכה שמתפרשת לאורך שישה עשורים.

יום ה׳  31/5/18שעה  20:30אמפיתאטרון עירוני  -טיילת צפונית ,נתניה
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נסגור את העונה בקונצרט מיוחד המוקדש כולו
ליצירתה של הדיווה הלבנונית הענקית ,אחת
מהאייקונים התרבותיים הגדולים בעולם כיום  -פיירוז.
את הקונצרט תוביל הזמרת מירה עווד ,היוצרת מוסיקה
שמשלבת בין קלאסיקה ערבית לעולמות הפופ והרוק.
לצידה ,הזמרת הצעירה ,בעלת קול הקטיפה ,אמל
שאהין .ישלים את התמונה פסנתרן הג׳אז והמלחין
הישראלי הצעיר  -גיא מינטוס.

יום ד׳  6/6/18שעה 20:30

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
קונצרט מס' 5

קונצרט מס' 6

כוכב עולה

בחירת הקהל

יצירות מאת בני משפחה של גדולי המלחינים בהיסטוריה
מנצח :שמואל אלבז
סולנים :מיכאל ונגה שחם  -כינור וויולה
בתכנית :ליאופולד מוצרט :סימפוניה מס׳  2בסי במול מז׳ור k.17
מוצרט :סימפוניה קונצרטית במי במול מז`ור לכינור ולוויולה
תום בלקינד :תילים .יצירה חדשה מאת מלחין מביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
קרל פיליפ עמנואל באך :סימפוניה מס  1ברה מז`ור
היידן :סימפוניה מס`  101ברה מז`ור.

מנצח :כריסטיאן לינדברג | סולנים :האנסמבל הקולי של אריק ווסטברג
בחירת הקהל :יצירה לתזמורת
 .1פרוקופייב :סימפוניה מס " 1הקלאסית"  .2פולנק :סימפונייטה  .3ניס גאדה :יום קיץ
בכפר ,אופ  .4 55בוקריני :סימפוניה בדו מינור ,אופ 41
יצירה "חביבת הקהל" מתוך השלוש מאת מלחין מהאקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים
לרס-אריק לרסון " :אלוהים בתחפושת" ,לקריין ,לסופרן ,לבריטון ,למקהלה ולתזמורת
בחירת הקהל  -יצירה למקהלה ולתזמורת
 .1וילהלם שטהאמר :ליל אביב  .2הנדל :צדוק הכהן  .3רוסיני :הגונדולייר  .4סיבליוס:
"סנופריד"

יום ד׳  2/5/18שעה 20:00

יום ד׳  4/7/18שעה 20:00
הזכות לשינויים שמורה
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שבתרבות

תיאטרון היידישפיל

אבי בטלהיים

הצגה מס' 4

שבתרבות

דז'יגאן ושומאכר

בוקר ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי ואיש התקשורת אבי בטלהיים
מדי חודש יארח בטלהיים על במות היכל התרבות אורחים מסקרנים ומעניינים מתחומי
אקטואליה שונים :פוליטיקה ,רפואה ,ספרות ,משק וכלכלה ,תקשורת ותרבות פנאי.
הכניסה חופשית באדיבות עיריית נתניה | חניון ההיכל יהיה פתוח ללא תשלום.

דזשיגאַן און שומאַכער לויפן צו די וואַלן  /דז'יגאן ושומאכר רצים לבחירות
סאטירה והומור בכיכובם של יעקב בודו ,מוטי גלעדי ושחקני יידישפיל
מאת :אפרים סידון וב .מיכאל
הצביעו ד"ש! צמד היוצרים הסטיריקנים ("ניקוי ראש"" ,קרובים קרובים") חוזרים
לסיבוב נוסף עכשווי בסיגנון צמד הבדרנים היהודיים המפורסמים ביותר בעולם היידי
 -השחקנים שמעון דז'יגאן וישראל שומאכר.

היכל התרבות
העירוני

היכל התרבות
העירוני

היכל ע"ש אריק
איינשטיין בעיר ימים

שבת 14/4/18
שעה 11:00

שבת 12/5/18
שעה 11:00

שבת 9/6/18
שעה 11:00
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יש ל
כרטיסיםשריין
מראש

הזכות לשינויים שמורה

היכל ע"ש ספי ריבלין
קריית השרון
שבת 23/6/18
שעה 11:00

יש ל
כרטיסיםשריין
מראש

יום ה׳  7/6/18שעה 20:00

הקונסרבטוריון העירוני

טרמולו

קונצרטים

קונצרטים

קונצרטים ואירועים
קונצרט שנתי של מחלקת כלי קשת

קונצרטים ואירועים
טרמולו ואנסמבל כלי ההקשה משטרסבורג

נגינת תלמידים מצטיינים וגופי הביצוע של מחלקת כלי הקשת

הופעה משותפת עם אחד מהרכבי כלי ההקשה החשובים בעולם במסגרת פסטיבל
פליציה בלומנטל

בהשתתפות הרכבים נבחרים מהמחלקות השונות של הקונסרבטוריון

אנסמבל טרמולו הוזמן להופיע בעיר פודברדי שבצ'כיה

יום ב׳  28/5/18שעה  19:00באולם החזרות

קונצרט הרכבים

יום ד׳  30/5/18שעה  19:30באולם החזרות

קונצרט בוגרים וחלוקת תעודות שלב

יום ג'  8/5/18מוזיאון תל אביב 20:00

ימים ה'-א'  10-13/5/18טרמולו בפודברדי ,צ'כיה

טרמולו בקמפוס לאמנויות דורה

ערב מרגש של בוגרי המוסד וחלוקת תעודות שלב

החל משנת הלימודים תשע"ח ,טרמולו משתף פעולה עם מגמת המוסיקה של ביה"ס
ושותף ביום זה בפעילויות השונות של המגמות.

קונצרטי סיום לשנת תשע"ח לתכנית בי"ס מנגן בעיר.

טרמולו עם נסרין קדרי וגיל שוחט

יום ה׳  7/6/18שעה  19:30באולם החזרות

קונצרט בית ספר מנגן

יום ה' 17/5/18

הקונצרטים יתקיימו ב 8.6-וב 15.6-בבתי הספר ברחבי העיר

במסגרת עונת המנויים של היכל התרבות נתניה ,מפגש פסגה משולש.

נגינת הרכבים קאמריים וגופי ביצוע מכל מחלקות הקונסרבטוריון

טרמולו בסדרה המוסיקה של אודיטוריום שטריקר

קונצרט סיום שנה"ל תשע"ח

יום ה׳  14/6/18שעה  20:30אודיטוריום היכל התרבות

הקונסרבטוריון העירוני נתניה ,רח' רזיאל  4בית יוחנן (היכל התרבות)
מייל | cons@netanya-culture.co.il :טל' | 09-8308822 :פקס09-8335057 :

יום א' 27/5/18

מוצ"ש  20:00 9/6/17אודיטוריום שטריקר ,תל אביב

טרמולו ,מרכז כלי ההקשה בנתניה

לפרטים על הפעילות ולהרשמה טלtremolo.pci@gmail.com | 09-8653245 :
הזכות לשינויים שמורה

עונת המנויים 2017/18

13

אגף אירועים אפריל

אירועי אפריל
אירועי חוה"מ פסח ככר העצמאות 2-4.4

 2.4יום שני  -ככר העצמאות החדשה 16:30-19:30 -
פתיחה חגיגית לפסטיבל ירון  -ע"ש הצנחן ירון ירושלמי
*הצגות הילדים
*מופעי רחוב
 3.4יום שלישי  -ככר העצמאות החדשה 16:30-19:30 -
הצגות ,סדנאות ומופעי רחוב
 4.4יום רביעי  -ככר העצמאות החדשה 16:30-19:30 -
* שדרת המשחקים -משחקים "סיפור"
* הקרנת סרט  " -האוצר מעבר לנהר " ושיח עם גיבורת
הסרט ליאת אזר
 3-4.4פסטיבל ירון ירושלמי להצגות ילדים  -תיאטרון
אורנה פורת
 13הצגות בהיכלי התרבות :עיר ימים * קריית השרון *
דורה * פלנתניה * היכל התרבות העירוני
''מימונה'' -היכל התרבות העירוני נתניה
 8.4שעה 19:30-22:00
 - 19:30רחבת היכל התרבות:
אוהל מרוקאי ,תלבושות מסורתיות ,כיבוד
 - 20:30מופע באודיטוריום "הפרויקט של רביבו"
יש לשריין כרטיסים מראש.

משואה לתקומה 11-17.4 -

טכס יום השואה :כולנו רקמה אנושית אחת
 11.4היכל התרבות נתניה
 - 19:30מייצג בהשתתפות הקהל  -כולנו רקמה אנושית אחת
 - 20:00טכס באודיטוריום
דברים מפי ראש העיר הגב .מרים פיירברג -איכר
מנחה :אבי בטלהיים ,חזן :אבי פרי,
בימוי :דניאל ורטהיים ,ניהול מוסיקלי :אלעד טל
אנסמבל :ניצן  +סולנים
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טכס יום השואה בשפה הצרפתית
 12.4שעה  09:00-11:00היכל התרבות נתניה.
טכס ליד הקרון במתחם יד לבנים נתניה
 12.4שעה  .17:00שירה :דורית ראובני
טכסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה
 17.4הטכס המרכזי ביד לבנים שעה 20:00
דברים :ראש העיר הגב .מרים פיירברג-איכר
דני אברהמי  -יו"ר סניף יד לבנים נתניה
בתוכנית האמנותית :אנסמבל "טרמולו"  -ניהול
מוסיקלי תומר יריב ,שירה :גלעד שגב ,מנחה :רן יבנאי
טכס יום הזיכרון  -גן עובדיה ,נאות גנים
עצרת הנוער המרכזית  -ככר העצמאות נתניה
"שרים וזוכרים" -להקת "זקני הכפר"
 - 22.00אודיטוריום  -היכל התרבות העירוני
בערב שירי לוחמים וקריאת מכתבים שלא הגיעו ליעדם.
טכס זיכרון לנפגעי פעולות איבה
 18.4באנדרטת נפגעי פעולות איבה " מתחם יד לבנים

אירועי העצמאות

ערב העצמאות  ,18.4 -נתניה חוגגת  70למדינה
 5במות בידור ברחבי העיר  -זיקוקין וברכת ראש העיר

•כיכר העצמאות :התקווה  +הנפת דגל הלאום ,תזמורת
נתניה הקאמרית הקיבוצית ,להקות המחול הייצוגיות
"חבצלות" נתניה ,שי ורועי  -מופע ילדים ,שלומי שבת ,רוני
דלומי ,במת מוסיקה יהודית  -תפילה והרכב מוזיקלי
•פארק אגם החורף :התקווה  +הנפת דגל הלאום,
כוכבי השכונה -מופע לילדים ,משה פרץ ,נתן גושן,
סקאזי ,התקווה 6
•ספורטק  -קרית השרון :התקווה  +הנפת דגל הלאום,
כוכבי השכונה ,רוי בוי ,להקות מקומיות ,דודו טסה
•נאות גנים -גן עובדיה :התקווה  +הנפת דגל הלאום,
מולי וצומי ,להקות מקומיות ,שגיב כהן ודקלון במופע
המשותף
•עיר ימים  -אמפי הקניון :התקווה  +הנפת דגל הלאום,
שי ורועי ,רוי בוי ,להקות מקומיות
•מסיבת צעירים בשיתוף משרד התרבות והספורט
חוף פולג (באחריות אגף הצעירים) מהשעה  23:00ערב
העצמאות עד השעה  06:00יום העצמאות
•העצמאות בגינות הציבוריות  -יום חמישי  19.4הפנינג
בגינות הציבוריות באחריות אגף השכונות
•אירועי "ה' באייר  -ישראל רוקדת ומקבלת את
השבת" יום שישי  20.4ככר העצמאות החדשה שעה
 :15:00-17:00בשיתוף עם משרד התרבות והספורט

חוגגים פסח בנתניה

פסטיבל ירון
ע״ש הצנחן ירון ירושלמי

שני
2/4
שלישי
3/4
רביעי
4/4

חברים על הגשר

כניסה
חינם!

 ,17:00לגילים 7-4

כיכר העצמאות החדשה

כניסה
חינם!

האוצר שאינו
נגמר  ,18:30לגילים 7-5

כיכר העצמאות החדשה
כניסה
חינם!

רובין הוד בכורה!

צוציקים

היכל התרבות העירוני

היכל התרבות ע״ש
אריק איינשטיין

 ,11:00לגילים 12-6

מלך סיאם

 ,17:00לגילים 12-6

היכל התרבות העירוני

שבת הזהב

 ,11:00לגילים 8-4

פלנתניה (במסגרת
כרטיס הכניסה)

 ,11:00לגילים 2.5-1

טרופותי

 ,17:30לגילים 7-3

היכל התרבות ע״ש
אריק איינשטיין

כניסה
חינם!

זהבה ושלושת הדובים

מרק כפתורים

היכל התרבות ע״ש ספי
ריבלין

מרכז תרבות וכנסים
רמת ידין (דורה)

 ,11:0 0לגי לי ם 6-3

תיאטרון פצפון

כניסה
חינם!

 ,16:00לגילים 2.5-1
היכל התרבות ע״ש ספי
ריבלין

עכבר העיר ועכבר

 ,11:00לגילים 7-4

מרק כפתורים

 ,13:30לגילים 7-4
פלנתניה (במסגרת
כרטיס הכניסה)

מחסן השטוזים של דתיה

 ,17:30לגילים 6-3

מרכז תרבות וכנסים
רמת ידין (דורה)
הפסטיבל על שם ירון ירושלמי:
צנחן בגדוד  ,890נפל במלחמת
ההתשה על גדת תעלת סואץ

השדה  ,16:00לגילים 7-4
היכל התרבות העירוני

בכל הצגה יש להציג כרטיס כניסה ,למעט ההצגות שבכיכר העצמאות .הבטיחו מקומכם מראש.

שעה לפני כל הצגה תתקיים פעילות חוצות.

היכל התרבות העירוני (רח׳ רזיאל  )4היכל התרבות ע״ש אריק איינשטיין (רח׳ בני ברמן  )6היכל התרבות ע״ש ספי ריבלין (שד׳ טום לנטוס  )31מרכז תרבות וכנסים רמת ידין (רח׳ נחום  )35פלנתניה (שד׳ בן גוריון )168

למידע וכרטיסים :קופות היכל התרבות נתניה

09-8308811

netanya-culture.co.il
הזכות לשינויים שמורה
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סל תרבות

סיטאר

אפריל  -יוני

בית הספר למוסיקה

סל תרבות

המופע "סלסול ישראלי"
עם תחילתה של שנת ה 70-למדינת ישראל ,סל תרבות ארצי מעמיד אמצעים רבים לסייע
ולפעול בשיתוף פעולה עם סגלי ההוראה בבתי הספר וליצור למידה משמעותית שתציג את
הישגי המדינה לאורך השנים ,כפי שהם באים לידי ביטוי בעולם התרבות והאמנות.
במסגרת זו תלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר ,יוצאים לצפות במופע "סלסול ישראלי" של
הזמר מלחין ,סופר ופזמונאי ישראלי יוני רועה ,ללא עלות כספית ובסבסוד מלא ,כמו גם
בעשרות מופעים נוספים המצדיעים לתרבות הישראלית ,המופע תוצרת הארץ ,מוזיאונים
ברחבי הארץ ,קולנוע ישראלי ועוד...
בנוסף יצפו התלמידים בפעולות סל תרבות בתוך בתי הספר ובגני הילדים גם הם בסבסוד מלא.

פעילות נוספת :
"תמונה של מדינה"  -מופע תיאטרון מחול קצבי ,המתקשר לנושא  70שנה למדינת ישראל.
ההצגה "הבריחה"  -בהשראת סיפורו יוצא הדופן של הרב ישראל מאיר לאו.
בה יצפו כ 2,200-תלמידי כיתות ה'-ו' במסגרת סל תרבות יישובי.
והקונצרטים "תקשורת בתזמורת" לכיתות ג'-ד'" ,ויום בחיי ילד" לכיתות א'-ב' במסגרת חוויה
בצלילים ,בתמיכת מינהל החינוך ובביצוע תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.
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הזכות לשינויים שמורה

סיטאר

הדרך למצוינות ומקצועיות מתחילה בסיטאר
בחודש אפריל בית ספר סיטאר עובר למשכנו החדש במתנ"ס דורה .מופע
השקה גדול לפתיחת בית הספר ,עם תלמידי בית הספר אמנים מובילים בארץ,
ובסיקור תקשורת ארצית.
בסוף מאי ייערך מופע גדול משירי אהוד מנור ,בנוכחות משפחתו.
נפתחה מגמה חדשה עם המוזיקאי ויקטור אזוס חבר להקת אטרף המיתולוגית.
לפרטים והרשמה :בית הספר סיטאר 09-8610054
ימים :א’ ,ב’ ,ג’ ,ה’ בשעות  .13:00-20:00זנגביל  ,6מתחם השוק העירוני ,נתניה

פלנתניה

מרכז מדע ,חלל ותרבות ע"ש מדראמה

פלנתניה

מרכז מדע ,חלל ותרבות ע"ש מדראמה
חוויה ייחודית הכוללת -סרטי פלנטריום ,גן מדעי ,גן יפני ,מגוון הרצאות ,סדנאות אסטרונומיה לילדים ,מיצגי כוכבים ,תצפיות טלסקופים ופעילויות מגוונות בחופשות

ביקור בפלנתניה

ימי ד' אחר הצהריים

בואו ליהנות מצפייה במופע בפלנטריום ,סיור בגן המדעי ובגן היפני ,סדנה או מיצג כוכבים
בימים :ב' ,ד'  ,19:00 - 16:00ה'  ,16:00 10:00-ו' 14:00 - 10:00

בשיתוף האגודה הישראלית לאסטרונומיה כולל תצפיות טלסקופים

חגים וחופשות
הגדה של מדע -פסח בפלנתניה  25-29/3א'-ה' 16:00 - 10:00
חוה"מ פסח  - 1-4/4/18א'-ד' 16:00 - 10:00 -פעילות מיוחדת הכוללת -צפייה
במופעים ומיצגים בפלנטריום  -מגוון רחב של סדנאות ומופעים ברחבי המתחם
הכניסה בתשלום
החופש הגדול  -פרטים בקרוב באתר האינטרנט

 18:00 25/4יום כדור הארץ
הרצאות בנושא שינויי אקלים ,סדנאות מדע ופיסיקה ,מיצגי כוכבים בפלנטריום,
תצפית טלסקופים

 - 19:30 - 23/5מיצג כוכבים בפלנטריום ותצפית טלסקופים
בהנחיית יו"ר האגודה הישראלית לאסטרונומיה נדב רוטנברג

ביקורי קבוצות ובתי ספר  -תוכנית בהתאמה אישית לקבוצה בימים ב' עד ו' -בתאום עד שבועיים מראש elinor@planetanya.org.il / 09-7485760
הכניסה בתשלום ,למחירים וזמני הפתיחה המלאים באתר הפלנתניה • Planetanya.org.il -ובפייסבוק  -פלנתניה • Planetanya -דוא"ל office@planetanya.org.i
הזכות לשינויים שמורה

עונת המנויים 2017/18

17

עמותת אמני נתניה

אכסדרה בהיכל העירוני

הגלריה על הצוק

תערוכות קרובות

תערוכות קרובות

תערוכה קרובה

תערוכות ופעילויות
יום א'  19:30 13.5הרצאה "הביאנלה בונציה"
 האמנית צפי שליבוביץ .גלריות העירייה,רח' הצורן  ,6א.ת" .ספיר" .בתשלום  20ש"ח
לאורחים ( 10ש"ח לחברי העמותה).
" :Re-Artישראל  -פנים רבות לה"  5 -צלמים
אמנים מנתניה חברו ל 5-צלמים אמנים
מסינסינאטי .פתיחה חגיגית :יום ד' 2.5.2018
 .18:30גלריות העירייה ,רח' הצורן  ,6א.ת.
"ספיר" ,נתניה .ללא תשלום
תערוכת "אמנים חדשים בעמותה" פתוחה
למבקרים ללא תשלום בימים א' עד ה' בין
 08:00ל 19:00 -בגלריות העירייה ,רח' הצורן ,6
אזור התעשיה "ספיר" ,נתניה

תערוכות
אפריל:

תערוכה ליום השואה 12.4

מאי:

בית ספר אורט גוטמן מגמת אומנות
 2.5-31.5פתיחה ב 7.5-בשעה 19.00

יוני:
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אחיה כנה | איילה דרורי | איילת זהר | אריה ברקוביץ | בוריס כץ | הדר
בורשטיין | יובל שאול | מאירה אונה | נדין בר נוי | עומר דוידמן | ענת
נגב | פמלה לוי | קרן ענבי  -שולמית עציון
אוצרת :אסתי דרורי

 1.7 - 1.6תערוכה של סטודיו 7
במשך החודש תוצג תערוכה של הפסלת
אירנה.

"חוות החיות" היא יצירה ביקורתית שנכתבה כאלגוריה וסאטירה על
המשטר הקומוניסטי בברית המועצות ,ועל מעמדו של היחיד ,זכויותיו
ויחסיו החברתיים בתוך המשטר.

יולי:

הספר מספר על קבוצת חיות המורדות בבני האדם שמנצלים אותן.
התערוכה מציגה אינטרפרטציה עכשווית אוטופית ,שבה דווקא מתקיים
דו שיח בין חיות ובני אנוש .זוהי "חוות חיות" אקסקלוסיבית שדייריה
מוצגים באמצעות יצירות אמנות "יפות".

מוזיאון העיר :רח' מקדונלד 3
טלפון09-8840020 :
פקס09-8840023 :
אי-מייל:
museum.netanya@gmail.com
הזכות לשינויים שמורה

הגלריה על הצוק ע"ש בר זימרא ,נתניה

התערוכה ,בהשראת הספר "חוות החיות" היא יצירה ביקורתית שנכתבה
ע"י גו'רג' אורוול שפורסם ב  ,1945 -עוסקת ביחסים בין חיות ובני אנוש.

כל יום ד' ב 19:30 -סדנת רישום
מודל  -לפרטים פנו למייל העמותה
omaneynatanya@gmail.com

מוזיאון נתניה

חוות החיות

האמנים מאנישים את החיות ,מנכסים לעצמם את תכונותיהן ומבטאים
באמצעותן השקפת עולם ,ביקורת ואג'נדה חברתית ואמנותית.
בין השיטין מוצג גם סיפור ההסתגלות וההיטמעות של החיות בעולם
האנושי התחרותי והמסחרי ,והאמביוולנטיות של השימוש העכשווי
בדמויים אותם הן מייצגות.
פתיחת התערוכה יום ב  2.4.2018שעה 19.30

מופעי בידור

יונה וששי  -עדיין נשואים?
מוצ"ש  14/4/18שעה 21:00

ווקה פיפל
מוצ"ש  21/4/18שעה 21:00

קובי מימון

פעם בשנה  -גיא ויעל

מוצ"ש  30/6/18שעה 21:30

מוצ"ש  9/6/18שעה 21:30

שאנ

סונים בצרפתית

פטיט פלור

מושונוב ובראבא

יום ד'  25/7/18שעה 20:30

מוצ"ש  28/7/18שעה 21:30

אימא מאוהבת

סאלח שבתי
יום ב'  30/7/18שעה 20:30

מוצ"ש  4/8/18שעה 21:30

מופעים לילדים

מיקי ושלושת הדובים
יום ב'  9/4/18שעה 17:30

חנה'לה ושמלת השבת
יום ב'  16/4/18שעה 17:30

מעשה בחמישה בלונים
יום ג'  24/4/18שעה 17:30

חיפזון וזהירון

קופיקו
יום ב'  7/5/18שעה 17:30

יום ג'  22/5/18שעה 17:30

הזכות לשינויים שמורה
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היכל ע"ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
עונג שישי

הימים היחפים שלי

מחווה לפזמונאים הגדולים אהוד מנור ,נעמי שמר ועלי מוהר .מסע מוסיקאלי קסום
בשבילי הפזמון הישראלי עם יצירותיהם של גדולי הפזמונאים

שרה שמיר  -פרצופים

סטנדאפיסטית יוצאת דופן ,במופע אישי וחושפני ,המבוסס על חייה המרתקים .מצבים
מחיי היום יום שיגרמו לכם להתגלגל מצחוק

מופע מס'  3יום שישי  18/5/18שעה 11:00

מופע מס'  2יום שישי  20/4/18שעה 11:00

פנים לאהבה

מופע ספרותי מוסיקלי המציג סיפורי אהבה ,בגידה ומלחמות המינים של גדולי היוצרים.
משחק ושירה  -ענת עצמון ,מוסיקה  -רמי הראל ,עריכה וכתיבה  -מאיר עוזיאל

נגיעה יוונית

אילן טל ואילנה כץ ממובילי הזמר בארץ ,במופע סוחף עם לזר בואנו .מופע דינאמי,
קצבי ומקפיץ של שירים עבריים שהגיעו במקור מיוון

מופע מס'  5יום שישי  22/6/18שעה 11:00

מופע מס'  4יום שישי  1/6/18שעה 11:00

היכל ע"ש אריק איינשטיין  -עיר ימים

להקת טרנזיסטור
ויואב קוטנר במופע משותף
האב הרוחני של הרוק הישראלי
אבשלום | עטור מצחך | עוף גוזל | כשאת בוכה את לא יפה | למה לי לקחת ללב | סע לאט | ועוד..

מוצ"ש  28/4/18שעה 21:00
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היכל ע"ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
מופעי בידור

כל אחד והמזל שלו

גיא מטרסו במופע אסטרולוגי
מבדר ומרתק על האמת
העירומה מאחורי כל המזלות.

מוצ"ש  5/5/18שעה 21:30

פגישה לאין קץ

איה פלוטו

עפ"י לאה גולדברג .הצגה ילדים
מרהיבה בעיבוד בימתי חדש,
ססגוני ומרתק.

יום ד'  9/5/18שעה 17:30

מבחר מהשירים המולחנים האהובים של אלתרמן
וביניהם :צריך לצלצל פעמיים ,כלניות ושיר ערש .מקום
של כבוד נייחד גם לבתו המשוררת תרצה אתר.

יום ד'  7/6/18שעה 21:00

יונתן ברק

במופע החדש שלו יונתן כובש
את הקהל בשנינות ,כריזמטיות
ועודף ביטחון עצמי.

מוצ"ש  12/5/18שעה 21:30

גיורא זינגר

מופע סטנדאפ שבו גירא מספר לכם איך זה להיות
ישראלי שנולד בארץ למשפחה רוסית .על הדרך הוא
יגרום לכם לתהות האם אתם מרוצים מהזוגיות שלכם.

מוצ"ש  7/7/18שעה 21:30

קלייר שרה סטרייסנד

קלייר בן דויד במופע מחווה בלתי נשכח לזמרת האגדית ברברה
סטרייסנד .בנוסף ,הרצאה  Broadway Showמאחורי הקלעים
של מחזות הזמר.

מוצ"ש  26/5/18שעה 21:30

מופע שאנסונים

הזמרת הצרפתיה  orlyשרה משיריהם של אזנבור ,דלידה,
ברברה ,פיאף ועוד מופע אקוסטי בליווי נגנים .הרצאה על צרפת
והשאנסוניירים הגדולים על רחובות פריז.

יום ד'  11/7/18שעה 20:30
הזכות לשינויים שמורה
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לוח אירועים
אפריל-מאי-יוני-יולי
שם המופע
אפריל 218

סוג המופע

תאריך

שעה

מיקום

פסטיבל ירון  -תיאטרון אורנה פורת
שבתרבות 11:00
יונה אליאן וששי קשת  -עדיין נשואים?
שרים אהוד מנור -גיל שוחט מארח את דניאלה לוגסי ,קרן הדר
ותזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
שמלת השבת של חנה'לה
לשיר איתה  -הימים היחפים שלי
ווקה פיפל
הצגת ילדים  -מעשה בחמישה בלונים  -יובל המבולבל
יהודי טוב  -סדרה  6הצגה מס' 5
יהודי טוב  -סדרה מס  7הצגה מס' 5
יהודי טוב  -סדרה מס  9הצגה מס' 5
מחווה לאריק איינשטיין  -הטרנזיסטור עם יואב קוטנר

הצגות ילדים

שני-רביעי 2-4/4/18
שבת 14/4/18
שבת 14/4/18
ראשון 15/4/18

11:00
21:00
20:30

ברחבי העיר
אודיטורים היכל התרבות העירוני
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה

הצגה ילדים
עונג שישי
מופע בידור
הצגה ילדים
הצגת תיאטרון
התיאטרון העברי
התיאטרון העברי
מוסיקה

שני 16/4/18
שישי 20/4/18
מוצ”ש 21/4/18
שלישי 24/4/18
רביעי 25/4/18
חמישי 26/4/18
מוצ”ש 28/4/18
שבת 28/4/18

17:30
11:00
21:00
17:30
19:00
20:30
21:00
21:00

היכל התרבות נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין

תזמורת נתניה
הקאמרית הקיבוצית
מועדון זמר
מופע בידור
הצגה ילדים
הצגה ילדים
הצגת תיאטרון
שבתרבות
הצגת תיאטרון
סטאנדאפ
הצגת תיאטרון
הצגת תיאטרון
עונג שישי
הרצאות
ערים מרתקות

רביעי 2/5/18

20:00

היכל התרבות נתניה

מוצ"ש 5/5/18
מוצ"ש 5/5/18
שני7/5/18
רביעי 9/5/18
חמישי 10/5/18
שבת 12/5/18
מוצ"ש 12/5/18
מוצ"ש 12/5/18
ראשון 13/5/18
שני 14/5/18
שישי 18/5/18
מוצ”ש 19/5/18
שני 21/5/18

21:30
21:30
17:30
17:30
20:30
11:00
21:30
21:30
20:30
20:30
11:00
21:45
20:30

היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות נתניה

מופע בידור
גיל שוחט

מאי 218
כוכב עולה -קונצרט למינויים ולקהל הרחב מס 5
משושנה ועד עופרה ערב זמר מס 5
כל אחד והמזל שלו  -גיא מטרסו
קופיקו
איה פלוטו
אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע הצגה מס  5סדרה 1
שבתרבות
אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע הצגה מס  5סדרה 5
יונתן ברק
אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע הצגה מס  5סדרה 2
אבודים ביונקרס תיאטרון באר שבע הצגה מס  5סדרה 3
סדרת עונג שישי פרצופים -סטנדאפ קורע עם שרה שמיר
תיקון ליל שבועות
כינור הנפש מופע מס' 5
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לוח אירועים
אפריל-מאי-יוני-יולי
שם המופע

סוג המופע

תאריך

שעה

מיקום

חיפזון וזהירון
סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה
הצגה מס  6סדרה  6למינויים ולקהל הרחב
סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה
הצגה מס  6סדרה  7למינויים ולקהל הרחב
סיפור אהבה בשלושה פרקים תיאטרון הבימה
הצגה מס  6סדרה  9למינויים ולקהל הרחב
קלייר שרה סטרייסנד -קלייר בן דוד
קוצרטו לאומכולתום  -גיל שוחט מארח את נסרין קדרי והרכב
טרמולו מופע מס'  4למינויים ולקהל הרחב
סימני דרך תיאטרון הבימה הצגה מס  6סדרה  1למינויים ולקהל הרחב
אנריקו מסיאס

הצגה ילדים
הצגת תיאטרון

יום שלישי 22/5/18
רביעי 23/5/18

17:30
19:00

היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה

הצגת תיאטרון

חמישי 24/5/18

20:30

היכל התרבות נתניה

הצגת תיאטרון

מוצ”ש 26/5/18

21:30

היכל התרבות נתניה

תיאטרון מוסיקאלי
גיל שוחט

מוצ"ש 26/5/18
ראשון 27/5/18

21:30
20:30

אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה

הצגת תאטרון
מופע באמפי

חמישי 31/5/18
חמישי 31/5/18

20:30
20:30

היכל התרבות נתניה
אמפיתאטרון נתניה

שישי 1/6/18
מוצ”ש 2/6/18
ראשון 3/6/18
שני 4/6/18
רביעי 6/6/18
חמישי 7/6/18
חמישי 7/6/18
שבת 9/6/18
מוצ”ש 9/6/18
שבת 16/6/18
שישי 22/6/18
שבת 23/6/18
רביעי 4/7/18
מוצ”ש 7/7/18
רביעי 11/7/18
רביעי 25/7/18
מוצ”ש 28/7/18
שני 30/7/18

11:00
21:30
20:30
20:30
20:30
20:00
21:00
11:00
21:30
21:00
11:00
11:00
20:00
21:30
20:30
20:30
21:30
20:30

אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות ע"ש ספי ריבלין
היכל התרבות נתניה
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה

יוני-יולי 218
עונג שישי
סדרת עונג שישי פנים לאהבה -ענת עצמון
הצגת תיאטרון
סימני דרך תיאטרון הבימה הצגה מס  6סדרה  5למינויים ולקהל הרחב
הצגת תיאטרון
סימני דרך תיאטרון הבימה הצגה מס  6סדרה  2למינויים ולקהל הרחב
הצגת תיאטרון
סמני דרך תיאטרון הבימה הצגה מס  6סדרה  3למינויים ולקהל הרחב
קונצרט
הומאז' לפיירוז  -אנדלוסית קונצרט מס' 4
הצגה ביידיש
דז'יגאן ושומאכר הצגה מס'  4למינויים ולקהל הרחב
קפה תאטרון
פגישה לאין קץ  -מופע משירי אלתרמן
שבתרבות
שבתרבות  -אריק איינשטיין
מופע בידור
פעם בשנה  -גיא זוארץ ויעל בר זוהר
מועדון זמר
נשים שרות נחצ'ה
עונג שישי
מסדרת עונג שישי נגיעה יוונית עם אילן טל ואילנה כץ
שבתרבות
שבתרבות
בחירת הקהל -קונצרט מס  6למינויים ולקהל הרחב תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
סטנדאפ
גיורא זינגר סטנדאפ
מוסיקה
שאנסונים בצרפתית
מופע מוסיקאלי
פטיט פלור  -מופע שנסונים
מופע בידור
מושונוב ובראבא
מחזמר
סאלח שבתי

הזכות לשינויים שמורה
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חוגגים

שנה

להיכל התרבות...
הזמן רץ שנהנים
עונת המנויים 2018/19
בהיכלי התרבות נתניה

עונת 2018/19

עושה כרצונו  -תאטרון הבימה

מאת מוטי לרנר עפ"י ספרה של אסתי וינשטיין | בימוי :איה קפלן
משתתפים :אסנת פישמן ,יואב דונט ,יגאל שדה ,מורדי גרשון ,אורנה רוטברג ,אוראל
מאור ,סיוון מסט ,חן בר ,נוהר קורן ,מאי מלר ,אלינור וייל ,נטע טרוים
מחזה מקורי על פי ספרה של אסתי וינשטיין ,בת למשפחה של חסידי גור ,אם לשבע
בנות ,שסירבה לחיות על פי התקנות החמורות של חיי האישות בחסידות.

הסודות  -תאטרון בית ליסין

מחזה ישראלי חדש מאת הדר גלרון | בימוי :כפיר אזולאי
משתתפים :הדס קלדרון ,יעל וקשטיין ,קרן מרון ,יניב לוי ,עמי וינברג ,שירן הוברמן
לוריין מוסרי ועוד
נעמי ,בתו של רב מפורסם ,ומישל ,בתו של עשיר חרדי מבלגיה ,נפגשות באולפנא בצפת.
המפגש בין השתיים ,מתפתח לסיפור מתח כשהן מחליטות לעזור לחברתן לחדר.

רומיאו ואימא  -תאטרון הקאמרי

קומדיה חדשה מאת גור קורן וגלעד קמחי | בימוי :גלעד קמחי
לעיירת הפיתוח "תקוות" שבדרום הארץ קרה נס :ששי בן עטר ,הכוכב הכי גדול שיצא
מהעיר חוזר כדי לבחור נער מקומי שיגלם את "רומאו" בהפקה נוצצת של "רומאו ויוליה".
מולי מלכא ,הנער הכי מוכשר בתקוות ,כמעט ומקבל את התפקיד אבל בשורות רעות
לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את מולי מהבמה הנוצצת אל המציאות הקשה.

בית ליסין
מלך הכלבים  -תאטרון
מחזה מאת יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין

משתתפים :עופרי ביטרמן ,טל דנינו ,גיל וסרמן ,תום חגי/שלומי טפיארו ,יובל ינאי,
שירלי לב-ורטהיימר ,אנה צוקרמן ,אגם רודברג ,הדר שחף ,שרי שימחוב
עיבוד חדש ותוסס לרומן המיתולוגי "מוטקה גנב" מאת שלום אש  -מגדולי הסופרים
היידים ,שכתב על חיי היהודים בגולה מזווית לא שגרתית.
הזכות לשינויים שמורה
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תיאטרון

תיאטרון
עונת 2018/19

מר גרין  -תאטרון בית ליסין

קומדיה מרגשת מאת ג'ף בארון | בימוי :נתן דטנר
משתתפים :גדי יגיל ,עידו רוזנברג
מה שמתחיל כמפגש כפוי בין יהודי בודד וחשדן ,ובין הצעיר שמרצה אצלו גזר דין של עבודות
שירות לאחר שכמעט דרס אותו ,הופך לאט לאט לברית גורלית ומפתיעה בין שתי נפשות תועות
המחפשות קרבה .המפגש הזה של שני הפכים עומד בבסיסה של הקומדיה האנושית ,המרגשת
והחכמה הזאת שהפכה ללהיט ענק בכל מקום שהועלתה בו.

על מי ועל מה  -תאטרון חיפה

דרמה קומית משפחתית מאת :איאד אקטאר | תרגום ובימוי :משה נאור
משתתפים :איציק כהן ,אלמה דישי ,מיכאל מושונוב ,יסמין עיון
באטלנט ,אב למשפחת מהגרים פאקיסטנית הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי והקים את
חברת המוניות המצליחה בעיר .אולם מאז שנפטרה אשתו האהובה שלוותו אינה שלמה .הוא
דואג לשתי בנותיו בכל מאודו ,וחרד רק לדבר אחד :האם יצליח להשיא את בתו הבכורה זרינה.
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היורשת  -תאטרון בית ליסין

דרמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון | בימוי  :אלון אופיר
בהשתתפות :רבקה מיכאלי ועוד
עופר מופתע לגלות שאמו המנוחה לא הורישה לו דבר ,וכל הרכוש יועבר לידי אחותו .אמו גם לא
השאירה כל הסבר .עופר הפגוע מנסה לגלות מדוע הודח מהירושה ,ואחותו ,שנולדה לאב אחר,
מסרבת לשתף עימו פעולה ומתכננת לעזוב את הארץ .בעצת אשתו ,עופר יוצא למאבק איתנים:
הוא מוציא נגד אחותו צו עיכוב יציאה מהארץ ,פולש לבית האם ומסרב להניח לאחות.

אנשים טובים  -תאטרון חיפה

דרמה חברתית מרגשת מאת :דיוויד לינדסי -אבייר | במאי :איציק ויינגרטן
משתתפים :אסי לוי ,מורן ארביב -גנס ,רבקה בכר ,דניאל ברטוב ,אוריה יבלונובסקי ,טהוניה רובל
מרגרט (אסי לוי) ,אם חד -הורית בת חמישים ,מתחננת בפני הבוס שלה ,סטיבי ,בן העשרים ,שלא
יפטר אותה מעבודתה בחנות "הכל בדולר".
זו יריית הפתיחה של המחזה החברתי והרגיש מאת המחזאי דיוויד לינדסי-אבייר.

עונת 2018/19

סוליקא  -תאטרון באר שבע

מחזמר ישראלי מקורי מאת מאור סבג ותאיר סיבוני | בימוי :רפי ניב
משתתפים :נסרין קדרי ,רעות אלוש ,עלאא דקה /גיל כהן ,יקיר וקנין ,אורי זגורי ,עדי
זורע ,יגאל מזרחי ,אסתי אסרף ,תום חודורוב ,אליה לסרי /ספיר מנור ,לירן מזרחי,
ענבל מילוא ,כרמל קנדל /יהב מרום ,אלעד סננס ועוד להקה המונה כ 10 -נגנים.
בהשראת סיפורה האמיתי של סוליקא ,נערה יהודייה ,שנקרעה בין אהבתה לבין אמונתה

אנרכיסט  -תאטרון החאן

קומדיה פראית מאת דריו פו | עיבוד ובימוי :מיכאל גורביץ’
משתתפים :ארז שפריר ,ניר רון ,יוסי עיני ,יואב היימן ,כרמית מסילתי קפלן ,איתי שור
מטורף המשוגע על תחפושות ,מתחפש לשופט-חוקר וחושף בחקירה חוזרת בעניין מוות
מאוד מוזר של אנרכיסט-טרוריסט די מפוקפק את :שחיתות המדינה (באיטליה כמובן)
טמטום השוטרים (רק באיטליה ,כמובן) הגל הגואה של ניאו פאשיזם ועוד.

תאטרון גשר
הרצל אמר -
קומדיה מוסיקלית מאת רועי חן

משתתפים :גלעד קלטר ,הנרי דוד ,רות רסיוק ,אורי יניב ,אלי מנשה ,זיו זוהר מאיר
"אם תרצו אין זו אגדה .אבל אם לא תרצו  -כל שסיפרתי אגדה הוא ,ואגדה יוסיף להיות".
מדינת ישראל היא אחד הסטארטאפים המפתיעים של העת המודרנית ,בואו לפגוש את
הסטארטאפיסט :בנימין-זאב הרצל.

סבוטאז'  -התאטרון העברי

קומדיה מרגשת מאת אילן חצור | בימוי :גדי צדקה
משתתפים :שלמה בראבא ,יגאל עדיקא ,פנינה ברט ,ריימונד אבקסיס ויורם יוספסברג
יצחק(שלמה בראבא) ,בן  ,90יליד פולין במקור ,אדם כריזמטי ,ומלא בחוש הומור ,מחליט
להנהיג את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר ,למרד בהנהלת המוסד ,עקב החלטת
ההנהלה לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה אלפסי ,ילידת מרוקו.
הזכות לשינויים שמורה
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תיאטרון

תזמורת ירושלים מזרח מערב

כשהקלאסי והפופ נפגשים

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

עונת 2018/19

עונת 2018/19

עונת 2018/19

מוסיקה סובבת ים תיכון

גיל שוחט מארח

תמונות נצחיות

התזמורת מפיקה ומבצעת בשפה מוסיקלית חדשה תוכניות
מוסיקליות מתרבויות אגן הים-התיכון וסביבותיו .מקאמים
ומקצבים מזרחיים פוגשים הרמוניה מערבית וביחד יוצרים
תמהיל הכי ישראלי שיש ,וחוגגים את גיוון הקולות ,התרבויות
והסגנונות המוסיקליים העשיר .בתזמורת חברים נגנים
מהטובים בעולם בכלי נגינה מסורתיים ,אתניים וערביים
קלאסיים ,לצד חטיבת כלי קשת ,כלי הקשה וכלי נשיפה,
המאפשרים ביצוע יצירות מורכבות ,החל מקלאסיקה מצרית,
דרך פלמנקו ספרדי ,מוסיקה יוונית ,עיראקית ,תורכית ועד
למוסיקה מן המגרב ברמת ביצוע ודיוק גבוהים ביותר ובשילוב
עיבודים חדשניים .התוצאה  -חוויה מוסיקלית מרגשת
ועוצמתית המאפשרת גם לאוזן שחומרים אומנותיים אלה
זרים לה ,להתחבר ולהתרגש כבר מהאזנה ראשונה תוך כדי
הקפדה וכבוד עצום לחוקי המוסיקה ושורשיה.

קונצרטים המפגישים את עולם המוסיקה הקלאסית עם
ז’אנרים מוסיקאליים כג’אז ,פופ ומוסיקת עולם .מיטב
המוסיקאים בישראל נפגשים על במה אחת בהיכל התרבות
נתניה ,תחת ניצוחו של גיל שוחט.
גיל שוחט מצליח לשלב במופעים שלו סגנונות שונים,
ובווירטואוזיות בלתי רגילה משלב את הקלאסי המשובח עם
סגנונות עכשוויים האהובים והפופולאריים ,להנאת הקהל
שמצביע ברגליו .בסדרה שהייתה אירחנו את מיטב הזמרים:
רמי קליינשטיין ,מירי מסיקה ,פבלו רוזנברג ,קרולינה ,גלעד
שגב ועוד.
מצפה לנו עונה נוספת מפתיעה ומעניינת עם מיטב
המוסיקאים הישראלים

ברוכים הבאים לעוד עונה מלהיבה ,לחוויות עוצרות נשימה,
לאירועים בלתי צפויים ,לרגעים נפלאים ולעולמות קסומים.
בעונה הזו בחרנו להתמקד בהקשרים חזותיים למוזיקה,
כמו “תמונות בתערוכה” מאת מוסורגסקי“ ,ארבע העונות
בבואנוס איירס” מאת פיאצולה“ ,סוויטה מרוקנית” מאת
אבי עילם-אמזלג ורבים אחרים .אנו גאים בכך שעלה בידינו
להזמין שוב מקהלה מסקנדינביה ,ה”אנסמבל הקולי” משוודיה
ולסיים את העונה עם ארבע כוכבות עולות מישראל ,זמרות
האופרה מ”מיתר אופרה סטודיו” בהנהגת דודי זבה .הסולנית
הווירטואוזית עוצרת-נשימה השנה ,היא אחת מכוכבות העל
הבינלאומיות מישראל ,שרון בצלי ,שהוגדרה ע”י העיתון לונדון
טיימס כ”מתת האל לחליל” .היא תבצע לא פחות משלושה
קונצרטים ישראליים לחליל ,כולל השמעת בכורה לקונצ’רטו
לחליל שהולחן על ידי אלה מילך-שריף.
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עונת 2018/19

עונת 2018/19

מוזיקה סובבת עולם

מופעי זמר ישראלי

סדרת מפגשים מוזיקליים הלוקחת אותנו אל המוזיקה והשירים המזוהים עם הערים
היפות בתבל ,בליווי הרצאות ,תמונות אותנטיות וטיולים וירטואליים .ובעונה זו:
בואנוס איירס ,מאוקספורד עד לונדון ,ניו יורק ,הארלם ומאקפולקו לסאו פאולו.

מועדון הזמר לשיר מקול הלב ,בסימן הצדעה לאמני ויוצרי המוסיקה העברית,
ומיטב הזמר העברי לרגל  70שנה למדינת ישראל.
חלקו הראשון של כל ערב  -שירה בציבור בליווי מצגת.

קפה תיאטרון נתניה

עונג שישי

עונת 2018/19

עונת 2018/19

ממשיכים את ההצלחה בהיכל
ע"ש אריק איינשטיין
תתכוננו להתאהב...
בשיתוף תיאטרון הקאמרי

מפגשים רגע לפני שהשבת נכנסת
סדרת מפגשים חדשה בימי שישי ,סביב קפה ומאפה .הסדרה כוללת תכנית מגוונת
ומרתקת ,של הרצאות ,סטנדאפ ,מוסיקה ועוד ..בואו והיו שותפים לעולם עשיר ומהנה
יותר בהיכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין באוירה קסומה ונעימה.
הזכות לשינויים שמורה
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ערים מרתקות

מועדון הזמר

תקנון מנויים

מפת אולמות

עונת 2018/19

היכל התרבות
במה

מנוי יקר חשוב שתדע לקראת פתיחת העונה!

הנהלת וצוות עובדי היכל התרבות נתניה מברכים אותך עם הצטרפותך לעונת המינויים 2017-
 2018ומאחלים לך צפייה נעימה.

צפייה בהצגות סדרה:

•בכרטיס המינוי שברשותך מופיע שם הסדרה שבחרת .אחת לרבעון ישלח לביתך עלון תלת
חודשי ובו טבלת ההצגות לתקופה זו ,בחוברת יתפרסמו מועדי ההצגות ובצידם ,שם ומספר
הסדרה התואם למועד .כל שעליך לעשות הוא להגיע במועד שנקבע לסדרת המינוי שלך ישירות
לאולם ,עם כרטיס המינוי (אין צורך להזמין כרטיסים מראש)
•אנא הקפידו להתעדכן במועדי הצגות הסדרה אליהן שובצתם .זאת על פי מספר הסדרה
המופיע על כרטיס המינוי( .לוח מועדי ההצגות מופיע באתר היכל התרבות העירוני נתניה)
•אנא שים לב ,עליך להצטייד בכרטיס המינוי בבואך להצגה.
•לא תתאפשר כניסה לאולם ללא כרטיס המינוי
•ניתן לצפות ברשימת ההצגות גם באתר היכל התרבות העירוני www.netanya-culture.co.il
•שינוי מקום  /סדרה  /הצגת בחירה :מנויים המעוניינים לבצע שינוי במקום הישיבה  /ביום המינוי
 /בסדרה או הצגת בחירה מתבקשים לפנות למחלקת מינויים מידית על מנת להבטיח לעצמם
את מבוקשם .כל הקודם זוכה!

היכל
התרבות
העירוני

חשוב לדעת!

•כרטיס המינוי שברשותכם תקף לעונת  2017-2018עם חידוש המינוי לאותו המקום ולאותה
סידרה .יש לשמור על כרטיס זה אשר ישמש אתכם בכניסה לתיאטרון.
•באולם קיימות מערכות הנגשה לכבדי שמיעה וכבדי ראיה
•בערב המופע החל משעה לפני המופע ימכרו כרטיסים אך ורק להצגה של אותו ערב
•לאחרונה הותקנה מעלית באכסדרה ,לנוחותכם
•בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות המבקשים לשריין מקומות נוחים באולם מתבקשים
להודיע לקופות מבעות מועד
•יש לכבות מכשירים סלולריים בכניסה לאולם.
•בחודשי הקיץ ובעונת מעבר יפעלו המזגנים במשך כל ההצגה .לסובלים מקור יש להצטייד
בלבוש הולם.

ניתן לרכוש כרטיסים באתר היכל התרבות באופן חופשי באמצעות כרטיס אשראי ,גם למי
שאינו מנוי .שעות קבלה בקופות היכל התרבות בימים א'-ה' בשעות  9:00-19:30ימי ו' וערבי חג
בשעות  .9:00-12:00אנו מאחלים לכם הנאה מרובה.
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היכל
ע”ש אריק
איינשטיין

במה

עונת 2018/19
&

פרטי המו  28ש"ח)
פע :עמ' 10

עונת 2018/19
סוג מנוי

מס' מופעים חדש מחדש תושב

תיאטרון יום חול

6+1

700

645

635

תיאטרון מוצ״ש

6+1

750

660

650

שם משפחה:

תיאטרון יום חול (פנסיונר)

6+1

615

605

595

שם פרטי:

תיאטרון מוצ״ש (פנסיונר)

6+1

630

625

620

תיאטרון יום חול (עיוורים)

6+1

315

315

315

4

180

180

180

תיאטרון מוצ״ש (עיוורים)

6+1

335

335

335

תיאטרון יום חול (נכים)

6+1

495

490

490

תיאטרון מוצ״ש (נכים)

6+1

525

520

520

תיאטרון יום חול (יקיר העיר)

6+1

355

355

355

המנוי המשתלם  -שורות 18-24

6

340

340

330

קונצרטים

6

510

500

490

מועדון זמר

6

400

320

320

ערים מרתקות

5

400

390

390

כשהקלאסי והפופ נפגשים  -גיל שוחט

4

340

320

310

מנוי סטודנט

6

305

305

285

טופס חידוש  /רכישת מינוי

סוג מינוי:
תיאטרון

תאטרון יום חול (עיוורים) להצגות מונגשות

זמר

אידיש

קונצרטים

כשהקלאסי והפופ נפגשים  -גיל שוחט

ערים מרתקות

מוסיקה אנדלוסית

אישור קבלת פרטים במייל
		
אישור קבלת sms
אופן התשלום:

לטלפון נייד מספר

כרטיס אשראי

צקים

ניתן לשלוח לפקס09-8624397 :
טלפון לברורים 09-8308811 :

שידרגנו את המערכת ואתר הכרטיסים ומעתה תוכלו:
•לרכוש כרטיסים באתר ובפייסבוק • לקבל תזכורת למופע במסרון
•קבלת כרטיסים דיגיטליים במסרון ולחסוך תור בקופה (יש לעדכן פרטי נייד ומייל אצלנו)

לנוחיותכם ניתן לצפות בהגדלה גם באתר האינטרנט www.netanya-culture.co.il

הזכות לשינויים שמורה
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עושים מינוי בהיכל

למחדש
י
ם
ע
ד
5
.
1
3
כרטי
מסיאסס לאנריקו
(במקום 5ב₪ 170-

מחירון מינויים

עונת המנויים 2018/19
חוגגים

שנה

להיכל התרבות...
הזמן רץ כשנהנים
היכל התרבות נתניה
טלפון קופות09-8308811 :
פקסwww.netanya-culture.co.il 09-8624397 :

