אוקטובר-דצמבר 2018
בהיכלי התרבות נתניה

חוגגים

הזמן רץ כשנהנים...
תאטרון | קונצרטים | מועדון זמר
ערים מרתקות | מוסיקה אנדלוסית
כשהקלאסי פוגש את הפופ | חובק עולם
מנויצ'יק  -לילדים
קונסרבטוריון עירוני נתניה | טרמולו | תאטרון נתניה
מקהלת הנשים צליל המעיין | מקהלת הילדים ניצן
להקת המחול חבצלות | הרכב קולי בריזה

תוכן
עניינים

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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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
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03
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05
על מי ועל מה  -הצגת סדרה
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דברי
פתיחה
מנויים ושוחרי תרבות יקרים,
בשנת  1988נקבע ציון דרך משמעותי בחיי העיר נתניה ,בעיקר בחיי התרבות ,עם
פתיחתו של היכל התרבות העירוני ברחוב רזיאל.
שנת  30 – 2018שנה אחרי ,היכל התרבות העירוני ניצב במקומו וחזיתו שוקקת
החיים ,מעידה על פעילותו ועל מרכזיותו בעשייה התרבותית של העיר נתניה
וסביבתה.
יעדי עמותת היכל התרבות שהוגדרו בהקמתה ,הדגישו את תפקידה בקיום
פעולות תרבות ,בתיאום בין גופי התרבות בעיר ,ובהרחבת הפעילות ע"י הקמת
מרכזי תרבות נוספים ,כל אלה " -לתועלת תושבי העיר נתניה והבאים בשעריה".
עבורנו שנת  2018היא בהחלט שנה בה נוכל להביט אחורה בסיפוק ,וקדימה
בני אפרים
בידיעה שעלינו להמשיך בעבודה ,לשפר את הטעון שיפור ולהמשיך לקדם ולמנף
מנכ״ל עמותת היכל התרבות העירוני
את חיי התרבות בעיר לשיאים חדשים של עשייה תרבותית.
השנים הראשונות להקמתו של ההיכל היו שנים של יצירת תשתית תרבותית .הוקם מפעל המינויים בכל תחומי הבמה:
תיאטרון ,מוסיקה ,זמר ומחול .מפעל המינויים הלך והתרחב משנה לשנה ,קבע עובדות בשטח והיה לחלק בלתי נפרד
מהנוף התרבותי בישראל .בתיאטרון ,התחלנו עם  2סדרות מינויים לתיאטרון וגדלנו ל 7-סדרות מינויים .מועדון הזמר
שבתחילה השמיע קולו באולם הקטן בן  150המושבים עלה כיתה לאולם הגדול בן מאות המושבים .משנה לשנה הרחבנו את
ההיצע ופנינו למגוון רחב יותר של אוכלוסיה – כל אוכלוסיה וטעמה ,כל קהל ורצונו.
אל היכל התרבות שברחוב רזיאל הצטרפו גופי תרבות עירוניים נוספים ,ועמותת היכל התרבות התרחבה .הצטרפו אליה
המוזיאון לתולדות העיר ,הקונסרבטוריון העירוני כחלק מהתפיסה העירונית לקידום המוסיקה והחינוך המוסיקלי ,המרכז
הבינלאומי לכלי הקשה "טרמולו" ,מרכז מדע חלל ותרבות "פלנתניה"  -כל אחד מהם יוצר ומציע תוכן תרבותי ייחודי לגוני
האוכלוסייה השונים.
אל היכל התרבות שברזיאל ,הצטרף היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין שבעיר ימים ,ובכך הורחב ההיצע התרבותי לאזורים
נוספים בעיר.
איננו נחים על זרי דפנה .לפנינו עונה חדשה  ,2018/19 -אשר תביא עימה את סדרות המינויים עם מיטב הצגות התיאטרון
בהן "משרתם של שני אדונים"" ,מלך הכלבים" "פרפרים הם חופשיים" ,סדרות המינויים במוסיקה ובזמר ,הערים המרתקות
והמפגש של הקלאסי עם הפופ .לצידן ,סדרות מינויים חדשות באולם ע"ש איינשטיין :סדרת "חובק עולם" – מופעים
מוסיקליים ,קפה תיאטרון ,עונג שישי ואליהם מצטרף כרטיס המינוי לדור הצעיר מאד ,מינוי ל 5-הצגות לילדים לגילאי .4-8
במיוחד לרגל  30השנה ,אנחנו מציעים לכם כרטיס מינוי במחיר של  ₪ 330ל 6-מופעים מהמבחר המובא בפניכם בפרסומים
שלנו .הכרטיס יאפשר לכם לבחור את המופע בו תרצו ,בכפוף למידע אותו תוכלו לקבל בקופות או באתר האינטרנט שלנו,
כולל רכישת מינוי באמצעות גישה לאתר ללא צרך בהגעה לקופות.
מאחלים לכם שנה טובה ,שנה פוריה ויצירתית מלאת אתגרים וחגיגה אמנותית משובחת.
 30שנה  -איך אמרנו? "הזמן רץ כשנהנים ,"...אז בואו להיות שותפים לדרך ולרוץ אתנו...
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חוגגים

שנה

להיכל התרבות נתניה
הזמן רץ כשנהנים...

לרגל חגיגות ה-
מינוי זוגי ב–₪ 330
ל 3-הצגות/מופעים
הקדימו להזמין ולרכוש

על בסיס מקום פנוי משורה  14ומעלה .מכירה אינטרנטית בלבד
באתר www.netanya-culture.c o.il
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תיאטרון

הצגת בחירה למנויים
ולקהל הרחב

סוליקא
מחזמר ישראלי מקורי

ההצגה מו
לעונת 8-19צ1ע0ת למנויים
 2בתו
ספת תשלום

שעה וארבעים ללא הפסקה

מאת :מאור סבג ותאיר סיבוני | בימוי :רפי ניב | לחנים וניהול מוסיקלי :מאור סבג
בהשתתפות :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.
מחזמר ישראלי מקורי בהשראת סיפורה האמיתי של סוליקא ,הנערה היהודייה מטנג'יר ,שנקרעה בין אהבתה לבין אמונתה ונאלצה להיאבק על עקרונותיה,
על אמונתה ועל כבודה דווקא בימיו המפוארים של הדו-קיום היהודי-ערבי במרוקו .הפקה רבת משתתפים בליווי תזמורת ,שנולדה בחג המחזמר ,בת־ים.2016 ,

4

יום ה׳  25/10/18שעה 20:00
מוצ"ש  27/10/18שעה 20:30
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תיאטרון

הצגה מספר 1
למינויים ולקהל הרחב
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שעה וארבעים ללא הפסקה

הקומדיה הקלאסית בגירסא חדשה

מאת :קרלו גולדוני | נוסח עברי :ניסים אלוני | בימוי :אודי בן משה
בהשתתפות :יניב ביטון ,לירון ברנס ,גל דורנפלד ,שירן הוברמן ,אופיר וייל ,עדי זאק ,יובל ינאי ,יותם קושניר ,יעל שטולמן ,סיון ששון

הקומדיה הגאונית והאהובה בגירסא חדשה ורעננה – מצחיקה יותר ,וירטואוזית יותר ,אקרובטית יותר ופרועה יותר .המשרת טרופלדינו
מסבך שני אדונים ומסתבך בפרשיות שונות ומשונות :אהבות נכזבות וחיזורים חרוצים ,התחפשויות שובבות וחשיפות נועזות ,מיתות
משונות וקימות לתחיה לא צפויות .והכל ,כדי שיהיה לו קצת כסף לאכול ארוחת צהרים הגונה.
הקומדיה המבריקה שכתב גולדוני במאה ה 18 -ממשיכה להצחיק בכל העולם גם במאה ה.21 -
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סדרה  1יום ה׳  15/11/18שעה 20:30
סדרה  5מוצ״ש  17/11/18שעה 20:30
סדרה  2יום א׳  18/11/18שעה 20:30
סדרה  3יום ב׳  19/11/18שעה 20:30
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תיאטרון

הצגה מספר 1
למינויים ולקהל הרחב
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שעה וחצי ללא הפסקה

דרמה קומית מרירה-מתוקה ,מלאת חום ואהבת אדם

מאת :איאד אקטאר | תרגום ובימוי :משה נאור
בהשתתפות :איציק כהן/גיל פרנק ,אלמה דישי ,מיכאל מושונוב/גיא גורביץ ,יסמין עיון

אטלנטה של ימינו ,אפזל ,אב למשפחת מהגרים מפקיסטן ,הגשים את גרסתו לחלום האמריקאי והקים את חברת המוניות המצליחה בעיר .על אף ההצלחה,
מאז פטירתה של אשתו האהובה ,הוא אינו מוצא מנוח לנפשו .אפזל דואג לשתי בנותיו בכל מאודו וכל כולו טרוד בשאלה :האם יצליח להשיא את בתו
הבכורה ,זרינה? אהבתו העמוקה אליה ,לצד ערכי המשפחה והמסורת בהם הוא דוגל ,מביאים את אפזל לחיפוש עיקש אחר חתן ראוי .בדרכים שונות
ומשונות הוא מאתר בעבור בתו הבכורה וללא ידיעתה ,מועמד אידיאלי והתרגשותו גדולה.
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סדרה  6יום ד׳  28/11/18שעה 19:00
סדרה  7יום ה׳  29/11/18שעה 20:30
סדרה  9מוצ"ש  1/12/18שעה 20:30
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תיאטרון

הצגה מספר 2
למינויים ולקהל הרחב

הסודות

שעה וארבעים וחמש דקות ללא הפסקה

מחזה ישראלי חדש

מאת :הדר גלרון | בימוי :כפיר אזולאי
בהשתתפות :יעל וקשטיין ,מיכל שטמלר ,שירן הוברמן ,הדס קלדרון ,יניב לוי ,עמי ויינברג ,קרן מרום ,לורין מוסרי ,דורון בלנק ,בר אקרמן,
אלינור דוד ,דניאל היב ,אליה לסרי | מחליפות :ליאת גורן  ,נטלי מאירי
נעמי ,בתו של דיין חרדי ,מצליחה לשכנע את אביה לדחות את חתונתה ולאפשר לה ללמוד במדרשה לבנות בצפת .את חלומה החתרני להיות הרב-אשה
האורתודוקסית הראשונה היא חולקת רק עם הרבנית דבורי ,מנהלת המדרשה .דבורי ,שהבטיחה לדיין להכין את נעמי לחיי נישואין ,מגלה שנעמי היא
עילוי ומפרה את הבטחתה לדיין .היא גם בוחרת בנעמי להיות החברותא של מישל ,תלמידה סוררת ,שנשלחה למדרשה כעונש על חטא אפל וסודי.
הקשר בינה לבין מישל סוחף את שתיהן למחוזות בלתי צפויים ומאיים להרוס את כל חלומותיה .סיפור התבגרות בעולם שבו אסור לחלום מחוץ לחוקים.
עונת המינויים  | 2018/19הזכות לשינויים שמורה

סדרה  1יום ה׳  13/12/18שעה 20:30
סדרה  5מוצ"ש  15/12/18שעה 20:30
סדרה  2יום א׳  16/12/18שעה 20:30
סדרה  3יום ב׳  17/12/18שעה 20:30
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תיאטרון

הצגה מספר 2
למינויים ולקהל הרחב

סבוטאז'

שעה וחצי ללא הפסקה

קומדיה מרגשת

מאת :אילן חצור | בימוי :גדי צדקה
בהשתתפות :שלמה בראבא ,יגאל עדיקא ,פנינה ברט ,ריטה שוקרון 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.
"כאן זה לא מימונה!!!" צועק יצחק .הסוגיה הדרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור של שני צידי הזיכרון הלאומי ,ומעניקה מבט מרגש
ומצחיק על חיינו המשותפים במדינה הזו .דרמה קומית מרגשת ,מצחיקה עד דמעות ,הנוגעת בנימי ההוויה הישראלית העכשווית.
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הנגשה בתיאור קולי לעיוורים
וכבדי ראייה
בשיתוף הספרייה לעיוורים

סדרה  6יום ד׳  19/12/18שעה 19:00
סדרה  7יום ה׳  20/12/18שעה 20:30
סדרה  9מוצ"ש  22/12/18שעה 20:30
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תזמורת נתניה
הקאמרית הקיבוצית

קונצרט מס׳ 1

קונצרט מס׳ 2

פ
ת
י
ח
ה
ח
ג
יגית

כוכב עולה

עם האנסמבל הקולי משוודיה

עם סואי פארק ,כינור

מנצח  -כריסטיאן לינדברג
שוברט :מיסה מס'  2ב-סול מג'ור ,ד' 167
לאופולד מוצרט :קונצ'רטו לטרומבון אלט ()1755
יוסי בן נון :יצירה חדשה בבכורה עולמית (תנוגן בחלק מאולמות הקונצרטים)
י' ס' באך" :עורו ,קורא לנו הקול" ,קנטטה רי"ב 140
דבוז'ק :סוויטה "צ'כית"

יום ה׳  18/10/18שעה 20:00
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מנצח  -גיא פדר
מנדלסון :פתיחה "שובו של הזר"
יוסופוב :מה שייחלתי
מוצרט :סימפוניה מס' " ,31פריס"
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור

יום א׳  2/12/18שעה 20:00
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מועדון זמר
סדרת זמר עברי

מופע מס׳ 1

הלהקה

מופע מס׳ 2

מ
ר
ו
ס
י
ה
ב
אהבה

משירי להקת הנחל המיתולוגית

השירים הרוסיים שליוו את המפעל הציוני

משתתפים :ששי קשת ,שירלי הוד ולהקת שיר-לי | מנחה :יואב גינאי
ניהול מוסיקלי ופסנתר :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

משתתפים :סולן האופרה הטנור יותם כהן ,ילנה גרישקוב וטל סונדק | מנחה :אהרון פררה
ניהול מוסיקלי ופסנתר :אורי קריב בליווי הרכב נגנים

הלהקה המובילה והמשפיעה ביותר בתולדות הלהקות הצבאיות בישראל ,שהעשירה את המוזיקה
הישראלית יותר מכל הרכב מוזיקלי בזמר העברי.

השירים הרוסיים שליוו את המפעל הציוני וההתיישבות העובדת .משירי תנועת הנוער והלהיטים
הגדולים של מקהלת הצבא האדום שאומצו בישוב העברי בארץ ישראל והפכו לפס קול המוביל
בזמר העברי.

מוצ״ש  24/11/18שעה 20:30
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לאור ההצלחה
של סדרת
ערים מרתקות
בעולם ,החל
מהעונה
הנוכחית,
סדרת זמר
בהפקת "רעות
קשרי תרבות"

מוצ״ש  29/12/18שעה 20:30
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ערים מרתקות
בעולם

מפגש מס׳ 1

מפגש מס׳ 2

ב
י
ן
מ
י
ל
א
נ
ו
לפריז

ל
ו
נ
ד
ו
ן
–
ע
י
ר עולם

הרצאת פתיחה :מילאנו – בירת צפון איטליה
מרצה :רמי סימסולו ,מרצה ומדריך טיולים בכיר

מרצה :ד"ר גוסטב מייסלס ,היסטוריון
בביצוע להקת אומהגומה | ניהול מוסיקלי :עודד טמסוט | זמרות אורחות :אלישבע (סולנית
העבריים מדימונה) ,נועה גולן בראל (דה וויס)

מופע מוסיקלי :מ"לה סאקלה" לשאנז אליזה

עולם האופרה הדרמטי והסוחף והניגון הרומנטי של השנסון הצרפתי במפגש פסגה ווקאלי מרגש
בביצוע קרן הדר בקולה העוצמתי וסולן האופרה ,הטנור גבי שדה.
פניני הקלאסיקה האופראית כפי שעלו על בימת הלה סקאלה במילאנו ומיטב השירים מהקברטים
של פריז.
יום ב׳  5/11/18שעה 20:30
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מופע מוסיקלי :רחובות לונדון

מוזיקאים ,משוררים ואמנים רבים הושפעו מלונדון וכתבו עליה את השירים היפים בעולם.
מופע מחווה לאמנים וללהקות שפעלו בלנדון וממנה כבשו את העולם ,ביניהם :הביטלס ,קליף
ריצ׳רד ,אדל ,סטינג ,אלן פרסונס ,פיל קולינס ,קט סטיבנס ,אריק קלפטון ועוד.
יום ב׳  31/12/18שעה 20:30
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תאטרון
היידישפיל

המכשפה
עיבוד חדשני ומודרני

מאת :אברהם גולדפאדן | בימוי :אלכסנדר האוזפטר
בהשתתפות :טל אבישר ,ספיר באומוול ,גיל וייס ,ישראל
טרייסטמן ,אירמה סטפנוב ,דותן עמרני ,אנדרי קשקר ,ארז
רגב ,מירי רגנדורפר ,יעל רוחקינד ,ניב שפיר

תושבי העיירה היהודית הקסומה מתמודדים עם ניסיונה של
קבוצת מכשפות ,המנסה לערער את עולמם הפנימי של תושבי
העיירה המחפשים את זהותם .ההצגה עוסקת נחיצותם של
החלומות ושל הפנטזיות במציאות האובייקטיבית .ההצגה
משלבת סגנונות וז'אנרים שונים ,קומדיה ,מוסיקה ,ריקוד
ותנועה ,דימויים חזותיים ,וידאו וקולנוע.
יום ג׳  20/11/18שעה 20:00
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תזמורת
ירושלים
מזרח ומערב

אקטואליה
אבי בטלהיים

קונצרט מס׳ 1

איסטנבול שבתרבות

ערב של מוסיקה תורכית

מוסיקה תורכית בדגש על סגנון ה"ערבסק" הפופולרי שנציגו
הידוע ביותר הוא הכוכב התורכי אברהים טטליסט .על הבמה –
שני כוכבים – זוכת דה וויס והבחורה שגרמה אפילו לשלומי שבת
לפצוח בשירה תורכית  -ספיר סבן תחזור בקולה הגדול לשפת
בית אביה ...לצידה ,הישר מתורכיה ,ילד הפלא שגדל לזמר
אדיר – מחט דאש –אשר ירהיב בביצועים לשיריו של אברהים
טטליסס .אורח מיוחד  :נגן הבגלמה הווירטואוז עומרי זליג.

יום א׳  21/10/18שעה 20:30

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.
היכל התרבות נתניה שבת  13/10/18שעה 11:00
היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
שבת  10/11/18שעה 11:00
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טרמולו

הרשמה

הקונסרבטוריון
העירוני

הרשמה

ספטמבר  -נובמבר 2018

חינוך מוסיקלי רחב לילדים

יום א׳  2/9/18פתיחת שנת הלימודים
מרכז טרמולו פותח שנת לימודים חדשה וגדל – עוד מקומות לתלמידים חדשים! מרכז טרמולו משמש
כיועץ חיצוני למשרד החינוך בכל הקשור לכלי הקשה והשנה מנהל המרכז ,תומר יריב הוציא ספר
הוראת כלי הקשה מטעם משרד החינוך ופרויקט קהילה מנגנת .בטרמולו השיעורים הם פרטניים ובהם
נלמדים כלי הקשה שונים לרבות מערכת תופים והכרת עולמות מוסיקליים מגוונים .בנוסף ,התלמידים
המתקדמים נהנים מנגינה בהרכבי כלי הקשה ותזמורת קונסרבטוריון נתניה ללא עלות נוספת.

הקונסרבטוריון העירוני נתניה הינו בית ספר מקצועי למוסיקה ,המעניק חינוך מוסיקלי רחב לילדים
ולבני נוער בגילאים  .4-18המוסד פועל תחת פיקוח משרד החינוך.
• תלמידי הקונסרבטוריון משתלבים בתזמורות ,מקהלות והרכבים קאמריים.
• לימודים עיוניים (פיתוח שמיעה ,תיאוריה וספרות המוסיקה)

יום ה׳  11/10/18טרמולו בקונצרט  -מרכז לאמנויות אלמא ,זכרון יעקב.
יום ה׳  29/11/18קונצרט "כוכבי הלכת" באולם קלרמונט שבאוניברסיטת תל אביב.
לקראת נסיעתם לניו יורק ולקראת קונצרטים נוספים בארץ בהמשך השנה ,חברי טרמולו
משתפים פעולה עם מולטיפיאנו -רביעיית פסנתרנים בהובלתו של פרופ' תומר לב ,ראש ביה"ס
למוסיקה באוניברסיטת תל אביב.
יום ג׳ " 4.12.18מסע בין כוכבים" בניו יורק ההופעה בניו יורק היא תולדה של שיתוף פעולה של
טרמולו ופרופ' תומר לב (מנהל האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב) אשר הקים הרכב של 4
פסנתרנים ווירטואוזים בשם "מולטי – פיאנו" וביחד עם טרמולו ינגנו על במת המרקין הול בניו יורק.
טרמולו ,מרכז כלי ההקשה בנתניה
לפרטים על הפעילות ולהרשמה טלtremolo.pci@gmail.com | 09-8653245 :
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מחלקות הקונסרבטוריון :טרום כלי (חינוך מוסיקלי לגיל הרך) • מחלקת כלי נשיפה
• מחלקת כלי הקשת • מחלקת גיטרה • המחלקה הווקאלית – פיתוח קול ושירת מקהלה
• "טרמולו" – מחלקת כלי הקשה • מחלקת הפסנתר וכלי מקלדת • המחלקה העיונית

ראשי רח' רזיאל  ,4נתניה | מזכירות :ימים א'–ה' 13:00-20:00
טלפון 09-8308822 :פקס 09-8335057 :מיילcons@netanya–culture.co.il :
שלוחה דרום (ביה"ס בגין) רח' מוטה גור  | 4מזכירות :ימים א' ג' ד' 15:00-20:00
טלפון09-8859638 :
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גלרייה
על הצוק

עמותת
אמני נתניה

הסבון בכה מאוד

צילום :דניאלה להב

תערוכות

ניקיון ולכלוך באמנות הישראלית
העכשווית
הפתיחה ביום ו' ,י"ב תשרי,
 21.9.18בשעה 11.30
אוצר :ד"ר גיא מורג צפלביץ'
נעילת התערוכה בתאריך 10.11.18

עמותת אמני נתניה מזמינה
את הקהל הרחב לתערוכות ופעילויות.

פרטים :גלריות העירייה ,רח' הצורן  ,6אזה"ת ספיר ,נתניה.
פתוח ללא תשלום בימים א'  -ה' מ 8:00 -עד  19:00בימי הפעילות בעירייה; סגור
בשבתות וחגים ובערבי שבת וחג.
סדנת רישום מודל
כל יום ד' ,החל ב- 10.10.2018 -
מ 19:30-עד  ;22:30בתשלום.
מצטרפים חדשים צריכים להרשם! -
omaneynatanya@gmail.com
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אמנים תושבי נתניה והסביבה ,היוצרים בתחומי
האמנות הפלסטית  -אם אתם מעוניינים במפגשים,
תערוכות ,סדנאות ופעילות אמנותית בחברת
אמנים נוספים ,אתם מוזמנים לשלוח מייל אל:
omaneynatanya@gmail.com

אבן נייר ומספריים -
משחקי ילדות
תערוכה פעילה לילדים,
משפחות ובוגרים
הפתיחה ביום ו' ,ח' כסלו,
 16.11.18בשעה 11.30
אוצרת :עדי שלח
ייעוץ והתאמה :ד"ר גיא מורג צפלביץ'
נעילת התערוכה בתאריך 12.1.19

צילום :סטס קורולוב

בגלריות העירייה:
	•מוצגת התערוכה " - Re-Artפנים רבות לישראל" – תערוכת צילום ואמנות
דיגיטאלית  -צלמים אמנים מנתניה ומסינסינאטי (ארה"ב) חברו לפרויקט ייחודי,
בחסות הסוכנות היהודית ועמותת אמני נתניה .עד 29.11.2018
	•ביום ד' 24.10.2018 ,בערב יתקיים שיח גלריה בהשתתפות האמנים מארה"ב.
	•ביום ד' 5.12.2018 ,בשעה  19:00תיפתח התערוכה "לצאת מ ,"...באווירת חנוכה.
אוצרות :חדווה ארזי ורוני גרינברג.
	•סביב המדרגות מוצגת התערוכה "דואליות בזהב" של אריק שניידר ,חבר העמותה.

מיצב  ,2014מתוך סדרת "פנטזי הנדס".
באדיבות אוסף סיביל גולדפיינר

קרן שפילשר ,טקטור2016 ,

עונת המינויים  | 2018/19הזכות לשינויים שמורה

בו
בתצואו ל
ב
ק
גת ר
ה
ה
חדשה קבע

מאירים
את ישראל
 70מנורות בסימן  70שנה לישראל

ה
חוכניסה
פשית!

מאירים את נתניה
תצוגת מנורות מרהיבה בתערוכת חוצות

מוזאון העיר נתניה
המרכז לתולדות נתניה
סיורים ברחבי העיר  -מותאמים למבוגרים ולמשפחות
מערך חינוכי – פעילות חינוכית לתלמידי בתי ספר
הדרכה במוזיאון – צוות הדרכה מיומן
ימי הולדת נוסטלגיים

רחוב מקדונלד  ,3נתניה
09-8308851
טלפון 09-8840020

museum.netanya@gmail.com

א' ,ג' ,ד' ,ה' 10:00-16:00
12:00–19:00
ב'
10:00-13:00
ו׳

חול המועד סוכות ,ימים שלישי  -חמישי,
ט"ז  -י"ח בתשרי תשע"ט,
 25-27בספטמבר 2018
כיכר העצמאות החדשה נתניה
*התערוכה פתוחה בכל שעות היממה.
פתיחת חגיגית לתערוכה
יום שלישי ,ט"ז בתשרי תשע"ט25/9/18 ,
בשעה 18:00
פעילות יצירה לילדים מידי יום
בין השעות 17:00-19:00
הפעלה אינטראקטיבית לכל המשפחה בנושא
"תקומתה של המנורה"
יום חמישי י"ח בתשרי תשע"ט27/9/18 ,
בשעות 18:00-21:00

הדרכה לקבוצות יש לתאם מראש
הביקור במוזאון בתשלום
המוזאון לתולדות העיר נתניה
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פלנתניה
בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2018
חוה"מ סוכות -הסוכה שלי בכוכב שלי  -שלישי-שישי 25-28/9/18
פעילות חווייתית של יום שלם עם מגוון מופעים,
סדנאות מדע ואסטרונומיה ומיצגים חדשים.

חוגההרשהמחהלה
ים/קורסי לחוגים

ם
–פ
אסט ירותנווח והמצשאנתיים
מיו מיה וח ה,
מגןעד לגילאיםלל -
חו
כיתו בתה ועד
ו'

חופשון חלל לילדים חוה"מ סוכות ( 25-27/9-לתלמידי כיתות א'-ה').
המרוץ לחלל יום ד' 20:00 10/10
במסגרת שבוע החלל העולמי ייערך ערב שכולו מוקדש לאסטרונומיה וחלל.
מיצגים ייחודיים בפלנטריום וכמובן תצפית טלסקופים
נובמבר
ליל מדענים צעירים יום ד' 18:00 14/11
ארוע המציין את המדענים שהגיעו להישגים מיוחדים ומעודד חשיבה מדעית.
דצמבר
חנוכה  -מגלים וחוקרים את האור שלישי-שישי  ,4-7/12/18ראשון-שני 9-10/12
חנוכה -חופשון חלל לילדים ( 4-6/12לתלמידי כיתות א'-ה').
מנהלים ,רכזים ומורים! החלה ההרשמה לפעילות בתי ספר וקבוצות תשע"ט
התכנית מיועדת לתלמידים החל מגן ,לתלמידי יסודי ,חטיבות ותיכונים.
לפרטים ,הרשמה ,חוגים ואירועים Planetanya.org.il
דוא"ל  office@planetanya.org.ilטלפון 09-8308860
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ל
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ת
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מ
ח
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ל
חוגגות  30ל ״חבצלות״
היווסדן

ניהול אמנותי וכוריאוגרפיה :ליאור תבורי | מנהלת הלהקות :שולה שמידק
הצטרפו אלינו לעונה מרגשת ומחדשת .רקדנים ורקדניות מגיל  6ועד .50
הלהקות הופיעו בפסטיבלים בספרד ,הונגריה ,טאיוואן ,רוסיה ,גרמניה וברזיל

מופע "אור חבצלות  - "2018ב 10.12.18-היכל התרבות העירוני בשעה 20:30
בית הלהקה  -מתחם הספורט "תשרי" (רח' תשרי  10נתניה) בימים שני וחמישי
לפרטים והרשמה  -שולה שמידק  -היכל התרבות העירוני 052-3289955 ,09-8308806
חפשו אותנו בפייסבוק "חבצלות נתניה" ובאינסטגרם havazalot_netanya
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צילום :משה גלבר

חבצלות
נתניה

התיאטרון
העירוני
נתניה

מ ִ ְקוֶוה

עיבוד חדש!

דרמה מרגשת מלאת הומור

מאת :הדר גלרון | בימוי :רוני נוימן פדלון
הפקה :היכל התרבות העירוני נתניה
ניהול :יהודית אנושי | עוזר במאי  :תומר פנקר
עיצוב תפאורה :פיני משה | מוסיקה מקורית :אפי שושני
בהשתתפות :שירלי עבודי ,אילת גופמן ,ריקי גפני ,מירה קורן ,איילת בן צור ,רחלי תשובה,
שרון לפיד ,מיכל צוקרמן ,מיה לפיד ,לירי שחר ,נטע סיון
הצגה העוסקת במקום המפגש החודשי ,המקווה ,של קבוצת נשים חרדיות ,מסורתיות וחילוניות.
במקווה נרקמת ביניהן מערכת יחסים מרתקת החושפת סודות ,שקרים ,פחדים ,חלומות ,מאוויים
וגעגועים .המחזה מציג בפנינו את חייהן של הנשים הנאלצות להתמודד עם המציאות המורכבת
שבה הן חיות  -החיים בחברה שמרנית ונוקשה ,המתנגשים לא אחת מול רצונותיהן.
יום ד׳  19/12/18שעה  20:30אולם דורטמונד היכל התרבות נתניה
יום ה׳  20/12/18שעה  20:30אולם דורטמונד היכל התרבות נתניה
יום ה׳  27/12/18שעה  20:30אולם דורטמונד היכל התרבות נתניה
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בידור

היכל התרבות ע"ש אריק
איינשטיין  -עיר ימים

ימוופעחסטאנדיאפספונדר
מוצ"ש 18
 27/10/שעה21:30 :

ימוופעססטינדגאפבני

מוצ"ש 18
 20/10/שעה21:30 :

ארותוןות ומופפתריםשט

חמישי
 1/11/18שעה 21:00

רסטונדיאפטלהלוריםויעייפטיםלזון
חמישי

מואפעססטףנד יאפצחקי

2018
 22/11/שעה21:00 :

מוצ״ש
 17/11/18שעה 21:30

מויופענסטתנדןאפברק

חמישי
 1/12/18שעה 21:00

18

מוגיפעורסטנדאאפזינגר

מוצ"ש 2018
 15/12/שעה21:00 :
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בידור

היכל התרבות העירוני

חאמישימי0/18ה/1ג04נשערה:ל0י21:0ת

מוחצ"נשו18ך/10/ד06אושעה:ם

חאמיושיד18י/10/כ11גן

שעה21:30:

שEבתA20/1L0/I18VשעBהA:00B:

21

ששל18ו1/ם03/1אשעסה:י0י:3ג
מוצ"

מואצ"לשי18ו/11/מ10רישעה:א0נ:0ו

21

עונת המינויים  | 2018/19הזכות לשינויים שמורה

21:30

21

ריבייעידי0/18ש10/1פישעלה20:0–0 :חפלה

חאמישימ/18א1/11משאעהו:30ה20בת

מושצ"שח18ר2/20ח/1ס08ון

שעה21:30 :
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מנמוינויצ 'יק
הצגות לילדים

ב5עלהוצתגות נבחרות
לכל הצגה הפתעשה.ל ..פר₪ 250

שאליישיה0/18א/1ו23ושעץה0 :א17:3אוה

רבישעיו18ל/11/ם21לשעעה:ו0ל17:3ם

הקדימו להזמין ולש טים בהמשך
ריין מקומות*

חדש בהיכל התרבות ע"ש א .איינשטיין
מינוי ילדים – מנויצ'יק לגילאי 3-7

לרגל חגיגות ה 30-לעמותת היכל התרבות ,יוצאים במינוי חדש השואף לחשוף
את הילדים ולחברם לעולם הקסום של התיאטרון ואמנויות הבמה .להצית את
דמיונם ולהעניק להם חוויה ערכית ואיכותית המעשירה את עולמם התרבותי.
לפניכם מבחר רחב של הצגות בביצוע מיטב התיאטראות הרפרטואריים,
תיאטראות הילדים ויוצרים עצמאיים.

לרכישה בטל`09-8909884 | 09-8308818 :
חדש! גם באתרwww.netanya-culture.co.il :
20

רביהעיב9י/1/1צ30השעה:ש:30ה17תחפשה שדלילשי 9ת/2/1ה26קשעסה0 :מ:3י17ם

שעלילשי 9נ/1י/5ס15ישעםה0 :ו:3נ17פלאות
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דביר פרידמן

ילדים

היכל התרבות העירוני

שיקשיר/18ק/9ס28בשערה0 :א:0ב 10וו

12:30-

קופיקו
משניל0/18ך/1ה 08שג'עהו 0נ:3ג17ל

שפליישיט18ר/10/פ02ן

שעה17:30 :

סבא
חאמישילי1/18ע/1ז08ר ושעה:ה0ג:3ז17ר

חנהל'ה
רוביעיש18מ/11/ל14תשעה:ה:30ש17בת

רבישעיו18ב2/ם12/1ששעה:ל :30ה17מכבים

שעלישימי 18ו/12/ת18משעי
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ה 16:00 :ו18:00-

לההפייל שרצה
שלישי 18ו0/ת16/1השעכי

ה17:30 :

עדי איזנמן ,עדי ארד ,מאיה שוטנפלד ,רפי רותם

קראסשון 18ם/11/ש25ל מ
שחק
שעה 17:30
שלישי 18
 25/12/20שעה 17:30
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לוח אירועים
אוקטובר-נובמבר-דצמבר
שם המופע

פיטר פן-הבלט הישראלי – לכל המשפחה
אמי הגנרלית – הצגת בידור
חנוך דאום – סטנד אפ
הצגה לילדים  -מעשה בחמישה בלונים
מופע קיץ יידישפיל חפלה
אודי כגן – סטנד אפ
שבתרבות
הצגה לילדים  -הפיל שרצה להיות הכי
תזמורת נתניה  -תמונות נצחיות
 – ABBA LIVEמופע בידור
יוסי גבני – סטנד אפ
איסטנבול  -תזמורת ירושלים מזרח ומערב
איה אוץ אאוה  -הצגה לילדים
מחזמר ״סוליקא״ -תאטרון באר שבע
מחזמר ״סוליקא״ – תאטרון באר שבע  -הצגת בחירה למנויים ולקהל הרחב
יוחאי ספונדר – סטנד אפ
הצגה בצרפתית
אימא מאוהבת
שלום אסייג – סטנד אפ
ערים מרתקות – בואנוס איירס
סאלח שבתי – מחזמר
הצגה לילדים  -אליעזר והגזר
שבתרבות
אלי ומריאנו – סטנד אפ
הצגה לילדים  -חנהל’ה ושמלת השבת
משרתם של שני אדונים – תאטרון בית לסין – סדרה 1
הצגה בצרפתית
משרתם של שני אדונים – תאטרון בית לסין – סדרה 5
משרתם של שני אדונים – תאטרון בית לסין  -סדרה 2
משרתם של שני אדונים – תאטרון בית לסין  -סדרה 3
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תאריך

יום שלישי 02/10/2018
יום חמישי 04/10/2018
מוצ”ש 06/10/2018
יום שני 08/10/2018
יום רביעי 10/10/2018
יום חמישי 11/10/2018
יום שבת 13/10/2018
יום שלישי 16/10/2018
יום חמישי 18/10/2018
יום שבת 20/10/2018
מוצ”ש 20/10/2018
יום ראשון 21/10/2018
יום שלישי 23/10/2018
יום חמישי 25/10/2018
מוצ”ש 27/10/2018
מוצ”ש 27/10/2018
יום שלישי 30/10/2018
יום חמישי 1/11/2018
מוצ”ש 03/11/2018
יום שני 05/11/2018
יום רביעי 07/11/2018
יום חמישי 08/11/2018
יום שבת 10/11/2018
מוצ”ש 10/11/2018
יום רביעי 14/11/2018
יום חמישי 15/11/2018
יום חמישי 15/11/2018
מוצ”ש 17/11/2018
יום ראשון 18/11/2018
יום שני 19/11/2018

שעה
17:30
21:00
21:30
17:30
20:00
21:30
11:00
17:30
20:00
21:00
21:30
20:30
17:30
20:00
20:30
21:30
20:30
20:30
21:30
20:30
20:30
17:30
11:00
21:00
17:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

מקום

היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
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לוח אירועים
אוקטובר-נובמבר-דצמבר
שם המופע

המכשפה  -יידישפיל
שולם לעולם – הצגה לילדים
רסט אינטרנשיונל
סטנד אפ – רויטל ויטלזון – להורים עייפים
הלהקה  -מועדון זמר
הצגה לילדים לחנוכה  -קסם של משחק
קרקס על הקרח – לכל המשפחה
על מי ועל מה  -תאטרון חיפה  -סדרה 6
על מי ועל מה  -תאטרון חיפה  -סדרה 7
על מי ועל מה  -תיאטרון חיפה  -סדרה 9
קונצרט  -תזמורת נתניה  2 -כוכב עולה
הצגה לילדים  -הקוסם מארץ עוץ
הצגה לילדים פסטיבל שירים ונפלאות
מפצח האגוזים  -הבלט הישראלי
שחר חסון – סטנד אפ
חבצלות – אור חבצלות
הצגה בצרפתית
סודות  -תיאטרון בית לסין  -סדרה 1
שבתרבות
סודות  -תיאטרון בית לסין  -סדרה 5
גיורא זינגר – סטנד אפ
סודות תיאטרון בית לסין  -סדרה 2
סודות תיאטרון בית לסין  -סדרה 3
הצגה לילדים  -עמי ותמי X 2
הצגה  -סבוטאז’ – סדרה 6
מקווה  -התיאטרון העירוני נתניה
מקווה  -התיאטרון העירוני נתניה
סבוטאז’  -התיאטרון העברי  -סדרה 7
סבוטאז’  -התיאטרון העברי  -סדרה 9
מרוסיה באהבה  -מועדון זמר  -מופע מס׳ 2
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תאריך

יום שלישי 20/11/2018
יום רביעי 21/11/2018
יום רביעי 21/11/2018
יום חמישי 22/11/2018
שבת 24/11/2018
יום ראשון 25/11/2018
יום שלישי 27/11/2018
יום רביעי 28/11/2018
יום חמישי 29/11/2018
מוצ”ש 01/12/2018
יום ראשון 02/12/2018
יום שלישי 04/12/2018
יום רביעי 05/12/2018
יום שישי 07/12/2018
מוצ”ש 08/12/2018
יום שני 10/12/2018
יום שני 10/12/2018
יום חמישי 13/12/2018
יום שבת 15/12/2018
מוצ”ש 15/12/2018
מוצ”ש 15/12/2018
יום ראשון 16/12/2018
יום שני 17/12/2018
יום שלישי 18/12/2018
יום רביעי 19/12/2018
יום רביעי 19/12/2018
יום חמישי 20/12/2018
יום חמישי 20/12/2018
מוצ”ש 22/12/2018
מוצ”ש 29/12/2018

שעה

20:00
17:30
20:00
21:00
20:30
17:30
17:30
19:00
20:30
20:30
20:00
18:15 | 16:00
17:30
11:00
21:30
20:30
20:30
20:30
11:00
20:30
21:00
20:30
20:30
18:00 ,16:00
19:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

מקום

היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות ע”ש אריק איינשטיין  -עיר ימים
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
אולם דורטמונד היכל התרבות נתניה
אולם דורטמונד היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
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פסטיבל התאטרון הצרפתי בישראל.

פסטיבל התאטרון הצרפתי בישראל המופק בשיתוף עם ז'אן מארק דומונטה ,בין המובילים בתחום
הפקת התיאטרון ,נוסד ב 2017-על-ידי סטיב סויסה ,מפיק ובמאי פריזאי .מטרת הפסטיבל :לחלוק
עם הציבור המקומי את הלהיטים של התאטרון הצרפתי.
מאת :אלברט כהן | עם :פטריק טימסיט | בימוי :דומיניק פיטוזה
ע"פ "הספר של אמי" מאת אלברט כהן  -זכויות שמורות לGallimard-
הפקה  Les Visiteurs du Soirהוקרה מרגשת ל"כל האימהות באשר הן".
אלבר כהן מגדולי הספרות הצרפתית של המאה ה  ,20 -היה מועמד לפרס נובל ומת ב 1981-בז'נווה
יום ג׳  30/10/18שעה  20:30בהיכל התרבות העירוני

הצגות ומופעים לציבור הצרפתי

יום ה׳  15/11/18שעה 20:30
בהיכל התרבות על שם אריק איינשטיין – עיר ימים
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יום ב׳  10/12/18שעה 20:30
בהיכל התרבות על שם אריק איינשטיין – עיר ימים

יום ד׳  19/12/18שעה 20:30
בהיכל התרבות על שם אריק איינשטיין – עיר ימים
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רק במדטכניקה אורתופון

סל שיקום השמיעה המקיף והמקצועי ביותר!
מכשירי השמיעה הטובים בעולם
טכנולוגיות מתקדמות לשמיעה מיטבית

אביזרי עזר לשמיעה
להשלמת חוויית השמיעה בכל תחומי החיים
מועדון הלקוחות amplifon friends
מועדון הטבות יחיד מסוגו הכולל אחריות מורחבת
בגין אבדן ונזק מוחלט

שירות אישי וליווי מקצועי ע"י קלינאי תקשורת מובילים
נציגים מורשים של משרד הבריאות וכל קופות החולים
סניפים בפריסה ארצית
1-700-700-637
www.medor.co.il

סניף נתניה:
רח' רזיאל 7
09-8848866

מכשירי השמיעה הטובים בעולם

תקנון מנויים
עונת 2018/19

מנוי יקר,

הנהלת וצוות עובדי היכל התרבות נתניה מברכים אותך עם הצטרפותך
לעונת המינויים  2018-2019ומאחלים לך צפייה נעימה.

צפייה בהצגות סדרה:

מפת אולמות
היכל התרבות
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בכרטיס המינוי שברשותך מופיע שם הסדרה שבחרת .אחת לרבעון תישלח לביתך תוכניה תלת
חודשית ובה פירוט 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 שימו לב ,עליכם להצטייד בכרטיס המינוי בבואכם להצגה.
לא תתאפשר כניסה לאולם ללא כרטיס המינוי.
למאחרים ,מקומות ישיבה על בסיס מקום פנוי ,בחלקו העליון של האולם.
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 המינויים מידית ,על מנת להבטיח לעצמם את
מבוקשם .כל הקודם זוכה!

חשוב לדעת!

כרטיס המינוי שברשותכם תקף לעונת  2018-2019עם 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 ,יימכרו 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 מבעוד מועד
יש לכבות מכשירים סלולריים בכניסה לאולם.
בחודשי הקיץ ובעונת מעבר יפעלו המזגנים במשך כל ההצגה .לסובלים מקור יש להצטייד בלבוש הולם.
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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 .טל׳ 09-8308811
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צליל
המעיין

הצטרפו אלינו

מקהלת הנשים הייצוגית של היכל התרבות נתניה

בניצוחה של מרינה קליוזנר
מרינה מזמינה זמרות חדשות להצטרף לחוויה מוסיקלית ,פעילות חברתית ,כנסי מקהלות,
קונצרטים ,פסטיבלים עירוניים וברחבי הארץ.
להצטרפות ניתן להתקשר ל :מרינהmkluzner@gmail.com 052-4212070 :
גביgabi_sb@walla.com 052-4619706 :
פעילות המקהלה :כל יום ראשון בשבוע בין השעות 19:30-22:00

בריזה

הצטרפו אלינו

ההרכב הקולי הייצוגי של היכל התרבות

ניהול מוזיקלי :עמית בר-צדק
אחרי מסע מופלא ומרגש בפסטיבל מקהלות באיטליה" ,בריזה" מזמינה אותך להצטרף לשורותיה:
אם יש לך קול טוב ,ואהבה למוזיקה ישראלית איכותית של יוני רכטר ,מתי כספי ,יהודית רביץ ,דני
סנדרסון ועוד ,כדאי לך להצטרף אלינו ,ולהנות מהמוזיקה ומהאווירה המשפחתית והקולינרית.
החזרות מתקיימות בהיכל התרבות ,בימי א' ,בשעה .19.00
להצטרפות ולתאום חזרת ניסיון :ולתאום חזרת ניסיון054-6229682 :
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פסטיבל
פניני גיטרה 2018

מנהלים אמנותיים :דניאל עקיבא ואלכסיי בלואוסוב
בתכנית מחווה מיוחדת
 70שנה לישראל 90 ,שנה לנתניה

קונצרט פתיחה חגיגי – אנסמבל  Shinגיאורגיה
יום שני  24.9.18בשעה  ,21:00היכל התרבות ,אודיטוריום
מופע המשלב גאז' אתני מלהיב
קונצרט חגיגי "בגיטרה וזמר מארגוב עד שמר" מנצח :זיו קוז'וקרו
יום שלישי  25.9.18בשעה  ,20:30היכל התרבות ,אודיטוריום
ערב מחווה לזמר העברי עם תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית וסולנים.
רסיטל פלמנקו ומוסיקת עולם
יום שלישי  25.9.18בשעה  ,18:00היכל התרבות ,אולם דורטמונד
רסיטל עם אמן הגיטרה פלקו דה נרחה Flaco de nerja, spain
קונצרט מחווה לנתניה ואמניה
יום רביעי  ,26.9.18בשעה  ,18:00היכל התרבות ,אודיטוריום
קונצרט מחווה לנתניה ואמניה .בהשתתפות מקהלת "ניצן".
מוסיקת עולם
יום רביעי  ,26.9.18בשעה  ,21:00היכל התרבות ,אודיטוריום
אנסמבל נגוואה עם זמרת אורחת במוסיקת עולם
"הכניסיני תחת כנפך"
יום חמישי  ,27.9.18בשעה ,18:00 :היכל התרבות ,אולם דורטמונד
שירי אהבה ישראליים :סשה ארגוב ,מרדכי זעירא ,מתי כספי ועוד...
רסיטל לגיטרה
יום חמישי  ,27.9.18בשעה  ,19:00היכל התרבות אודיטוריום
רוברטו טשיני ,איטליה Roberto tascini, Italy
קונצרט נעילה
יום חמישי  ,27.9.18בשעה  ,21:00היכל התרבות ,אודיטוריום
ג'ררדו נונייז ולהקתו ,ספרד .אנטוניו קרבונל – שירה .קפיו – כלי הקשה
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טרמולו

חוגגים

שנה

להיכל התרבות נתניה
הזמן רץ כשנהנים...

