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עיריית נתניה

תאטרון | קונצרטים | מועדון זמר | ערים מרתקות | מוסיקה קלאסית | כשהקלאסי פוגש את הפופ | חובק עולם | הווירטואוזים של אריק דוידוב | צלילי קסם

קונסרבטוריון עירוני נתניה | טרמולו | תאטרון נתניה | מקהלת הנשים צליל המעיין | מקהלת הילדים ניצן | להקת המחול חבצלות | הרכב קולי בריזה
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צפייה בהצגות סדרה:

•כרטיס המינוי ,הינו כרטיס אלקטרוני חכם בו מתעדכנים הצגות המינוי ,הבחירה ,הבונוס והרכישות השונות
בהיכל התרבות נתניה
•בכרטיס המינוי שברשותך מופיע שם הסדרה שבחרת .אחת לרבעון יישלח לביתך/למייל/סמס עלון תלת
חודשי ובו טבלת ההצגות לתקופה זו .בחוברת יתפרסמו מועדי ההצגות ובצידם ,שם ומספר הסדרה התואם
למועד המיועד.
•אנא הקפידו להתעדכן במועדי הצגות הסדרה ,אליהן שובצתם וזאת על פי שם הסדרה .אנו שולחים
מסרונים לתזכורת אך איננו מתחייבים לשלוח תמיד ובכל מקרה האחריות על הנוכחות באולם במועד
שנקבע היא על הצופה בלבד.
•יש לשים לב כי בשעון הקיץ המועדים משתנים!! ניתן לצפות ברשימת ההצגות והשעות גם באתר ההיכל,
www.netanya-culture.co.il
•אנא שים לב ,עליך להצטייד בכרטיס המינוי בבואך להצגה ,לא תתאפשר כניסה לאולם ללא כרטיס המינוי.
•המינוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה.
•במקרה של אובדן הכרטיס ,יש להודיע מיידית למשרדי ההיכל .אובדן כרטיס המינוי מכל סיבה שהיא יחוייב
בתשלום של .₪ 15
•שינוי מקום /סדרה /הצגות בחירה :מנויים המעוניינים לבצע שינוי במקום הישיבה/ביום המינוי/בסדרה או הצגת
בחירה ,מתבקשים לפנות למחלקת מינויים מידית על מנת להבטיח לעצמכם את מבוקשכם .כל הקודם זוכה!
•ביטול כרטיסים למופעים יתקבלו עד  24שעות לפני מועד המופע וזאת כדי שהזכות למופע חלופי תישמר.
• מדיניות ביטול מינוי היא עד  14יום לאחר רכישתו.

חשוב לדעת!

•מנויי עונה  2018-2019כרטיס המינוי שברשותכם הינו עד אוקטובר  ,2019נא הקפידו לממש את הצגות
הבחירה והיתרות הקיימות במסגרת המינוי עד למועד זה.
•באולם קיימות מערכות הנגשה לכבדי שמיעה וכבדי ראיה.
•בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות המבקשים לשריין מקומות נוחים באולם ,מתבקשים להודיע לקופות בעוד מועד.
•קיימת מעלית באכסדרה
•יש לכבות מכשירים סלולריים בכניסה לאולם.
•הכנסת דברי מאכל ושתייה לאולם ההיכל אסורה בהחלט.
•על כל באי ההיכל לעבור בידוק בטחוני ולהישמע להוראות הסדרנים.
•חל איסור מוחלט לצלם תמונות  /וידאו ללא אישור מפיקי האירוע והנהלת ההיכל.
•בחודשי הקיץ ובעונות 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 9:00-19:30
ימי ו' וערבי חג בשעות  .9:00-12:00אנו מאחלים לכם הנאה מרובה.
2
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תוכן עניינים חוברת מופעים ספטמבר  -דצמבר
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

דברי פתיחה
משפחה חמה  -הצגת סדרה
לשם ובחזרה  -הצגת סדרה
הבא אחריו  -הצגת סדרה
צ׳פלין (המחזמר)  -הצגת סדרה
לילה אחד מרקוביץ׳  -הצגת סדרה
מועדון הזמר  /מתוק מדבש
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית  /גיל שוחט מארח
ערים מרתקות  /חובק עולם  /הווירטואוזים
פריז מג׳יק  /סרט ערבי  /תזמורת ירושלים מזרח ומערב
שבתרבות  /הבלט הישראלי  /יידישפיל
מופעים  -היכל התרבות העירוני

הצגות ילדים  -היכל התרבות העירוני
15
סטנדאפ  -היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין עיר ימים
16
צלילי קסם  -היכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין עיר ימים
17
מוזיאון נתניה  /התאטרון העירוני  /קונסרבטוריון
18
טרמולו
19
בריזה  /צליל המעיין  /חבצלות נתניה
20
פלנתניה
21
עמותת אמני נתניה  /גלריה על הצוק  /אכסדרה
22
חסות
23
 24-26לוח אירועים
סטנדאפ  -אולם בית יוחנן
27
מבצע גיפט כארד
28

רוצים לקנות כרטיסים?
רוצים לדעת פרטים אונליין
על כל אירועי התרבות בעיר? הכי פשוט לקנות כרטיסים באתר
האינטרנט המאובטח שלנו.
עקבו אחרינו בפייסבוק ובאתר
www.netanya-culture.co.il www.netanya-culture.co.il

רוצים לקבל מידע אודות
אירועי התרבות בהודעת ,SMS
ניוזלטר או בדוא״ל?
היכל התרבות נגיש לכולם!
שלחו את הפרטים למייל:
מעלון אנכי ,מעלון משופע וחניית
 Info@netanya-culture.co.ilנכים לבעלי צרכים מיוחדים
יש לציין :שם ,טלפון סלולרי ,דוא״ל
רכז נגישות 09-8308820
אריה פרקש
ותאריך לידה

השאלת עזרי ראייה בתיאטרון
בשיתוף :הביטוח הלאומי,
והמרכז לעיוור

הנגשה בתיאור קולי לעיוורים
וכבדי ראייה
בשיתוף הספרייה לעיוורים
באולם אודיטוריום מותקנת
מערכת עזר לשמיעה
בסיוע המוסד לביטוח לאומי
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

מנויים
ואורחים יקרים,

תושבים
ואורחים יקרים,

מנויים
ותושבים יקרים,

לקראת עונת המינויים
 ,2019-2020אתם
מוזמנים לעיין
בחוברת שהופקה במיוחד עבורכם ,בה תמצאו את פירוט
ההצגות והמופעים הכלולים ברפרטואר עשיר שאנו
מציעים לכם.
העיר נתניה רואה בתחום התרבות השוקק והתוסס ,את
הערך המוסף שלה.
תושבי נתניה והסביבה נחשפים לתרבות ישראלית
במיטבה ,רוכשים כלים של הערכה וביקורת ויכולים לבחור
בין הצגות תיאטרון משובחות ,כולל התיאטרון העירוני
שלנו ,מופעי זמר ישראלי ,אנדלוסי וים תיכוני ,קונצרטים
עם מיטב הנגנים ,כולל תזמורת נתניה הקאמרית
הקיבוצית ,והופעות מחול של ״החבצלות״ הנתנייתיות
ששמען יצא למרחוק .לצד זאת ,ערבי שירה בציבור וערבי
מורשת ותרבות יהודית .כרבע מיליון תושבים חיים בעירנו
וחשוב לנו שתמהיל התרבות יהיה רחב ככל האפשר.
בין היתר ,בשנים הקרובות יינתן דגש להעצמת והנגשת
מפעלי התרבות לטובת תושבי שכונות העיר.
אני מזמין את כל תושבי העיר ואורחיה ליהנות מההיצע
התרבותי המרשים שלנו ,המפורט בין היתר גם בידיעון
שלפניכם.
אנו קשובים להערותיכם/הארותיכם כדי לשפר ולשדרג
עוד את חוויית התרבות והפנאי בעירנו.
אהרון אורגד
המשנה לראש העיר
הממונה על התרבות והאירועים

לקראת עונת
המינויים הקרובה,
אני מזמינה אתכם
ליהנות מקשת
רחבה של אירועי
תרבות לכל הגילאים בהיכלי התרבות בנתניה – היכל
התרבות המרכזי ,היכל התרבות ע"ש ספי ריבלין בקרית
השרון והיכל התרבות ע"ש אריק איינשטיין בעיר ימים,
וכן מאירועי תרבות בחוצות העיר.
אנו מציעים לכם ,שוחרי התרבות ,רפרטואר עשיר של
הצגות ממיטב התיאטראות ,מופעי מוזיקה של האמנים
המובילים ,קונצרטים של תזמורת נתניה הקאמרית
הקיבוצית ,תערוכות בגלריות השונות ,הופעות של להקת
המחול הייצוגית "חבצלות" שחגגה השנה  30להיווסדה,
מרכז ארצי לכלי הקשה "טרמולו" עם מופעים בארץ
ובעולם ,ושפע של היצע תרבותי בכל הסגנונות.
עיריית נתניה בראשותי ,משקיעה רבות בפיתוח מוסדות
תרבות ובראשם הפלנתניה – מרכז מדע ,תרבות וחלל
ע"ש מדראמה ,המוזיאון לתולדות העיר נתניה ,בית הבאר
והקונסרבטוריון העירוני .לצד כל אלה ,משקיעה העירייה
באירועי דגל ברחבי העיר עם פסטיבלים איכותיים
ובראשם הפסטיווקאלי – פסטיבל הצדעה לזמר העברי,
קונצרטים מול השקיעה ,ערבי שירה ,כיתות אמן ועוד.
אני מזמינה אתכם להמשיך ליהנות מהשפע התרבותי
בעירנו היפה.
שלכם,
מרים פיירברג-איכר
ראש העיר נתניה

סיימנו עונה גדושת הצגות ,מופעים,
קונצרטים וכל מה שתרבות במיטבה
יכולה להציע .כעת לעונה החדשה.
כל סוגות הבמה יעלו על במתנו ,באוסף שנבחר בקפדנות על ידי פורום המייצג
קבוצות אוכלוסייה ,מתוך שאיפה להגיע למנעד רחב של טעמי הקהל.
האולמות צוחצחו והמרצפות לוטשו לקראת עונה חדשה.
בתיאטרון " -משפחה חמה" בכיכובה של תיקי דיין" ,הבא אחריו" – מותחן תנכ"י
עם נתן דטנר" ,לשם ובחזרה" על חיילים וטייסים בשבי המצרי השומרים על
שפיותם וחרותם האישית ובנובמבר השנה יעלה כאן מחזמר מקסים ומשובב
נפש ,אשר יביא את סיפור גאונותו ומורכבותו של צ'רלי צ'פלין.
מועדון הזמר עם אילן גלבוע יצדיע לשיריו של יגאל בשן המנוח ולחבורה
הנצחית –להקת "הגבעטרון".
תזמורת נתניה בסדרה הקלאסית ,גיל שוחט יפגיש את הפופ והקלאסי
וכמובן "ערים מרתקות" ובאולם ע"ש א .איינשטיין סדרת "חובק עולם".
באמתחתנו שתי סדרות חדשות:
•המוסיקאי ,החצוצרן אריק דוידוב בסדרת "הווירטואוזים" יארח בכל מופע
נגן וירטואוז אחר.
•לילדים  -סדרת מופעי המוסיקה המצליחה –"צלילי קסם" עם ניצה שאול.
נעלה מופעים משולבים של מספר גופי ביצוע עירוניים  -להקות המחול
"החבצלות" ,הרכב "טרמולו" ועוד.
הגלריה על הצוק תארח עד סוף השנה תערוכות מרתקות נוספות.
נקבל את פניכם בשמחה ב"פלנתניה" .במוזיאון לתולדות העיר ובכל מרכז
תרבותי נוסף עונה נפלאה לפניכם .בואו להתרגש עמנו.
שנה טובה לכולנו,
בני אפרים
מנכ״ל עמותת היכל התרבות העירוני

 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-
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תיאטרון | הצגה מס׳ 1
למנויים ולקהל הרחב

משפחה
חמה
קומדיה מאת ענת גוב

בימוי :רוני פינקוביץ'
בהשתתפות :תיקי דיין ,לימור גולדשטיין ,לירון ברנס ,רוברט
הניג ,עדי גילת ,לורין מוסרי ,יותם קושניר ,שירן הוברמן

"קומדיה מבריקה ,מצחיקה
ביותר .שורות מחץ נפלאות
שענת גוב שזרה כמו פנינים
בדיאלוגים היומיומיים.
ביצועים מדויקים של צוות
שחקנים מצוין .תיקי דיין
בטיימינג קומי מדויק ומושחז"
ידיעות אחרונות

4
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ארוחת יום ששי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת
קרבות ,כשאחת מבנות המשפחה מודיעה שלא תגיע השנה
לליל הסדר .השלווה מופרת באחת ,ומלכה  -שעליה נאמר
במחזה ש"בשביל לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת
אפילו להרוג"  -נוקטת בכל האמצעים כדי לבטל את רוע
הגזירה.
קומדיה של ענת גוב ,אחת המחזאיות החשובות בארץ.
גוב ,עם מבטה המפוכח והנוקב על החיים וההומור המיוחד
שלה ,בודקת את המשפחתיות הישראלית הלוחצת ,ומעלה
שאלות על אהבה ,חובה ,עבדות וחרות.
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
סדרה 4
יום ה׳ 19.9.19
שעה 20:30

סדרה 5
מוצ״ש 21.9.19
שעה 20:30

סדרה 6
יום א׳ 22.9.19
שעה 20:30

למנויים וכרטיסים09-8308811 :

תיאטרון | הצגה מס׳ 1
למנויים ולקהל הרחב

לשם
ובחזרה
דרמה ישראלית מסעירה

כתיבה :גדי ויהונדב צדקה | בימוי :גדי צדקה
בהשתתפות :ישי גולן ,חאליפה נאטור /גדי צדקה ,גיל ויינברג,
יהודה נהרי ,יניב קלדרון ,תום גל ,טל דנינו ,מיכאל רוז'צקי
בתחילת שנות השבעים ובעיצומה של מלחמת ההתשה ,נפלה
בשבי המצרי קבוצת טייסים וחיילים ישראלים .בעודם שוהים
בצינוקים האפלים ,מצאה החבורה אור ונחמה בתרגום יצירת
המופת – "ההוביט" לעברית ,ביצירת חיים משותפים מלאי
משמעות ,ובתקווה לשוב הביתה.
התיאטרון העברי מעלה את ההצגה "לשם ובחזרה" בהשראת
סיפורם המופלא של הטייסים והחיילים ,אשר למרות הכל
הצליחו לשוב אל החיים.

משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
סדרה 1
יום ד׳ 23.10.19
שעה 19:00

סדרה 2
יום ה׳ 24.10.19
שעה 20:30

 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-

סדרה 3
מוצ״ש 26.10.19
שעה 20:30
הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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תיאטרון | הצגה מס׳ 2
למנויים ולקהל הרחב

הבא אחריו
מותחן פוליטי תנ"כי

מאת :שחר פנקס | בימוי :שיר גולדברג
בהשתתפות :תום אבני ,רון ביטרמן ,נתן דטנר ,ענבר דנון,
אורן כהן ,אדוה עדני ,איתי צ'מה ,יונתן צ'רצ'י ,מולי שולמן
עיבוד מודרני לפרקים א' ו-ב' בספר מלכים א' ,המתמקד
בימיו האחרונים של דויד המלך ובתככים הפוליטיים
הרוחשים סביב מיטתו באשר להכתרת יורש תחתיו.
אדוניהו ,בנו הרביעי והמועמד הטבעי לרשת את המלוכה,
מתכנן טקס הכתרה בתמיכתו של יואב בן-צרויה .כשנודע
הדבר לנתן הנביא הוא שולח את בת-שבע אל דויד במטרה
להוביל מהלך פוליטי שיגרום לו להורות על הכתרתו של
שלמה בנה למלך.
זהו מחזה על מנהיג שמסרב לוותר על כס המלוכה
גם בשעותיו האחרונות; על מלחמת ירושה בין אחים,
שבמהלכה יתברר מה רב כוחה המשחית של השררה ומהו
המחיר של תאוות השלטון.
משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
סדרה 4
יום ה׳ 14.11.19
שעה 20:30
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סדרה 5
מוצ״ש 16.11.19
שעה 20:30

סדרה 6
יום א׳ 17.11.19
שעה 20:30
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למנויים וכרטיסים09-8308811 :

תיאטרון | הצגה מס׳ 2
למנויים ולקהל הרחב

צ'פלין
המחזמר

המחזמר שריגש את ברודווי ,מגיע לישראל!

מאת :כריסטופר קרטיס ותומאס מהאן
בימוי :שוקי וגנר | נוסח עברי :דני לשמן
בהשתתפות :עופרי ביטרמן ,מיקי קם/טלי אורן ,ירון
ברובינסקי ,אבי גרייניק ,דפנה דקל ,מיטל נוטיק ,ניר לוגסי,
עשרות שחקנים ,זמרים ,רקדנים ובליווי תזמורת חיה
מחזמר ססגוני ,צעיר ,חצוף ווירטואוזי על גדול אנשי
הקולנוע מאז ומעולם ,צ’רלי צפלין .האיש שהמציא את
ה”נווד האילם” היה אדם שאפתן ושנוי במחלוקת ,גאון מול
המצלמות ,שתלטן במערכות יחסיו ומניפולטור קיצוני של
זהותו .העולם הקסום שיצר עבור האנושות היווה פיצוי
לחייו – ילדותו הענייה ,יחסיו המורכבים עם נשים ,תהילת
העולם בה זכה כגאון קולנועי ,גירושו מאמריקה באשמת
בגידה והחזרה המפוארת לקבלת פרס האוסקר .האדם
מאחורי הקסם ,והקסם שהתעלה על חולשותיו האנושיות.
משך ההצגה :כשעתיים ורבע כולל הפסקה
סדרה 1
יום ד׳ 6.11.19
שעה 19:30
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סדרה 2
יום ה׳ 7.11.19
שעה 20:30

סדרה 3
מוצ״ש 9.11.19
שעה 20:30

הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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תיאטרון | הצגה מס׳ 3
למנויים ולקהל הרחב

לילה אחד,
מרקוביץ'
מחזה ישראלי חדש

מאת :יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין | בימוי :עירד
רובינשטיין | עפ"י ספרה של איילת גונדר-גושן
בהשתתפות :אגם רודברג ,תום חגי ,קובי פרג' ,יובל ינאי,
אנה דוברוביצקי ,דור ברנס ,מור חנסון ,מור בן דוד ,תומר
יוסף ,יעקב סולדטוב ,דניה לנדסברג ,שחר כספי
ערב קום המדינה ,ספינה ועליה עשרים גברים צעירים,
יוצאת לאירופה בדרך למבצע סודי .מעבר לים ממתינות
להם עשרים נשים צעירות אותן לא פגשו מעולם .המטרה:
חתונה פיקטיבית ,שתאפשר לנשים להימלט מאדמת
אירופה הבוערת ,ותעקוף את איסור המנדט הבריטי על
הכניסה לפלשתינה .בין גיבורי המחתרת שיוצאים למבצע,
נגרר גם יעקב מרקוביץ' ,איש זניח לכל הדעות ,שמוצא
עצמו נשוי לבלה זייגרמן ,האשה היפה ביותר שנראתה
בארץ .כשכולם מגיעים ארצה להתיר את הנישואים,
מרקוביץ' מסרב לתת לבלה גט .בלה יוצאת למלחמה על
חירותה ,ומרקוביץ' ממולה ,נלחם על האהבה.
"הצגה מקסימה ,מרגשת
ומצחיקה המצליחה לייצר
חוויה של התרוממות רוח
אמיתית בסיום״
ידיעות אחרונות
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משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה
סדרה 4
יום ה׳ 5.12.19
שעה 20:30

סדרה 5
מוצ״ש 7.12.19
שעה 20:30

סדרה 6
יום א׳ 8.12.19
שעה 20:30

למנויים וכרטיסים09-8308811 :

מועדון זמר – לשיר עם
כל הלב עם אילן גלבוע

מתוק
מדבש

לְ ִה ֵיטי זָ ָהב ל ֲֹועזִ ּיִ ים ֶׁשל יְ ֵמי ָהרַ דְ יֹו

בהנחיית דן כנר

ציפור
קטנה בלב

אהרון פררה ואבי דור מצדיעים ליגאל בשן

הצדעה לזמר והיוצר יגאל בשן ולשלישיית "הופה הי"
בהשתתפות אהרון פררה ואבי דור חבריו לשלישייה.
מופע מס׳ 1
יום שלישי  5.11.19בשעה 20:30
 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-

בת
70

עם הגבעטרון

מופע חגיגי לציון  70שנה לגבעטרון.
בליווי מצגת עם אילן גלבוע
מופע מס׳ 2
יום שלישי  3.12.19בשעה 20:30

המופע הוא עיבוד בימתי מוסיקלי לתכנית הרדיו "צפיחית
בדבש" המיתולוגית .דן כנר מנחה ומספר על כל הלהיטים
משנות ה  50-70שנצרבו עמוק בתודעה .שירים מאיטליה,
ספרד ,צרפת ואמריקה.
בהשתתפות :מוזס סימן טוב ("אלביס חוזר"",הכל עובר
חביבי") קארין שיפרין ("האופרה הישראלית"" ,אוויטה") ,
אדם להב ("גבירתי הנאווה"" ,דה ווייס") שיר זלינגר ("בילי
אליוט"",רומיאו ויוליה") בליווי תזמורת המונה  7נגנים.
הפקה בת  11משתתפים.
יום רביעי  20.11.19בשעה 21:00
הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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תזמורת נתניה
הקאמרית הקיבוצית

פתיחה
חגיגית

עם מאסטרו לינדברג
ומאסטרו אלבז

מנצחים/סולנים :כריסטיאן לינדברג
ושמואל אלבז
וולפגנג אמדאוס מוצרט :סימפוניה מס' 34
עודד זהבי" :פיוט" ,קונצ'רטו למנדולינה ותזמורת.
הופעה מפתיעה של שמואל אלבז
וכריסטיאן לינדברג
כריסטיאן לינדברג" :נץ נשר שחור",
קונצ'רטו לטרומבון ולתזמורת
אנדראה טרודי" :ציפורי גן-עדן" לתזמורת
סרגיי פרוקופייב :סימפוניה מס' " 1הקלאסית"
קונצרט מס׳ 1
יום שישי  13.9.19בשעה 11:00
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כשהקלאסי והפופ נפגשים
גיל שוחט מארח

להזמנות*3579 :

בחלום
אורח
בלתי צפוי הליל
עם נילס לאנדגרן

קונצרט ג'אז

מנצח :שמואל אלבז
מנצח :כריסטיאן לינדברג
סולן :נילס לאנדגרן – אמן ג'אז סולנים :שלומי גולדנברג  -סקסופון,
לודוויג ואן בטהובן :סימפוניה מס'  7הרביעיה של טל בביצקי :טל בביצקי -
ריצ'רד רוג'רס :נעימה מסורתית /קלידים ,שחר אמדור  -סקסופון ,צור בן זאב
עיבוד מגנוס לינדגרן" :הקריסטלים  -בס ,ישראל נחום – תופים
שלומי גולדברג  -סקסופון" :נוגיה" להרכב ביג-
מפינה"
בנד ,לתזמורת מיתרים ,לכלי נקישה ולקריין.
בנגט ארנה וולין /עיבוד מגנוס
טל בביצקי :חג ,דבש תאנה ,חגיגה ,מלך
לינדגרן :פרידה
בשדה ,מעלות ומורדות ,הכניסיני ,מאדים
פרדריק הוגברג" :האחים
יבגני לויטאס :פנטזיה למנדולינה ולתזמורת
רודולפיני".
בכורה עולמית

קונצרט מס׳ 2
יום ראשון  3.11.19בשעה 20:00
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קונצרט מס׳ 3
יום חמישי  12.12.19בשעה 20:00

מאיה
בוסקילה

בהשתתפות אנסמבל פוליפוניה

משתתפים :נתי כהן  -תופים ,חיה יושע  -בס
גיל שוחט  -מנצח ומנהל מוסיקאלי
מאיה בוסקילה וגיל שוחט במופע מחווה לזמרות הגדולות ביותר.
השירים האהובים ביותר .הביצועים המרגשים ביותר .כל אלה
בקונצרט אחד שכולו שיאים של התרגשות עם מוסיקה קלאסית
וביצועים של מאיה לשירים מוכרים .מקונצ׳יטה ועד ריטה,
מביונסה ועד ויטני יוסטון ,מג׳ודי גארלנד ועד בוסקילה עצמה ,וגם
העכשוויות כגון אדל וסיה :נשים גדולות מהחיים אשר שרטו את
הלחי של ההיסטוריה המוזיקאלית באישיותן וקולן היחודי.
מופע מס׳ 1
יום שני  25.11.19בשעה 20:30
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

ערים מרתקות
מוסיקה סובבת עולם

חובק עולם
מופעים מוזיקליים סובבי עולם

סלבדור דה באהיה בואנוס איירס –
בסמה מוצ'ו
שגעון הסמבה
מופע מוזיקלי :שגעון הסמבה

מופע מחווה מרגש לקלאסיקה הלטינית

הזמרת לילה מלקוס במופע מחווה מרגש לקלאסיקה הלטינית מכל
הזמנים ולשירים ישראלים שמקורם בזמר הלטיני
בביצוע לילה מלקוס ולהקתה

השירים ,המקצבים והריקודים מרחבי ברזיל הגדולה .מופע
בינלאומי ,צבעוני ,ססגוני ומאוד קצבי .נגנים ,רקדנים וזמרים
מברזיל וישראל מבצעים קלאסיקה ברזילאית בפורטוגזית וגם
בעברית (משירי ז'ילברטו ז'יל ,קרלוס ז'ובים) ומיטב הלהיטים של
הקרנבל הגדול בעולם.
ניהול מוסיקלי :ז‘וקה פרפיניאן
שירה :ז‘וקה פרפיניאן ,ג‘יבה פרלמן ,ז‘וארס דוס סנטוס
וסילביניה אסקפה
מנחה :נועם גילאור
בליווי אנסמבל שורולה ובהשתתפות רקדני סמבה וקפוארה

היכל התרבות ע״ש אריק איינשטיין ,עיר ימים

מפגש מס׳ 1
יום שני  11.11.19בשעה 20:30

מופע מס׳ 1
יום שלישי  17.12.19בשעה 20:30
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חדש בהיכל! סדרת הווירטואוזים
של אריק דוידוב

Magic
Violin

אריק דוידוב מארח
את שלישיית הכנרים הבינ״ל

אריק דוידוב סולן חצוצרה בינלאומי יארח בסדרה ייחודית
מרגשת ושמחה אומנים וירטאוזיים בכלים שונים ובסגנונות
מגוונים .יחד יצרו חגיגה מוסיקאלית.
במופע הראשון תתארח שלישיית הכנרים הבינלאומית ותבצע
יחד עם אריק והלהקה ביצועים סוחפים של קטעי מוסיקה
יהודית ,צוענית ,קלאסית וג'אז קל במופע עוצר נשימה של רגש,
קצב ותנועה.

מופע מס׳ 1
יום רביעי  18.12.19בשעה 20:00
הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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מופע צרפתי

פריז מג'יק
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מופע
סרט ערבי

סרט ערבי

תזמורת ירושלים
מזרח ומערב

צמאה לך נפשי

מופע חוצה דורות ,המחבר תרבויות ואדם לאדם..

השירים הגדולים מתוך סרטיו של פריד אלאטרש

אהבה ,פואטיקה ,רומנטיקה ורוקנרול על במה אחת!
בכיכובו של הזמר הפריזאי הבינלאומי ,מרשאל מרין וטובי נגניו
בביצועים מפעימים לשנסונים והלהיטים הצרפתיים מכול הזמנים,
מחווה כובשת לגדולי הזמר הצרפתי לדורותם :שארל אזנבור,
איב מונטאן ,ג'ק ברל ,אידית פיאף ,ג'ורג' מוסטקי ,איב מונטאן ,ג'ו
דאסן ,מישל פיגה ,מייק בראנט ,אנריקו מסיאס ,אדי מיטשל  ,ג'וני
האלידיי ,לואיג'י ,קלוד פרנסואה ועוד רבים...
שילוב שירים שתורגמו לעברית והפכו לחלק מהתרבות הישראלית:
את חרותי ,אהבה בת עשרים ,כשנדע לאהוב ,שלום לך ארץ נהדרת
ועוד.

תזמורת פירקת אלנור מגישה :סרט ערבי פריד אל-אטרש
השירים הגדולים מתוך סרטיו של פריד אל-אטרש
מנחה :לילית נגר | סולנים :מאמון זיוד | ג'יאנא נדאף
הקונצרט ילווה בהקרנת סצינות נבחרות מסרטיו.
המופע מוקדש לסרטים הגדולים של פריד אל-אטרש והלהיטים
הידועים שלו מתוך עשרות הסרטים אותם יצר ובהם כיכב.
תזמורת פירקת אלנור עם הסולנים מאמון זיוד וג'יאנא נדאף,
תבצע מבחר משיריו הידועים ביותר  -עוואזיל פלפילו ,אל רביע,
דיימאן מעאכ ועוד.
לילית נגר ,הגברת הראשונה של התרבות הערבית בישראל ,תנחה
את הערב ותספר על חייו ועל דמותו הרבגונית ,תוך כדי הקרנת
סצנות נבחרות (בליווי תרגום) מסרטיו הידועים.

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי  :תום כהן
מופע שכולו מההתחלה ועד הסוף ניגוני חב״ד  -יצירות מוזיקליות
שהולחנו על ידי אדמו״רי חב״ד או שהיו חביבות עליהם במיוחד,
ונועדו לבטא בצורה עמוקה רגשות כמו שמחה ,געגועים ודבקות -
או בלשונו של ה״אדמור״ רבי שניאור זלמן " -הלשון היא קולמוס
הלב והניגון הוא קולמוס הנפש” .בכדי לתת למנגינות אוניברסליות
אלה חיים חדשים בשפת התזמורת ,נארח את הזמר ,היוצר
והמלחין  -עמיר בניון ,שיבצע את הניגונים בסגנונו הייחודי .את
תחושת הקהילה וכוחה של השירה הקבוצתית יעניקו לנו בנות ובני
מקהלת ״קהילות שרות״ שילוו אותנו על הבמה.

יום חמישי  26.12.19בשעה 20:30

יום חמישי  31.10.19בשעה 20:30

קונצרט מס׳  1יום שני  30.12.19בשעה 20:30
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עמיר בניון וקהילות שרות

למנויים וכרטיסים09-8308811 :

אקטואליה
עם אבי בטלהיים

תיאטרון יידישפיל
בליווי תרגום לעברית ורוסית

הבלט הישראלי

הצגה מס׳ 1

שבתרבות

בוקר ראיונות ואקטואליה

מדי חודש יארח העיתונאי ואיש התקשורת אבי 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 פתוח ללא תשלום.

שבת  14.9.19בשעה 11:00
שבת  9.11.19בשעה 11:00
שבת  14.12.19בשעה  11:00בהיכל התרבות ע״ש אריק איינשטיין
 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-

מתפוצצים
מצחוק

סינדרלה

יום שלישי  29.10.19בשעה 20:00

אגדות מתעוררות לחיים

מוסיקה :סרגיי פרוקופייב
הפקה עשירה על רקע תפאורה מרשימה ותלבושות פאר לפי מיטב
המסורת הקלאסית.
הסיפור המוכר של סינדרלה מתעורר לחיים בהפקה העשירה של
הבלט הישראלי.
עולם אגדה צבעוני ומרשים נפתח על הבמה וסוחף אליו את העין
והלב .הדמויות המוכרות של סינדרלה אמה ואחיותיה זורמות עם
המוסיקה בחן רב והסיפור המרתק זוכה לגירסה מרהיבה בבלט
קלאסי.

חנוכה
2019
יום שישי  27.12.19בשעה 11:00

פון שענסטן
און בעסטן

יום שני  2.12.19בשעה  11:00באולם בית יוחנן
הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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מופעים בהיכל
התרבות העירוני

הרצאה על המזרח התיכון

צבי יחזקאלי
יום חמישי  5.9.19בשעה 21:00

מחווה לשארל אזנבור

לה בוהם

חמישי  21.11.19בשעה 20:30
14

הצגה ביידיש

קומדיה רומנטית

מופע סטנדאפ

משפחת מלבסקי אמא מאוהבת שחר חסון

יום שני  9.9.19בשעה 20:30

קומדיה במרוקאית

נשיבה דאלי

מוצ״ש  14.12.19בשעה 21:00
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מוצ"ש  14.9.19בשעה 21:00

מופע בידור

מה קשור

מוצ"ש  21.12.19בשעה 21:00

יום רביעי  2.10.19בשעה 21:30
מוצ״ש  28.12.19בשעה 21:30

מופע סטנדאפ

יוסי גבני

יום שלישי  31.12.19בשעה 21:30
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

הצגות ילדים בהיכל
התרבות העירוני

מני ממטרה
יום שלישי  10.9.19בשעה 17:30

חיפזון וזהירון השכונה של הופ קרקס בראבו
יום שני  16.9.19בשעה 17:30

יום שישי  18.10.19בשעות  10:00ו12:30-

יום חמישי  26.9.19בשעה 17:30

חנוכה
2019

חנוכה
2019

מיכל הקטנה שלמה המלך רובין הוד
יום שלישי  12.11.19בשעה 17:30
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יום שלישי  17.12.19בשעות  16:00ו18:30-

יום חמישי  19.12.19בשעות  16:00ו18:30-

רפונזל

חנוכה
2019

ראשון  29.12.19בשעות  16:00 ,12:30 ,10:00ו18:00-
הזכות לשינויים שמורה | בואו להתרגש איתנו
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מופעי סטנדאפ בהיכל
התרבות ע״ש אריק איינשטיין

אורי חזקיה

גיורא זינגר

יום חמישי  26.9.19בשעה 21:30
יום חמישי  21.11.19בשעה 21:00

מוצ"ש  7.9.19בשעה 21:00

יונתן ברק

מוצ"ש  9.11.19בשעה 21:00
16

יוחאי ספונדר
מוצ"ש  2.11.19בשעה 21:30

אמירם טובים חנוך דאום
מוצ"ש  30.11.19בשעה 21:30
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יום חמישי  5.12.19בשעה 21:30

אסף יצחקי

מוצ"ש  14.12.19בשעה 21:30

למנויים וכרטיסים09-8308811 :

מופעים לילדים בהיכל
התרבות ע״ש אריק איינשטיין

צלילי
קסם
חדש בהיכל!

עם ניצה שאול

 8.1רביעי  /על מי כעסה הקיסרית?  /היידן
 19.2רביעי  /בואו נבשל אופרה!  /רוסיני
 6.5רביעי  /קרנבל החיות  /סן סנס
 10.6רביעי  /תחרות התחפושות בוונציה  /רנסנס

רוכשים מינוי?
ברכימשת מקינויבלמוליפעי צלםילי קמסם כרתנטיסה!

מתנה

ל
מופעים מוזיקליים לפי בחירה
(אריק דויד
וב ,ערים מרתקות ,חובק עולם)

 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-
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התאטרון
העירוני נתניה

מוזיאון
העיר
נתניה
שעות הפתיחה למבקרים:
ימים א ,ג ,ד ,ה משעה
 10.00עד 15.00
ימי ב ,משעה 12.00
ועד השעה 19.00

רח׳ מקדונלד  ,3נתניה
לפרטים נוספים09-8308851 :
או באימייל museum.netanya@gmail.com
18

הבמאית רוני נוימן

מועדון האלמנות העליזות
בקרוב .התאטרון העירוני נתניה מציג:

דרמה קומית על שלוש אלמנות יהודיות מדליקות.
חברות בנפש .הן הולכות יחד מדי שבוע לבקר את בעליהן
המנוחים.משוחחות איתם ,משתפות אותם בצרות שלהן,
בגעגועים ,בחלומות ,בזיכרונות היפים והפחות יפים .מדברות
בגילוי לב על הבדידות ועל התקווה למצוא אולי בן זוג חדש.
גבר בגילן שגם הוא אלמן מופיע פתאום בבית הקברות .אחת
הנשים מתאהבת בו ומרגע זה שום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה.
קומדיה משעשעת שיש בה גם דרמה ,גם דמעה ובעיקר המון
תקוה.
מחזה :איוון מנצ'ל | תרגום :שמוליק לוי
הפקה :עמותת היכל התרבות העירוני נתניה
בימוי :רוני נוימן
שחקנים :שירילי עבודי ,ריקי גפני ,מירה קורן,
אלי ג'ורנו ,רונית אשרף
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נרשמים

ללימודי מוסיקה
בקונסרבטוריון
העירוני נתניה

ב
מפשירקוח
החי ד
נוך

ההרשמה לשנה״ל תש״פ בעיצומה!
הבטיחו מקומכם מראש!

יום פתוח בחמישי  29.8.19בין השעות 17.00-19.00
היכרות עם המורים ,קבלת מידע ובדיקות התאמה ללימודים.
מה בקונסרבטוריון? שיעורים פרטניים עם מיטב המורים,
תזמורות ,מקהלות והרכבים קאמריים ,שעורי תורת המוסיקה,
השתתפות בהופעות וקונצרטים.
מה לומדים אצלנו? חליל-צד ,קלרינט ,סקסופון ,אבוב ,בסון,
חצוצרה ,קרן יער ,טרומבון ,בריטון ,טובה ,כלי הקשה ,כינור ,ויולה,
צ'לו ,פסנתר ,גיטרה ,אקורדיון ,אורגנית ,חלילית ופיתוח קול.
בניהולו של :אורי רייסנר
הקונסרבטוריון העירוני נתניה ,רח' רזיאל  4בית יוחנן
(היכל התרבות) מיילcons@netanya-culture.co.il :
טל' | 09-8308822 :פקס09-8335057 :
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

טרמולו
המרכז לכלי הקשה בישראל

ספטמבר -דצמבר 2019

טרמולו הינו היועץ הרשמי למשרד החינוך בכל הנוגע להוראת כלי ההקשה בישראל .המרכז משמש גם כמחלקת כלי ההקשה של הקונסרבטוריון העירוני,
נתניה ובו  6מורים מובילים בישראל ,אוסף התופים וכלי ההקשה הגדול בישראל ומקצוענות ברף בינלאומי .מוזמנים לבוא ולהרשם!
טרמולו ואוצרות הדמיון מופע מוסיקלי במסגרת סל תרבות  3 / 8/12/19 /קונצרטים במועצה
בכורות בטרמולו  21/9/19 /בשעה  – 20:00קונצרט יצירות מקוריות לכלי הקשה  /גיבורי ישראל 9
אזורית אשכול
טרמולו באוקראינה  / 5/10/19 /התזמורת הפילהרמונית הלאומית ביחד עם אנסמבל טרמולו
יבצעו  2יצירות ישראליות -סולו להרכב כלי הקשה בליווי תזמורת"( .צפייה ואבסורד" מאת דור פישר
טריו טרמולו  21/12/19 /בשעה  / 19:30טרמולו בקונצרט שלישיית נגני כלי הקשה בבית העם,
ו"תבלינים ,בשמים ורעלים" מאת אבנר דורמן) בתיאטרון הלאומי של לבוב ,אוקראינה.
בית יצחק
טרמולו בארה"ב  / 16/11/19 /אנסמבל טרמולו הוזמן להופיע בכנס הבינלאומי לכלי הקשה שייערך
טרמולו באוניברסיטה הפתוחה  30/12/19 /בשעה  / 20:00עיבודים לצד יצירות מקוריות
באינדיאנפוליס ,ארה"ב .הכנס נערך על ידי ארגון כלי ההקשה העולמי Percussive Arts Society
לכלי הקשה

החלה ההרשמה לטרמולו המרכז הבינ״ל לכלי הקשה נתניה ישראל

טרמולו :גיבורי ישראל  ,9א.ת .פולג .לפרטים ולהרשמה טלtremolo.pci@gmail.com | 09-8653245 :
 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-
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בריזה
ההרכב הקולי הייצוגי

צליל המעיין
מקהלת הנשים הייצוגית

רוצה לשיר איתנו? הצטרפו אלינו!!!
ניהול מוזיקלי :עמית בר-צדק

אם יש לך קול טוב ואהבה למוזיקה ישראלית איכותית של יוני
רכטר ,מתי כספי ,יהודית רביץ ,דני סנדרסון וחבריהם המצויינים,
כדאי לך להצטרף אלינו ,ליהנות מהמוזיקה ומהאווירה המשפחתית
והקולינרית .ההרכב מופיע בפסטיבלים בינלאומיים ,בפסטיבל אבו
גוש ובפסטיבלים ומופעים נוספים ברחבי הארץ ,וכמובן במגוון
אירועים עירוניים.
החזרות מתקיימות בהיכל התרבות ,בימי א' ,בשעה .19.00
להצטרפות :ולתאום חזרת ניסיון054-6229682 :
20
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בניצוחה של הגב' מרינה קליוזנר

מקהלת הנשים 'צליל המעיין' המקהלה הייצוגית של היכל התרבות
מזמינה אתכן להצטרף לשורותיה .מקהלת 'צליל המעיין' הוקמה
בשנת  1995ומונה  20זמרות המעלות רפרטואר עשיר ומגוון,
המושר בשפות רבות  -מוזיקה קלאסית ,קטעים מסרטים ומחזות
זמר ,שירי עמים וכו' .המקהלה משתתפת בכנסי מקהלות ,תחרויות,
קונצרטים ופסטיבלים ברחבי הארץ.
להצטרפות :מרינה/ mkluzner@gmail.com 052-4212070 :
גביgabi_sb@walla.com 052-4619706 :
פייסבוק :מקהלת הנשים 'צליל המעיין' נתניה
להזמנת הופעות :דניאלה danielalavie@gmail.com 050-5935125

חבצלות
נתניה

אור חבצלות
מופע איכותי עם מסר חברתי

כ 200-רקדנים בהופעה מרהיבה של מחול ישראלי לכל המשפחה.
בניהולו האומנותי של הכוריאוגרף :ליאור תבורי

מתקבלים רקדנים ורקדניות חדשים מגיל  6ועד 60
ללהקות המחול הייצוגיות :חבצלות נתניה
לפרטים והרשמה – שולה שמידק – 09-8308806
היכל התרבות העירוני נתניה
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

פלנתניה
מרכז מדע ,חלל ותרבות

פעילות בפלנתניה
ספטמבר -דצמבר 2019

הפלנתניה – מרכז מדע ,חלל ותרבות יבצע פעילויות מגוונות במהלך החודשים הקרובים.
בתקופה זו צפויים שני חגים מרכזים סוכות וחנוכה וכן אירועים מעניינים אסטרונומים נוספים.

כל
מכוהאירועים
ר
ט
פר סים
טים באתר

ספטמבר
 / 4/9מופע פלנטריום בנושא "מזגי האויר במערכת השמש" – תצפיות בהתאם למזג האויר
 / 19/9אירוע ליל המדענים – פרטים בהמשך
 / 25/9מופע פלנטריום בנושא "יום השיוויון והשפעתו" – תצפיות בהתאם למזג האויר

אוקטובר
 / 4-10/10שבוע החלל הבינ"ל – פרטים בהמשך
סוכות – " / 15-18/9לתפוס את היקום"  -מסע בעקבות מדעניות ומדענים מעוררי השראה והתגליות שלהם
ששינו את עולמנו  -עד כמה החלל גדול ? מה עוד נמצא סביבנו ,על מקומנו בגלקסיה וחוקי הטבע .מגוון סדנאות
ופעילויות ,מופע מיוחד בפלנטריום ועוד .פרטים באתר.
סוכות – חופשון  / 15-18/9פעילות לילדים סקרנים ומתעניינים במדע
 / 30/10מופע פלנטריום בנושא "  5קבוצות כוכבים" – תצפיות בהתאם למזג האויר

נובמבר
 / 13/11מופע פלנטריום בנושא "כטווכבי לכת תאומי ארץ מחוץ למערכת השמש" – ותצפיות בהתאם למזג האויר
 / 27/11מופע פלנטריום בנושא "חדשות החורים השחורים" – תצפיות בהתאם למזג האויר

דצמבר
 / 18/12מופע פלנטריום בנושא "איך נולדים כוכבים" – תצפיות בהתאם למזג האויר
חנוכה " / 23-30112להאיר את החלל" – פעילות בעקבות החושך ,האור ביקום – פרטים באתר
חופשון  / 23-27/12פעילות לילדים סקרנים ומתעניינים במדע
מרכז מדע ,חלל ותרבות ע"ש מדראמה כתובת שד' בן גוריון  168נתניה טל , 09-8308860 :פקסwww.planetanya.org.il • 09-8308864 :
 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-
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תערוכות בגלריה באכסדרה

סימן פאול 1/9-1/10

גלריה על הצוק

מזל קוטי  15.11עד 3.12

סמי פרג' דצמבר 2019

בתערוכה יוצגו צילומים שנבחרו מתוך אלפי נגטיבים אשר יוצגו חלקם בחשיפה ראשונה של ארכיון
הצילומים המגוון של סמי פרג' ז"ל .דצמבר 2019
כתובת :רח׳ רזיאל  ,4נתניה

עמותת אמני נתניה

בגלריות העירייה  3 -תערוכות עד סוף השנה:
תערוכה "ללא כותרת"  -ציור ,צילום ,פיסול ועוד ,באוצרות נעמי כרוך ורחל ברונפמן .פתיחה 15.9.2019
תערוכת רטרוספקטיבה לאשר רוקח ז"ל  -פתיחה בסוף נובמבר
תערוכה "מגרות"  -ציור ,צילום ,פיסול ,מיצג ועוד .אוצרת :נעמי כרוך תיפתח לקראת סוף השנה.
כתובת :רח' הצורן  ,6נתניה .פתוח ללא תשלום בימים א'  -ה' מ 8:00 -עד  19:00בימי הפעילות
בעירייה( .סגור בשבתות וחגים ,בערבי שבת וחג ובחוה"מ)
בגלריה על הצוק (רחוב המעפילים :)19
התערוכה השנתית של עמותת אמני נתניה  -מרקמים מ 23.8.2019 -עד .14.9.2019
טקס וחלוקת פרסי ראש העיר יום ו' 13.9.19
פתוח ללא תשלום בימים ב' ,ד' ,ה' בשעות  ;20:00-17:00 ,14:00-10:00בימי ג'  ;21:00-18:00ו' ושבת בין 14:00-10:00

להרשמה ,מידע והזמנות לארועיםomaneynatanya@gmail.com :
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אנדריי מקרביץ' 22/9-23/10

עליסה בארץ הפלאות  -דצמבר 2019

תערוכות קרובות

•תערוכה מעבודותיו של האמן הרוסי אנדריי מקרביץ' תוצג בגלריה על הצוק מתאריך
 22.9.19עד תאריך  .23.10.19אנדריי מקרביץ' הינו אמן רוסי רב תחומי ,שבתערוכה זו חבר
לידידו הישראלי סשה גליצקי .ביחד הם יוצרים ציורים מלאי הומור וחכמת חיים .התערוכה
המשותפת "יבש-חצי יבש" ,מוקדשת כפי שאפשר לנחש ל...יין ,כמקור לאופטימיות והשראה.
•בדצמבר תוצג בגלריה על הצוק תערוכה קבוצתית שתוקדש לספר "עליסה בארץ הפלאות"
ובצד גרסאות מרחבי העולם ,יוצגו בה עבודות של אמנים ישראליים שיוזמנו לאייר ,לצייר,
לצלם ולפסל גירסאות שלהם לספר.
כתובת :המעפילים  ,19נתניה טלפון לבירורים09-8308845 :
למנויים וכרטיסים09-8308811 :

מתרחב!
והלב
גדלים
אנחנו
 40דירות חדשות מצטרפות ללב גנים,
* 10הדירות הראשונות  12 -חודשים ללא דמי אחזקה

אכלוס האגף החדש
בעוד  6חודשים

לב גנים
*ט.ל.ח | חודש חינם בכל שנה לפי תנאי ההטבה.

בין עיר ימים לשכונת אגמים
w w w. l e v g a n i m . c o. i l
לב גנים ב-

לוח אירועים  /ספטמבר-דצמבר

ספטמבר
אוקטובר
24

צבי יחזקאלי  -הרצאה

 5/9/19חמישי

21:00

היכל התרבות נתניה

גיורא זינגר  -סטנדאפ

 7/9/19מוצ”ש

21:00

היכל ע”ש אריק איינשטיין

יידישפיל – משפחת מלבסקי

 9/9/19שני

20:00

היכל התרבות נתניה

הצגת ילדים – מני ממטרה

 10/9/19שלישי

17:30

היכל התרבות נתניה

תזמורת נתניה קונצרט פתיחה חגיגי מס’ 1

 13/9/19שישי

11:00

היכל התרבות נתניה

שבתרבות

 14/9/19שבת

11:00

היכל התרבות נתניה

הצגת ילדים – חיפזון וזהירון

 16/9/19שני

17:30

היכל התרבות נתניה

משפחה חמה – בית ליסין – סדרה 4

 19/9/19חמישי

20:30

היכל התרבות נתניה

משפחה חמה – בית ליסין  -סדרה 5

 21/9/19מוצ”ש

20:30

היכל התרבות נתניה

משפחה חמה – בית ליסין – סדרה 6

 22/9/19ראשון

20:30

היכל התרבות נתניה

קרקס על הקרח

 23/9/19שני

20:00

היכל התרבות נתניה

הצגת ילדים  -השכונה של הופ

 26/9/19חמישי

17:30

היכל התרבות נתניה

אורי חזקיה  -סטנדאפ

 26/9/19חמישי

21:30

היכל ע”ש אריק איינשטיין

שחר חסון  -סטנדאפ

 2/10/19רביעי

21:30

היכל התרבות נתניה

קרקס בראבו

 18/10/19שישי

 10:00ו12:30-

היכל התרבות נתניה

לשם ובחזרה – תאטרון העברי – סדרה 1

 23/10/19רביעי

19:00

היכל התרבות נתניה

לשם ובחזרה – תאטרון העברי – סדרה 2

 24/10/19חמישי

20:30

היכל התרבות נתניה

לשם ובחזרה – תאטרון העברי – סדרה 3

 26/10/19מוצ”ש

20:30

היכל התרבות נתניה

יידישפיל  -פלַאצ ְן פ ֿון געלעכ ֿטער – מתפוצצים מצחוק – הצגה 1

 29/10/19שלישי

20:00

היכל התרבות נתניה

היכלי התרבות נתניה עונת המינויים  | 2019/20הזכות לשינויים שמורה

למנויים וכרטיסים09-8308811 :

לוח אירועים  /ספטמבר-דצמבר

נובמבר

 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-

דצמבר

יוחאי ספונדר  -סטנדאפ
תזמורת נתניה – אורח בלתי צפוי – קונצרט מס’ 2
ציפור קטנה בלב – מועדון זמר מס’ 1
צ’פלין המחזמר – ת .חיפה בשיתוף ת .תל אביב – סדרה 1
צ'פלין המחזמר – ת .חיפה בשיתוף ת .תל אביב – סדרה 2
שבתרבות
צ'פלין המחזמר – ת .חיפה בשיתוף ת .תל אביב – סדרה 3
יונתן ברק  -סטנדאפ
ערים מרתקות – סלבדור דה באהיה – שגעון הסמבה
הצגת ילדים – חנהל’ה ושמלת השבת
הצגה הבא אחריו  -תאטרון באר שבע  -סדרה 4
הצגה הבא אחריו  -תאטרון באר שבע – סדרה 5
הצגה הבא אחריו  -תאטרון באר שבע – סדרה 6
מתוק מדבש
אורי חזקיה  -סטנדאפ
שבתרבות
בת  – 70גבעטרון – מועדון זמר מס’ 2
לילה אחד ,מרקוביץ – בית ליסין – סדרה 4
לילה אחד ,מרקוביץ – בית ליסין – סדרה 5
לילה אחד ,מרקוביץ – בית ליסין – סדרה 6
תזמורת נתניה – בחלום הלילה – קונצרט מס’ 3
אסף יצחקי  -סטנדאפ

 2/11/19מוצ”ש
 3/11/19ראשון
 5/11/19שלישי
 6/11/19רביעי
 7/11/19חמישי
 9/11/19שבת
 9/11/19מוצ”ש
 9/11/19מוצ”ש
 11/11/19שני
 12/11/19שלישי
 14/11/19חמישי
 16/11/19מוצ”ש
 17/11/19ראשון
 20/11/19רביעי
 21/11/19חמישי
 23/11/19שבת
 3/12/19שלישי
 5/12/19חמישי
 7/12/19מוצ”ש
 8/12/19ראשון
 12/12/19חמישי
 14/12/19מוצ”ש

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

היכל ע”ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל ע”ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל ע”ש אריק איינשטיין
היכל ע”ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל ע”ש אריק איינשטיין
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לוח אירועים  /ספטמבר-דצמבר

דצמבר  /המשך

הצגת ילדים – שלמה המלך ומלכת שבא
חובק עולם – בואנוס איירס בסמה מוצ’ו – מופע מס’ 1
הווירטואוזים  -אריק דוידוב מארח magic violin -
הצגת ילדים – רובין הוד
פריז מג’יק – מופע צרפתי
הבלט הישראלי  -סינדרלה 2019
שחר חסון  -סטנדאפ
הצגת ילדים  -רפונזל

 17/12/19שלישי
 17/12/19שלישי
 18/12/19רביעי
 19/12/19חמישי
 26/12/19חמישי
 27/12/19שישי
 28/12/19מוצ”ש
 29/12/19ראשון

צמאה לך נפשי – אנדלוסית – קונצרט 1
יוסי גבני  -סטנדאפ

 30/12/19שני
 31/12/19שלישי

 16:00ו18:30-
20:30
20:00
 16:00ו18:30-
20:30
11:00
21:30
,12:30 ,10:00
 16:00ו18:00-
20:30
21:30

היכל התרבות נתניה
היכל ע”ש אריק איינשטיין
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה
היכל התרבות נתניה

21/1/2020
יום שלישי בשעה 20:30
בהיכל התרבות נתניה
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למנויים וכרטיסים09-8308811 :

ימי חמישי החדשים

של נתניה באולם בית יוחנן

נתניה
קומדי קלאב
לו מרתוני סטנדאפ על בימת
מחודש ספטמבר  2019יתנה כל המועדונים הכי נחשבים
אפ מ
ההיכל עם מיטב אמני סטנדלאב ,סטנדאפ פקטורי וכו)..
בארץ( .קאמל קומדי ק

 19/9/19יום ה' |  3/10/19יום ה'  17/10/19יום ה'
 7/11/19יום ה' |  28/11/19יום ה'
 12/12/19יום ה' |  26/12/19יום ה'
פתיחת דלתות החל מ21:00-

 | www.netanya-culture.co.ilעקבו ב-
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המתנה
המושלמת
להיכל
כארד
גיפט
 6+1הצגות תאטרון  /מופעי סדרות / /הפקות היכל
ב 499-ש"ח בלבד!

קופות היכל התרבות 09-8308811 :ובאתר www.netanya-culture.co.il :בקרו ב-

