תרבות
בחיפה
חשוון – כסלו תשע"ג

נובמבר 2012

מועד

מקום

שעה

אירוע

חמישי 1.11
ט"ז בחשוון

מוזיאון טיקוטין

10:30

בית נגלר

10:30

סינמטק חיפה

17:00

בסדרה "הנאציזם – אזהרה מן ההיסטוריה"
בתיה דביר" :לידתה של רפובליקת ויימאר"
בסדרה "סיפורה של משפחת מדיצ'י"
ד"ר אפי זיו" :הכיפה של ברונלסקי והארמון הראשון"
הסלון הגיאוגרפי של איילה גיאוגרפיה
סיפורי מסע לפטגוניה ולסרילנקה
"כוחה של קהילה" – אירוע מיוחד לציון שבוע בריאות
הנפש של "עמיתים"
מפגש עם ד"ר אורי שוורצמן על "פרויד ,פרוזק ורופאי אליל,
פסיכיאטריה וקהילה ביערות הגשםשל גאנה"

19:30

שישי 2.11
י"ז בחשוון

מוזיאון הכט ,אונ'
חיפה
מוזיאון טיקוטין

שבת 3.11
י"ח בחשוון

ראשון 4.11
י"ט בחשוון

שני 5.11
כ' בחשוון

10:00
10:30
11:00

חוף קריית חיים
חוף דדו
סינמטק

10:00
11:00
11:00

מוזיאון טיקוטין

11:00

מוזיאון הכט ,אונ'
חיפה

11:00

מרכז תרבות דתי
לנוער ,נו"ש
סינמטק חיפה

16:15

הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (14:00-
הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (15:00-
שחרית שבת
יגאל גרייבר" :מחיפה אל-עתיקה לחיפה המודרנית"
החוג למוסיקה קאמרית – קונצרט עונג שבת בביצוע נועם
בוכמן-חליל ורביעיית "ספיר".
בתוכנית :פרטוש-חמישיית חליל/מוצרט-רביעיית חליל בדו
מז'ור ק 285.וברה מז'ור ק 285 .א'/בורודין-רביעייה מס' 2
פעילות שבת לילדים – מפגש ראשון בסדרה "מוזות
במוזיאון" – "שכנים – תיאטרון מופע ותיאטרון נפש" –
לאחר ההצגה שיח ויצירה על שכננו הפיניקם
יצחק יציב ישוחח על פרשת השבוע – "וירא"

21:00

מפגש ראשון בסדרה "המדע והכרת המציאות"
ניר להב" :בחיפוש אחר חלקיק האלוהים – האם בקרוב
נכיר את סודות הבריאה?"

מרכז תרבות דתי
לנוער ,נו"ש

10:00
20:15

בית נגלר

10:30

מרכז קריגר
בית יד לבנים
בבית הכט

17:30
20:00

לגמלאים – זהבה ליטובסקי" :ירושלים במאה ה"19-
"פותחים שבוע לפרשת השבוע"
הרב אריה כהן ישוחח על פרשת "חיי שרה"
בסדרה "אומנות המחול"
תמה קסל" :קלאסי עם טוויסט" – ג'ורג' בלנשיין והבלט
הניאו-קלאסי
הצגה לילדים" :מיקי"
בסדרת מוסיקה "בסיפור ובצליל" -
הפסנתרן גיל נאור מספר ומנגן "הסרטים הגדולים בשנות
העשרים והשלושים במאה העשרים"

מתנ"ס הדר

19:30

בית אבא חושי

10:00

מוזיאון טיקוטין

10:30

סוגיות במחשבת היהדות
הרב יצחק פנגר" :פסיכולוגיה חיובית"
בסדרה "המיתולוגיה בראי האומנות"
ד"ר אפי זיו" :מהי מיתולוגיה ,ומה לכל זה ולאומנות?"
בסדרה "סיפור הספירות" :דב אלבוים" :כתר ,חכמה ,בינה"
– ההתחלות הסמויות מן העין...
בסדרה "חגיגות וטקסים באסיה"
יותם יעקובסון" :מעגל החיים בבאלי"

בית נגלר

10:30

בית אבא חושי

19:30

ספריית ש.שלום

20:00

בסדרה "שליטים ושליטות בממלכת ירושלים הצלבנית"
ד"ר ענת פלד" :מנהיגי מסע הצלב הראשון"
בסדרה "עלום ונוכח בכול"
ד"ר יצחק נוי" :בראשית – משרד המודיעין"
מישקה בן דוד ,סופר ובכיר מוסד לשעבר" :בין בדיון
למציאות ובין ביון לספרות" )כיצד מועברת המציאות
בספריו(

20:00

שלישי 6.11
כ"א בחשוון

בסדרה "אדם ,נפש ויצירה ומה שביניהם" :פרופ' אדיר כהן:
"לספר את עצמך לדעת–הספרות ומסע הנפש לתוך עצמך"
פסטיבל אומנות יפני – סדנת איקבנה ,אומנות סידור הפרח
אירוע לסגירת התערוכה "אומנות עכשווית מיפן"

מועד

רביעי 7.11
כ"ב בחשוון

מקום

שעה

אירוע

בית יד לבנים
ולהגנה ,ק .חיים

20:00

בית יד לבנים
בבית הכט

20:00

ערב של פולקלור רומני
בתוכנית :קבלת פנים ומופע בביצוע הזמר נאום קיז'נר
ולהקתו
בסדרה "ארץ ישראל ממבט אחר"
יגאל גרייבר" :מיעוטים בגליל – צ'רקסים ,בדואים ודרוזים"

מוזיאון טיקוטין

10:30

בית נגלר

10:30

סינמטק חיפה

17:15

מרכז קריגר

20:30

בסדרה "יצירות המופת של המוסיקה האומנותית"
ד"ר איתן אור-נוי" :מלאך או פאם פאטאל"
בסדרה "החברה הישראלית והשואה"
עידית פרי" :הם זעקו ואנחנו לא שמענו?" – היישוב היהודי
נוכח השואה
אירוע לפתיחת תוכנית מ.א .בתרבות הקולנוע ,אונ' חיפה
פרופ' איאן קונריך" :קולנוע בריטי – צנזורה וביקורת בשנות
השלושים" )הרצאה באנגלית(
המכון הפולני בתל-אביב חוגג את יום העצמאות הפולני –
הקרנה של סרטים קצרים מאת רומן פולנסקי ,בליווי
מוסיקה חיה מאת SZA-ZA
ההצגה " 12המושפעים" " /תימטרון"

מוזיאון טיקוטין

09:00

בסדרה "ונציה – עיר של אומנות"
ד"ר אפי זיו" :פיאצה סן-מרקו"
בסדרה "גדולי האומנות"
ד"ר אפי זיו" :יאן ואן אייק והציור הפלמי במאה ה"15-
בגלריה החדשה – פתיחה חגיגית של התערוכה "דמויות"
מעבודותיה של סילווה זלמנסון
להקת המחול "תרשיחא"
"שישרים" עם אפי נצר
הקרנת טרום בכורה
"עוד לא ראיתם כלום"  /אלן רנה )צרפת (2012
מועדון הזמר
"מנאפולי עד סאן רמו" – נוסטלגיה איטלקית ,עם  :אבי
ונטורה והילה בן-דוד .שירה בציבור-אילנה כץ

21:30

חמישי 8.11
כ"ג בחשוון

11:00

שישי 9.11
כ"ד בחשוון

שבת 10.11
כ"ה בחשוון

ראשון 11.11
כ"ו בחשוון

בית א.חושי

19:00

מרכז קריגר

20:00

מרכז קריגר
סינמטק חיפה

21:30
22:00

בית אבא חושי

22:00

מוזיאון טיקוטין
חוף קריית חיים
חוף דדו
סינמטק

10:30
10:00
11:00
11:00

אולם רפפורט

20:30

מרכז קריגר

20:30

פסטיבל אומנויות יפניות – סדנת אוריגמי
הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (14:00-
הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (15:00-
שחרית שבת
אלוף )מיל'( עמרם מצנע" :פריפריה ומרכז – בין חיפה
וירוחם" עיטור מוסיקלי – רותי ספרוני
החוג למוסיקה קאמרית  -קונצרט מס'  3בסדרת הרביעיות
הגדולות:
צבי פלסר מארח את נגני פסטיבל כפר בלום :חן הלוי-
קלרנית  /חזי ניר-קרן  /טטיאנה סמואיל ,רוסיה-בלגיה-כינור
 /גלעד קרני-ויולה  /מירי ימפולסקי-פסנתר
התזמורת הסימפונית חיפה – הסדרה הקלאסית מס' 1
מנצח-גיל שוחט  /פסנתר-דוראל גולן  /סופרן-מריה קבלסקי
בתוכנית :מוצרט-הפתיחה לאופרה "דון ג'ובאני"  /רחמנינוב
-רפסודיה על נושא של פגניני  /גיל שוחט"-סימפוניית היין"

מוזיאון טיקוטין

10:00

מרכז תרבות דתי
לנוער ,נו"ש

10:00

הקרנת טרום-בכורה של הסרט "מרי קרויר" +הרצאה על
זוגות באומנות
לגמלאים – "פותחים שבוע לפרשת השבוע"
אסף מאלי ישוחח על פרשת "תולדות"
"פותחים שבוע לפרשת השבוע"
אסף מאלי ישוחח על פרשת "תולדות"
בסדרה "קולנוע,פילוסופיה,פסיכולוגיה-מעגלים משיקים"
שרה אוסטרוב על "הערת שוליים"  /יוסי סידר
התזמורת הסימפונית חיפה – הסדרה הקלאסית מס' 2
מנצח-גיל שוחט  /פסנתר-דוראל גולן  /סופרן-מריה קבלסקי

20:15
בית נגלר

10:30

אודיטוריום חיפה

20:30

מועד

מקום

שני 12.11
כ"ז בחשוון

בסדרה "התנקשויות פוליטיות מפורסמות"
09:00
מוזיאון טיקוטין
ד"ר גוסטב מייסלס" :ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו"
בסדרה "זוגות באומנות המאה ה"20-
11:00
טל לניר" :קאמיל קלודל ורודן"
"סימפוניה של צעצועים" – מפגש הכנה לקונצרט מס' 1
17:00
קונסרבטוריון
בסדרת "קלאסיקטנים" של התזמורת הסימפונית חיפה.
דוניה וייצמן
מנחה – ד"ר עידית שולמן  /בהשתתפות רביעיית כלי קשת
 18:00בסינמטק חיפה
הקרנה מיוחדת  -מורשתו של דוד פרלוב
"טיול בחדר של פרלוב" /לירן עצמוד * "הבית ברחוב טבנקין" /ליביו כרמלי
סוגיות במחשבת היהדות
19:00
מתנ"ס נווה יוסף
ד"ר צבי הר-שפר" :עלייה והשתטחות על קברי צדיקים –
מנהגים ,סגולות ומסורות"
בסדרה "בין שמיים וארץ"
19:30
בית אבא חושי
פרופ' יאיר זקוביץ" :פרויד בתנ"ך – פשר החלומות"
לנשים – "הלבנה בחידושה" – ראש חודש כסלו
מרכז תרבות דתי 19:30
"נס מול מעשה ידיים" בהנחיית ד"ר תמי שדמי
לנוער ,נו"ש
בסדרת אומנות  :ד"ר אביהו בר איל" :ספרד בעת העתיקה
20:00
בית יד לבנים
– קלטים ,פיניקים ,יוונים ,רומאים וויזיגותים"
בבית הכט
החוג למוסיקה קאמרית
20:00
אולם רפפורט
הקאמרטה הישראלית ירושלים – קונצרט מס' " :1בין קווקז
לאררט"  -מנצח-יורם גארבקיאן ,ארה"ב  /סולנית-אנה
מאיליאן ,ארמניה  -מצוסופרן
התזמורת הסימפונית חיפה – הסדרה הקלאסית מס' 2
20:30
אודיטוריום חיפה
מנצח-גיל שוחט  /פסנתר-דוראל גולן  /סופרן-מריה קבלסקי
בתוכנית :מוצרט-הפתיחה לאופרה "דון ג'ובאני"  /רחמנינוב
-רפסודיה על נושא של פגניני  /גיל שוחט"-סימפוניית היין"

שלישי 13.11
כ"ח בחשוון

רביעי 14.11
כ"ט בחשוון

ספריית מיינץ
סינמטק חיפה

17:00
19:00

בית אבא חושי

19:30

מתנ"ס הדר

19:30

בית יד לבנים
בבית הכט

20:00

מקלט בית יד
לבנים

20:00

שעת סיפור לילדים – "ארץ הצלילים" בביצוע יורם שרוני
בסדרה "כשהספרות פגשה את הקולנוע"
שהרה בלאו מנחה מפגש עם יהודית רותם
בסדרה "אומנות הפליאה"
ד"ר חיים שפירא" :בראשית"
סודיות במחשבת היהדות
הרב משה ארמוני" :האיזון בבריאה ובמערכות הגוף
השונות והשפעתם על בריאותנו הגופנית והנפשית"
רביעיית זמיר מנגנת
בתוכנית :באך-קונצ'רטו לכינור בליווי רביעייה  /מנדלסון-
חמישייה עם  2ויולות
חוג קוראים אוהבי ספרות
ד"ר שרה שגיא תרצה על "רומן וינאי"  /דוד פוגל

מוזיאון טיקוטין

09:00
11:00+
19:00
10:30

אודיטוריום חיפה

20:30

בסדרה "על צלילים ואנשים"
רועי אלוני" :מגדולי הכנרים של המאה ה"20-
הקרנת טרום-בכרה של הסרט "מרי קרויר"
בסדרת אקטואליה  :ד"ר יצחק נוי"אמת מארץ ישראל –
מאמרו הנבואי של אחד העם"...
התזמורת הסימפונית חיפה – הסדרה הקלאסית מס' 2
מנצח-גיל שוחט  /פסנתר-דוראל גולן  /סופרן-מריה קבלסקי
בתוכנית :מוצרט-הפתיחה לאופרה "דון ג'ובאני" /רחמנינוב-
רפסודיה על נושא של פגניני  /גיל שוחט"-סימפוניית היין"

מוזיאון טיקוטין

10:30

בית נגלר

10:30

מרכז קריגר

19:30

בסדרה "פניני תרבות היידיש"
ד"ר מרדכי יושקובסקי" :י.ל.פרץ – בין קודש לחול"
בסדרה "מלאך או פאם פאטאל"
ד"ר איתן אור-נוי" :מלכלוכית לאישה הנשגבת"...
תזמורת הביג בנד חיפה )התזמורת הסימפונית חיפה(
במופע "ג'אז ויין" )ההכנסות – קודש לרווחת ילדי מעון
"הלב הקדוש"

בית נגלר

חמישי 15.11
א' בכסלו

שעה

אירוע

מקום

שעה

אירוע

מועד

סינמטק חיפה

21:30

סינמה-רוק בהנחיית עינת חורין ויורם מארק-רייך
יוקרן הסרט "לילה של יום מפרך"

שישי 16.11
ב' בכסלו

מרכז קריגר
בית נגלר
סינמטק חיפה

20:30
21:30
22:00

מופע היחיד החדש של השחקן סאלים דאו
מועדון הזמר מארח את חווה אלברשטיין
רוקולנוע – הצדעה לפרדי מרקורי ולהקת QUEEN

שבת 17.11
ג' בכסלו

חוף קריית חיים
חוף דדו
סינמטק

10:00
11:00
11:00

מוזיאון טיקוטין
בית נגלר
תיאטרון הסטודיו

11:00
11:00
21:00

הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (14:00-
הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (15:00-
שחרית שבת
"אבני דרך בהיסטוריה של העיר חיפה" – הקרנת כתבות
שהופקו ע"י חברי קבוצת התקשורת הקהילתית – "זמן
חיפה" .הנחיה – ד"ר ציפורה מימון
פסטיבל אומנויות יפניות – סדנת קיריגמי )מגזרות נייר(
הצגה לילדים – "בגדי המלך החדשים"
מועדון הג'אז
שירי פאדו פורטוגזיים ,עם הזמרת ויקטוריה סרויה

מרכז תרבות דתי
בית נגלר

לגמלאים – רחל אררט" :חנוך לוין – במאי ייחודי"
10:00
בסדרה "המרכז היהודי בחצי האי האיברי"
10:30
ענת גואטה" :היהודים תחת ממלכת האיסלאם בימי
הביניים המוקדמים"
 14:15באודיטוריום הכט ,אוניברסיטת חיפה

ראשון 18.11
ד' בכסלו

סדרת קונצרטים מודרכים ,פתוחים )חינם( לקהל הרחב
בהנחיית ד"ר אלון שב

יונתן גוטליבוביץ'-צ'לו  /אולג יקירביץ'-פסנתר
מנגנים מיצירות מאת באך ,בן-שבתאי ,בריטן ,מנדלסון ,פנדרצקי ושופן
סוגיות במחשבת היהדות
19:00
מרכז קהילתי
הרב שמואל קפלן" :רפואה והלכה" – האם לדווח לחולה על
בת-גלים
מצבו הרפואי?"
שני 19.11
ה' בכסלו

בית אבא חושי

09:30

מוזיאון טיקוטין

10:30

בית נגלר

10:30

סינמטק חיפה

17:00

מרכז קריגר

17:00

בסדרה "עולם בראי הקולנוע"
"פוליטיקה ואהבה" – מרצה רוני ינובסקי .יוקרן הסרט
"השקט שבאהבה" )צרפת(
בסדרה "זו בכלל אופרה אחרת(...
מרב ברק" :נישואי פיגארו" מאת מוצרט
בסדרה "אור עולה מן המזרח"
אסף רגב" :בין גמלים למגדלים – דובאי ודרום המפרץ
הפרסי והערבי"
דואט לאופרה וקולנוע
יוסי שיפמן – "לואיזה מילר"  /ורדי
התזמורת הסימפונית חיפה – קונצרט מס'  1בסדרת
"קלאסיקטנים"" :פינוקיו"
ניצוח ,שירה והנחיה – עידית שכטמן  /לאה נאור-מחזה /
קרן דדיה-תובל-שירה ,משחק וריקוד

 50שנה לקשרי ערים תאומות – חיפה  /פורטסמות'
 18:00במבואה של אולם רפפורט – פתיחת תערוכה המוקדשת לסופר ארתור קונן דויל,
בהשתתפות ראש עיריית חיפה וראש עיריית פורטסמות'
 – 19:00הסרט "שרלוק הולמס ,משחק הצללים" )ארה"ב )2011
שלישי 20.11
ו' בכסלו

בית אבא חושי

10:00

19:30

בית נגלר

10:30

ספריית בית נגלר

17:00

בסדרה "סודות ושקרים" – אהבה מקודשת"
"אל מקום שהרוח הולך ,מאת חיים באר – שיחה עם שרה
אוסטרוב
בסדרה "מארב סמוי ומתוכנן"
פרופ' שלמה אהרונסון" :היהודים – בין היטלר לבין בעלות
הברית"
בסדרה "מנהיגים במאה ה"20-
אלון קליבנוב" :ולדימיר איליץ' לנין – ראשון המנהיגים
האידיאולוגיים"
שעת סיפור לילדים – "קריוס ובקטוס"  /אורנה הוכמן

מועד

רביעי 21.11
ז' בכסלו

מקום

שעה

אירוע

ספריית סורוקה
ספריית ק.אליעזר
ספריית שפרינצק
ספריית נווה דוד
ספריית ש.שלום
אודיטוריום חיפה

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
20:30

סינמטק חיפה

21:00

שעת סיפור לילדים – "הפיל שרצה להיות הכי"
לילדים – "עלי באבא וארבעים השודדים"  /ירון )סנצ'ו( גושן
שעת סיפור לילדים – "האריה והעכבר"  /אורי פרידמן
שעת סיפור לילדים – "מכתבי פליקס"  /טליה וינברג
שעת סיפור לילדים – "אריאלה ואריה"  /עירית קשני
התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,סדרה א' – קונצרט 2
מנצח-כריסטוף אשנבך ,סולן-מתיאס גרנה ,באס-בריטון
בתוכנית :מוצרט-סימפוניה מס'  ,38ק") 504.פראג"(
וסימפוניה מס'  40בסול מינור ,ק / 550.שוברט-שירים /
"חיים בסרט – שאלות של זהות עברית"
הסרט "המשגיחים" )ישראל + (2012שיחה עם היוצרים

מוזיאון טיקוטין

09:00

בסדרה "גדולי האומנות"
ד"ר אפי זיו" :יאן ואן אייק והציור הפלמי במאה ה"15-
בסדרה "ונציה – עיר של אומנות"
ד"ר אפי זיו" :פיאצה סן מרקו"
בסדרה "ספרים פוגשים חיים"
שרה אוסטרו בעל "אדם מחפש משמעות"  /צרויה שלו

11:00
10:30

בית נגלר

 - 21.11פסטיבל "העידן החדש" בסינמטק חיפה
 – 10:30ד"ר אליזבטה לוין" :חצות בפריז :מולד הפניקס"
+הסרט "חצות בפריז",ארה"ב 2011
 – 14:00ד"ר עינב מינה ליברוס" :הכול טוב?"
 +הסרט "יהודי טוב" )ארה"ב (2009
 – 17:15יואב זילכה" :להתעורר לכאן ועכשיו"
+הסרט "לתפוס את הרגע",ארה"ב/גרמניה 2006
 - 20:45ד"ר אביעד דוידוביץ" :למה בכלל כדאי לתקשר?"
+הסרט "מכאן והלאה",ארה"ב 2010
הצגה לילדים" :ספר הג'ונגל"
17:30
מרכז קריגר
סדרת "לה סינמה" :כרמן  /ג'ורג' ביזה
19:30
אולם רפפורט
מבצעים :בית האופרה "לה-סקאלה" מילאנו ,מנצח-דניאל
בארנבוים .הקלטה  .2009הרצאת מבוא :יוסי שיפמן
סודיות במחשבת היהדות
19:30
מתנ"ס הדר
הרב ד"ר דוד מנשה" :מיכאל שר ישראל" – -101הפרמטר
של ישראל
בסדרה "ישראל והמזרח התיכון"
19:30
בית אבא חושי
פרופ' סוזי נבות" :אזור הדמדומים – בין משפט ופוליטיקה"
התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,סדרה ב' – קונצרט 2
20:30
אודיטוריום חיפה
מנצח-כריסטוף אשנבך ,סולן-מתיאו גרנה ,באס-בריטון
בתוכנית :מאהלר-שירים מתוך קרן הפלא של הנער /
צ'ייקובסקי-סימפוניה מס' 5
חמישי 22.11
ח' בכסלו

10:30

מוזיאון טיקוטין

20:00
בית יד לבנים
בבית הכט
תיאטרון הסטודיו

20:00
21:00

בסדרה "סיפורי ראשית העולם והעם"
יוסי נינוה" :סיפורי בריאת העולם המקראיים מול סיפוריהם
של עמי המזרח הקדום"
"מעבר לקשת" – הסדרה המוסברת של "רביעיית כרמל"
קונצרט מס' " – 1הנרקוד? "
בסדרה "קסם החיים" – נפלאות הקיום האנושי"
שלום גלדר" :אגדות וסיפורי עמים – המשל והנמשל"
מועדון הבארוק בניחוח צרפתי

 - 22.11פסטיבל "העידן החדש" בסינמטק חיפה
 – 10:30פיבי דקל" :צבעים בתקשורת ככלי למינוף וליצירת הצלחה בחיים"
"חייה הכפולים של ורוניק"  /פולין-צרפת 1991
 +הסרט
 – 13:45ד"ר סיגלית גוסטר" :כוחה של אמונה"
 +הסרט "שירה של ברנדט"  /ארה"ב 1943
 – 17:45יוסי יוסף לוי" :ברכת המלאכים"
 +הסרט "לחלום אותך"  /ארה"ב-ניו זילנד 1998
 – 20:45לימור פיידר" :כל מה שאנו נותנים בנדיבות נשאר לעולם שלנו"
 +הסרט "עיר של מלאכים"  /ארה"ב 1998

מועד

מקום

שעה

אירוע

שישי 23.11
ט' בכסלו

מוזיאון טיקוטין

10:30

מוזיאון חיפה
לאומנות
אולם רפפורט

11:00
11:00

מרכז קריגר

21:30

בסדרה "פנינים על המגף"
אלון קליבנוב" :פדובה – עיר הרופאים ,הציירים והפסלים"
בסדרה "מדברים אומנות"
רותי דירקטור מדברת עם פיליפ רנצר
סדרת "לה סינמה" :כרמן  /ג'ורג' ביזה
מבצעים :בית האופרה "לה-סקאלה" מילאנו ,מנצח-דניאל
בארנבוים .הקלטה  .2009הרצאת מבוא :פרופ' עמוס לניר
"שישרים" עם אפי נצר

חוף קריית חיים
חוף דדו
מוזיאון טיקוטין

10:00
11:00
10:30

אודיטוריום חיפה

11:30

סינמטק

11:00

אולם רפפורט

20:30

בית אבא חושי

21:00

הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (14:00-
הרקדה – עם ,עמים ושורות ) עד (15:00-
פסטיבל אומנויות יפני
סדנת בובות יפניות
החוג למוסיקה קאמרית – לילדים ולמשפחה
ניצה שאול )קונצרט מס' " :(1אל תמשוך לי בצמה" – סיפור
ילדותו של יוסף היידן
שחרית שבת
"באור אחר" – מופע של שירי אור ,אהבה ושלום,
בהשתתפות המלחינה-זמרת-משוררת שושיה בארי דותן
ומשוררים .הנחיה – רחל עזריה
החוג למוסיקה קאמרית
קונצרט מס'  4בסדרת הרביעיות הגדולות ,עם רביעיית
"ארקדיה" )רומניה(
מוסיקת עולם Sub-Urban Brazilian -
מריאנה דה-קרוז-שירה  /אנההבייסן-בס  /ניק הרני-
חצוצרה  /אוליבר הוסמן-גיטרה  /מרק סטוקי-סקסופון  /פיט
לי-תופים וכלי הקשה

בית אבא חושי

10:00

מרכז תרבות דתי
לנוער ,נו"ש

10:00
20:15

בסדרה "גדולי המלחינים"
אלון קליבנוב" :יוהאן סבסטיאן באך – כוהן העוגב"
לגמלאים – רחל אררט" :מולייר המחזאי"
"פותחים שבוע לפרשת השבוע"
אייל אורבך ישוחח על פרשת "וישלח"

שני 26.11
י"ב בכסלו

בית אבא חושי

10:00

בסדרה "החלטות גורליות" :ד"ר גוסטב מיסלס" :כדי
להשיב ליהודים את ירושלים שלהם – "...החלטות
אסטרטגיות וטקטיות במלחמות נפוליאון

שלישי 27.11
י"ג בכסלו

ספריית מרכז
תרבות דתי נו"ש
ספריית מרכז
הכרמל )מיינץ(
ספריית בית
היינה
סינמטק חיפה

17:30

19:00

מרכז קריגר

20:30

שעת סיפור לילדים –
"תעלומת חנוכה"  /יניב קלדרון
שעת סיפור לילדים –
"פטר והזאב"  /מריאל לבנון
שעת סיפור לילדים –
"מעשה בענק שהשתולל השתוללויות"  /רן זמיר
בסדרה "כשהספרות פגשה את הקולנוע"
שהרה בלאו מנחה מפגש עם יוכי ברנדס
תזמורת "ביג בנד חיפה" )התזמורת הסימפונית חיפה(:
"קול הקטיפה – נט קינג קול"
מנצח – אלדד שרים  /שירה – דני שגיא

רביעי 28.11
י"ד בכסלו

מתנ"ס הדר

19:30

סודיות במחשבת היהדות
ד"ר גיל יוסף שחר" :שיפור התפקוד המוחי ומניעת דימנציה
)שיטיון( עפ"י גישת הרמב"ם והמדע המודרני"

חמישי 29.11
ט"ו בכסלו

בית יד לבנים
בבית הכט

20:00

אודיטוריום חיפה

20:30

בסדרה "מדעי כדור הארץ"
ד"ר יהושע רוטין :על גייזרים ,פומרולים ,בוץ מפעפע
וספא ,ומה שביניהם"
התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,סדרה א' – קונצרט 3
מנצח-קיריל פטרנקו ,סולן-ריי צ'ן ,כינור
בתוכנית :רודי שטפן-מוסיקה לכינור ולתזמורת  /סיבליוס-
קונצ'רטו לכינור  /ראוול-הולס  /ראוול-סוויטה מס'  2מתוך

שבת 24.11
י' בכסלו

ראשון 25.11
י"א בכסלו

17:00
17:00

מועד

שישי 30.11
ט"ז בכסלו

מקום

שעה

סינמטק חיפה

21:00

אירוע
"דפניס וכלואה"
מועדון הסרט המופרע :תולדות באגס באני
מנחה – אלון גור-אריה .יוקרן הסרט "לוני טונס חוזרים
לאקשן"  /ארה"ב 2003
 21:30בסינמטק חיפה

קברט הטרמפיסט
הקרנה חגיגית של הסרט "טרמפיסט" )ישראל  (1972במלאת לו  40שנה,
מילות השירים יוקרנו על המסך,
מופע חד פעמי על הבמה" :קברט הטרמפיסט" בהשתתפות זמרים ,רקדנים ואורחים מיוחדים

איסוף ועריכה – ג'קי יונגמן ,אגף התרבות בעיריית חיפה ,טל'jacquij@haifa.muni.il / 8356266 :

