
יום חמישי 11.8.16

יום שישי 12.8.16

יום שבת 13.8.16

סופ”ש

הערים המרתקות בעולם 
11-13.8.2016 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: דוברובניק - פנינת הים האדריאטי    
איך הפכה מושבת הפליטים מאפידאורום )צבטאט של היום( לרגוזה, 
המתחרה הגדולה של ונציה במסחר הימי במזרח אגן הים התיכון 
ומתי הפכה רגוזה בעלת הניחוח האיטלקי לדוברובניק הקרואטית?

מרצה: רמי סימסולו, מדריך טיולים בכיר

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: דיקסילנד ניו אורלינס
להקת ישרא-דיקסי בנד במיטב מוסיקת הדיקסי של ניו אורלינס 
ומשירי לואי ארמסטרונג ואלה פיצג'רלד האגדתיים. שחזור מצעד 
ההלוויה המוסיקלי ברחובות ניו אורלינס עם סקסופון, קלרינט, 

חצוצרה, בנג'ו, גיטרה ו... קרש כביסה.

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: צנעא - 
אלף לילה ולילה בתימן 
סיור צילומי בבירה העתיקה, 
שאונסק"ו הגדיר כאתר מורשת 
תרבותית של כלל האנושות. 
נשוחח על סיבות למלחמה 
ולפרס נובל לשלום וגם על 
קהילה יהודית קטנה שמעדיפה 

גם כיום את החיים בצנעא על פני החיים בניו יורק או ברחובות.
מרצה: נפתלי הילגר, צלם מערכת וכתב המגזין "מסע אחר"

11:45  הרצאה: זלצבורג - 
עירו של גדול ילדי הפלא בהיסטוריה  

לפני 260 שנה, בשנת 1756 נולד בסמטת הדגנים 9, 
וולפגנג אמדאוס מוצרט. האיש שהפך את זלצבורג, 
בירת דוכסות קטנה, למותג, למרכז לעלייה לרגל 
לחובבי מוסיקה מכל קצווי תבל. על העיר שהיתה 
לסמל ועל מכמניה, על האיש ובעיקר על המוסיקה.
מרצה: יוסי שיפמן, עיתונאי, מרצה ומבקר מוסיקה

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה

17:00  הרצאה: מרקש - צללים וצלילים
מסע צילומי אל תרבות קסומה ומרתקת, 
שווקים ססגוניים, שרידי יהדות מרוקו, 
נופים עוצרי נשימה וריחות משכרים. 
ומחוץ לעיר מדבר אין סופי, נוף אנושי 

ייחודי וקצב צפון-אפריקאי.
מרצה: הצלם הגיאוגרפי יואל שתרוג

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: בואנוס איירס - טנגו אפשר גם לשיר  
מריה של בואנוס איירס, אלפונסינה של הים, פיאצולה של הטנגו 
והנשים של גרדל- שירים סוחפים וחושניים מארגנטינה, ברזיל וספרד.
קרן הדר - שירה | גבי ארגוב - ניהול מוסיקלי, עיבודים ופסנתר
גלעד אפרת - קונטרבס  | ן וחליל  ו סלעית להב - אקורדי
קלאודיו כהן טריקה - גיטרה, כלי הקשה ונשיפה ארגנטינאיים

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: גנגסטרים יהודים בניו יורק 
מאיר לנסקי, בגסי סיגל, אבנר זווילמן הארוך, דאץ' שולץ, סמואל 
לוין האדום - איך ייסדו היהודים והאיטלקים את הפשע המאורגן 
של אמריקה? מה עלה בגורל המייסדים ומדוע המאפיה האיטלקית 

המשיכה לשגשג והיהודית נעלמה?
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון

12:15  מופע: בין רומא למוסקבה 
מפגש בין הקלאסיקות הגדולות של 
הזמר האיטלקי עם מיטב השירה 
והזמר הרוסי. שלישיית הטנורים, 
סולני האופרה, בביצועים מרגשים 
של השירה הנפוליטנית, אריות 
איטלקיות והמיטב של שירי מקהלת 
הצבא האדום. חגיגה מוסיקלית 
בליווי וירטואוזי של מאסטר קוורטט.

מסע מלהיב ומסחרר בין ערים קרובות ורחוקות, יפות ותוססות: ניו יורק, מרקש, זלצבורג, בואנוס איירס, דוברובניק, ניו אורלינס ועוד... 
היסטוריה, נוף אנושי ואורבני, סיפורים אישיים לצד הלהיטים, השירים והפולקלור המוסיקלי בהשתתפות טובי המרצים וההרכבים המוסיקליים.

לפרטים והרשמה : רח’ גולדה מאיר 3, ת.ד 4075, פארק המדע נס ציונה, 7414001 
info@ktarbut.co.il 08-9396040 :טל: 08-9396030 / פקס 


