
9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: ונציה - מעצמה ימית 
ונציה היא תופעה גיאוגרפית-היסטורית. על קבוצה של איים רדודים 
ליד החוף הצפוני של הים האדריאטי הוקמה מעצמה ימית ששלטה 
במסחר ובפוליטיקה של הים התיכון המזרחי במשך כמעט 800 שנים. 
הרקע הגיאוגרפי וצורת השלטון העניקה לונציה את עוצמתה שפגה 
רק לאחר גילוי הדרך הימית מאירופה לאמריקה ולמזרח הרחוק. 

מרצה: פרופ' גדעון ביגר, אונ' ת"א

12:15  קונצרט: גונדולה על פני המים
קונצרט מחווה לאחת הערים היפות 
והרומנטיות ביותר בעולם. חגיגה 
איטלקית עם היצירות המוכרות

והאהובות של ויוולדי, ורדי ורוסיני. 
שירה - קרן הדר

פסנתר והנחיה - דודי זבה

יום חמישי 3.11.16

יום שבת 5.11.16יום שישי 4.11.16
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ונציה 
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16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: ונציה וקרנבל המסכות   
העיר שהמציאה את הקזינו, האופרה והגטו, 
מתגנדרת בקרנבל ססגוני מהיפים בעולם. 
מסע צילומי בין סמטאות, תעלות ומסכות.

מרצה: הראל סטנטון, צלם "מסע אחר", 
מרצה ופוטותרפיסט ארגוני

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: זוהר ונציאני 
תזמורת בארוקדה בכלי נגינה תקופתיים 
במסע מוסיקלי לימי הזוהר של ונציה תגיש 
מפניני הבארוק המוסיקלי האיטלקי בכלל 

והונציאני בפרט.
סולנים: יעלה אביטל - סופרן, 

רובי הוד - חלילית, יקי ראובן - מנדולינה

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

10:00  הרצאה: ונציה "השמיימית"  
ונציה, המכונה La Serenissima "השמיימית", עיר התעלות 
המפורסמת, שטופה בהיסטוריה, מוקד למפגש תרבויות. התעלות, 
הארמונות, האיים והאווירה הססגונית הקסימו והציתו את דמיונם 
של הרומנטיקנים מכל הזמנים משייקספיר, לורד ביירון ועד הנרי 

ג'יימס והמינגווי.  
מרצה: ההיסטוריון ד"ר גוסטב מייסלס

11:45  הרצאה: המטבח האיטלקי והמאהב הלטיני  
משי, קטיפה ושוקולד, אוכל חושניות וארוטיקה קשורים זה בזה, 
על אחת כמה וכמה בעיר כמו ונציה עם סמלה הידוע קזנובה, 
המאהב האולטימטיבי. על מאכלים מעוררי תשוקה בעיר שנולדה 

לאהוב ועל אוכל כתקשורת וכביטוי לזהות מקומית. 
מרצה: אור-לי אלדובי, מדריכת טיולים בכירה, חוקרת תרבות, 

אוכל, יין ואמנות

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

17:00  הרצאה: האמנות הונציאנית 
ונציה בשלטון הדוג'ים היתה תמיד מרכז תרבותי בפני עצמו: 

כנסיות, מוזיאונים, ביאנאלות לאמנות, הקרנבל ועוד; 
מימי הביניים )הפסיפסים בכנסיה באי טורצ'לו ובבזיליקת סן מרקו(, 
תקופת הרנסאנס )בליני, ג'ורג'ונה, קארפאצ'ו, טיציאן, טינטורטו, ורונזה, 
לורנצו לוטו ואחרים( ועד הרוקוקו )טייפולו, קאנאלטו, בלוטו וגוארדי(. 

הכיבוש הנפוליאוני שם קץ לכל זה. 
מרצה: ד"ר דורון לוריא, אוצר בכיר ורסטורטור ראשי במוזיאון ת"א 

לאמנות, מחבר ספרי אמנות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מונציה לסן רמו 
השירים האיטלקיים האהובים מכל הזמנים, הזמר העממי, 

השירים הרומנטיים ועד להיטי פסטיבל סן רמו. 
בהשתתפות: שירלי הוד, אבי ונטורה
מנחה: דן כנר | ניהול מוסיקלי: אורי קריב

ונציה היפה והמסתורית היא מפגש תרבותי יחיד במינו של ארכיטקטורה, אמנות, מוסיקה, ספרות ואוכל. 
עיר מולדתם של ספנים, סוחרים ואמנים, שכל פינה בה מעידה על עברה המפואר כמעצמה ימית שגישרה בין מזרח ומערב. 

על הארמונות רבי-ההוד, התעלות הציוריות ויצירות האמנות הרבות בסוף שבוע שבו נתענג מחדש על קסמיה של "עיר המים", 
עם השירים הרומנטיים, האריות האופראיות והמוסיקה השמיימית. 
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