סופ”ש
רומא עיר הנצח

 | 2-4.2.2017מלון דן כרמל ,חיפה
"רומא לא נבנתה ביום אחד"...
ההיסטוריה המפוארת של כפר קטן ועלייתו לראש רפובליקה ולימים אימפריה החובקת את העולם העתיק.
על הפיכתה לעיר הנצח ,מרכז העולם הקתולי ולבירת איטליה ,מגריבלדי למוסוליני וברלוסקוני...
סוף שבוע עם קסמיה של רומא היפה  -עתיקותיה ,יצירות האמנות והאדריכלות המרהיבות והמוסיקה הרומנטית .אריורדצ'י !

יום חמישי 2.2.2017
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :בליסימה רומא

16:00-13:00
17:00-16:00

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

על העיר ,שבה האספרסו הטוב בעולם והגלידה הטעימה חיים
בהרמוניה מופלאה עם עתיקותיה של רומא האימפריאלית.
כיכרותיה מתיזות המים מחייכות אליך בחיוך רנסנסי או בארוקי.
כל זאת כשקו הרקיע של העיר עטור בצריחי הכנסיות הרבות
וצלצול פעמוניהן מלווה את ההליכה ברגל ברחובותיה הנפלאים.
מרצה :רמי סימסולו ,מדריך טיולים בכיר

 17:00הרצאה :רומא של האפיפיור

עיר הנצח כמרכז העולם הקתולי.
כל הדרכים (הרוחניות) מובילות לרומא:
על הוותיקן ועל העומד בראשו כנציגי
האל הנוצרי עלי אדמות.
מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון

 - 18:30ארוחת ערב

 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע :ויוה רומא

אורית גבריאל ,זמרת המצו-סופרן
אשר למדה ,חיה והופיעה ברומא
במשך  12שנה ,מגישה ערב איטלקי
עם מיטב המסורת א-לה רומנה .נצא
למסע בין מלחינים ,זמרים ומבצעים
ילידי רומא.
ניהול מוסיקלי ופסנתר  -גבי ארגוב
אקורדיון וכלי נשיפה  -סלעית להב

 21:00מופע :כשאיטלקי פוגש צועניה

אם באחד מלילותיך שטפה אותך רוח צוענית,
אם לבך רוטט לצלילי שירים איטלקיים,
אם חלמת בסתר על אהבה לטינית...
על כל אלה במופע ייחודי המשלב מסתורין,
שמחת חיים וחושניות.
שירה :לנה גרישקוב ,פליקס ליפשיץ ,אילן לייבוביץ'
בליווי הרכב נגנים | ניהול מוסיקלי :בוריס כץ

יום שבת 4.2.2017
יום שישי 3.2.2017
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :גדולי הבארוק ברומא

המהפך של סגנון הבארוק בפיסול ,בציור ובאדריכלות החל ברומא
ומשם התפשט לכל איטליה ואירופה .מדוע סגנון זה מהפכני כל
כך לעומת סגנון הרנסנס הקודם לו?נכיר את גדולי אמני הבארוק
ואת יצירות המופת שלהם.
מרצה :ד"ר אפי זיו ,סופר ומרצה לתולדות האמנות

 11:45הרצאה" :רומא או מוות!"

כיצד הפכה רומא מעיר אפיפיורית ,מנומנמת ופרובינציאלית לבירתה
של איטליה ,ומדוע חלקו של גריבלדי כה דרמטי בסיפור זה?
מרצה :ההיסטוריון אלון קליבנוב

 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :רומא  -מכפר קטן לעיר הנצחית

בזכות הארכיאולוגיה וההיסטוריה של רומא ניתן לחקור את סודותיה
מאז ראשיתה ועד הפיכתה לעיר בה' הידיעה ( .)Urbsנלווה אותה
מהיותה כפר קטן ומושבה הנלחמת על קיומה עד עלייתה כראש
רפובליקה ולימים אימפריה החובקת את העולם העתיק.
מרצה :פרופ' משה פישר ,החוג לארכאולוגיה ,אונ' ת"א

 12:15קונצרט :מרומא באהבה

המוסיקה האיטלקית פרטה תמיד על נימי הרגש .משירי האהבה
מתקופת הרנסאנס ועד לאופרה שהיא כולה שיר אהבה לעיר רומא
טוסקה מאת פוצ'יני .בהנחיית ובנגינת הפסנתרן והמנצח גיל שוחט
בהשתתפות :אלה וסילוויצקי – סופרן | אלון הררי  -קונטרה טנור
אדי רזניק  -כינור | רזיאל מהצרי  -מנדולינה

לפרטים והרשמה  :דרך מאיר ויסגל  ,2ת.ד  ,4075פארק המדע רחובות7414001 ,
טל' | 08-9396030 :פקסinfo@ktarbut.co.il | www.ktarbut.co.il | 08-9396040 :

