
יום חמישי 30.11.17

יום שישי 1.12.17

יום שבת 2.12.17

סופ”ש

אלף לילה ולילה
30.11-2.12.2017 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: על פולקלור ומציאות   
סיפורי העם הערביים והשפעתם על התרבות 
האנושית ועל הספרות העולמית. על שחרזדה, 
עלי באבא, סינבד המלח ואלדין כדמויות מפתח 
ברקמת הפולקלור הערבי והאופן שבו הם 
מתגבשים לכדי זיכרון מעצב בתרבות הערבית.
מרצה: פרופ' עוזי רבי, מרכז דיין, אונ' תל-אביב

18:30 - ארוחת ערב

21:00  הצגה: תיאטרון יפו - אלף לילה ולילה  
הפקה ייחודית של תיאטרון יפו המשלבת דרמה ומוסיקה, מוטיבים 
ערביים ומערביים. השחקנים מנגנים במבחר כלים, מדברים בעברית 
ושרים בערבית. במשך אלף ואחד לילות מספרת שחרזד סיפורים, 
המוליכים את המלך ואת הקהל במסע הרפתקאות, מסע הכרה 

בחולשות האנושיות, מסע המסתיים בפיוס. 
 מוסיקה מקורית: עלא אבו עמארה, חן צימבליסטה

 בימוי: נורמן עיסא | תרגום: גבי אלדור 
עיבוד: יגאל עזרתי

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

10:00  הרצאה: אהבה בשירה הערבית בת זמננו  
"השלום", כותב מחמוד דרויש באחד משיריו, "הוא קינת נער שאת 
ליבו פילחה / נקודת חן נשית, לא ירייה או פצצה". זוהי רוח חדשה, 
רוח של אהבה ואמונה. רוני סומק יקרא שירים וידבר על עוצמתה 

 של השירה שהיא אולי תחילתה של לחיצת יד.
מרצה: המשורר רוני סומק

11:45  הרצאה: לילות ערב על המסך הגדול    
סיפורי אלף לילה ולילה שימשו מקור השראה לסרטי קולנוע 
בארצות ערב, באיטליה, צרפת וארה"ב, מימי הסרט האילם "הגנב 

מבגדד" ועד לגרסאות הקולנועיות של ימינו.
מרצה: ניסים דיין, במאי וחוקר קולנוע

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

17:00  הרצאה: יצירה, שירה והגות 
בעולם האסלאם בימי הביניים

על בגדד וקורדובה, שם צמח עולם מרתק של תרבות גבוהה, 
אשר היה מקור השראה לבני דתות אחרות ולזמנים אחרים.

מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   קונצרט: התזמורת הערבית-יהודית
התזמורת הערבית-יהודית בניצוחו של פרופ' תייסיר אליאס, 
מעודדת קרוב לבבות מוסיקלי בין תרבויות שונות. התזמורת 
מציגה בשורה מוסיקלית רעננה ומקורית שיש בה ישן וחדש, 

מזרח ומערב, קלאסי ועממי, יהודי וערבי. 
בתכנית: מיטב הקלאסיקה הישראלית והקלאסיקה הערבית 

יחד עם יצירות חדשות ועיבודים בלבוש חדש.

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: תרבויות עירוניות בעולם האסלאם 
חוויות אישיות ממסע מצולם לתרבויות עירוניות 

בעולם האסלאם: במנהרת הזמן בסמטאות 
צנעא העתיקה, בערים הפרסיות העתיקות 

אספהאן ויזד, ואפילו רשמים מדמשק. 
כן נגלה מה נשאר מן המורשת היהודית 

העתיקה בטריפולי שבלוב.
מרצה: נפתלי הילגר, 

צלם מערכת וכתב המגזין "מסע אחר"

12:15  מופע: ניחוחות מהפרת והחידקל
יוסי אלפי, עולה ומהגר מעיראק, מגיש בסגנונו המיוחד סיפורים 
מרגשים, מצחיקים עם ניחוחות מהפרת והחידקל, שליוו את 
הקהילה היהודית שקבעה את מקומה שם עוד מבית ראשון 
לצידו, שרי אלפי, בקולה המיוחד והסוחף, שרה שירים פרי 

עטה ושירים אהובים וידועים בעיבודים מקוריים. 

התרבות הערבית הקלאסית הגיעה לביטוי אמנותי, נשגב ומוערך בשירה, בסיפור העממי, במוסיקה ובאמנות. 
בין מרחבים אדירים, הגות, פולקלור, מיתוסים וגם מרבד קסמים...

נטעם בסוף שבוע זה מהאוצרות התרבותיים, שהפכו לנכס צאן ברזל בתרבות הערבית והעולמית.

 הסעות

מתל אביב
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