סופ”ש
יוון  -מיתולוגיה ,תרבות ומוסיקה

מ הסעות
תל אביב

 | 31.5-2.6.2018מלון גולדן קראון ,נצרת

יוון ארצם של אפלטון ואלכסנדר מוקדון ,ערש תרבות המערב שתרמה לנו את הדמוקרטיה ,המיתולוגיה ,הפילוסופיה ,התיאטרון והאמנות.
היא גם זו שכובשת את ליבנו עם צלילי הבוזוקי ,מטעמי הסופלקי ,טעם האוזו ושמחת החיים .נצא למסע מרתק בן שלושה ימים
אל המיטב של המוסיקה היוונית ,סיפורי המיתולוגיה ,נופי מקדוניה ואל ההווי ,המנהגים ואורחות החיים ביוון של היום.

יום חמישי 31.5.2018
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :מלחמת טרויה בין מיתוס למציאות

במאה ה 8-לפנה"ס מספר הומרוס באיליאדה את אחד מסיפורי
המפתח במיתולוגיה היוונית ובתרבות המערב ,את סיפורה של
מלחמת טרויה .מיתוס נפלא או מציאות? האם אכילס ,אגממנון,
פאריס והלנה היפה אכן התהלכו על פני האדמה?
מרצה :גליה דורון ,מרצה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
 - 18:30ארוחת ערב

 21:00מופע :אהבה יוונית שלי

שמעון פרנס מנחה ומספר ,הזמרת עליזה אביב שרה יוונית,
אמן הבוזוקי חיים רומנו בפריטה ויחד בוירטואוזיות משותפת
חוברים למסע מוסיקלי אל נבכי הניגון והנשמה של יוון.

יום שישי 1.6.2018
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :המשחקים האולימפיים

המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה היו האירוע החברתי
והספורטיבי הגדול והמרהיב ביותר של העולם העתיק ,והיוו
השראה למשחקים המודרניים .בין אגדות מיתולוגיות על ייסודן
של התחרויות ,מתקני הספורט ויצירות אמנות מרהיבות אשר
קישטו את המתחם בעיר אולימפיה.
מרצה :ד"ר אפי זיו ,מרצה לתולדות האמנות

 11:45הרצאה :יוון המודרנית

כשחושבים על ההיסטוריה היוונית ,רבים חושבים על פריקלס או
אלכסנדר הגדול ,אתונה וספרטה .מעטים מכירים את התקופה
הסוערת והמרתקת של לידתה מחדש אחרי כמעט אלפיים שנות
כיבוש זר .מדוע וכיצד חוזרת יוון אל בימת ההיסטוריה?
מרצה :ההיסטוריון אלון קליבנוב

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :יוון  -החיים כמסע

החברה היוונית בשונה מהחברה המערבית מאופיינת בהיותה
חברה של מסע .הדרך חשובה מהמטרה .תכליתם של החיים להנות
מהדרך ,כאן ועכשיו .על תפיסת החיים היוונית המתבטאת בחיי
היומיום ,באוכל ,במוסיקה ,בחיי המשפחה ,בבילוי החברתי ובהנאות
הקטנות של החיים.
מרצה :העיתונאי ואיש הרדיו ירון אנוש
 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע :קלאסיקה יוונית

מופע חדש בהפקת רעות קשרי תרבות
ובהנחיית ירון אנוש .משירי שני המלחינים
המיתולוגיים של יוון מנוס חג'ידקיס
ומיקיס תאודורקיס.
שירה :דורית פרקש ,עופר כלף
בוזוקי :יהודה אלל
בליווי הרכב נגנים

יום שבת 2.6.2018
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :האלים משתוללים  -מקדוניה

מסע אל צפון יוון ,אל מקדוניה ,שהיא עולם ומלואו .אל כפרים
ציוריים ,כנסיות ,טבע בראשיתי במלוא עוצמתו .סיפורים
מהמיתולוגיה היוונית שיצרו תרבות מופלאה ומוסיקה יוונית
משובחת.
מרצה :יואל שתרוג ,צלם גאוגרפי

 12:15מופע :הקולות של סלוניקי

חגיגת זמר ,סיפור ושירה של קהילת יהדות סלוניקי,
מפניני שירת הלדינו בשילוב מוסיקה יוונית.
בהשתתפות :חני ליבנה ,לזר בואנו ונגנים
מנחה ומספרת :מרגלית טובי
ניהול מוסיקלי :גילה חסיד
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