סופ”ש
הערים המרתקות בעולם

מ הסעות
תל אביב

 | 14-16.6.2018מלון דן כרמל ,חיפה

מסע מרתק ורב עניין לערים היפות בעולם .פורטו וליסבון ,מוסקבה ואודסה ,בוכרה וסמרקנד ,ריו דה ז'נרו וסלבדור באיה ,קוסקו
ומצ'ו-פיצ'ו וערים אקזוטיות באינדונזיה ובאוזבקיסטאן .נוף אנושי ואורבני ,אתרי מורשת עולמית ,מופעים אור-קוליים והרבה מוסיקה,
בהשתתפות טובי המרצים וההרכבים המוסיקליים מישראל ומארצות המוצא.

יום חמישי 14.6.2018
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה:
"בין פורטו לליסבון"  -עולמה של פורטוגל

מסע אל תגליות ,ארכיטקטורה ותרבות
בטעם מיוחד של מעצמת עבר המחפשת
את דרכה.
מרצה :ד"ר עודד ציון ,היסטוריון

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :ריו דה ז'נרו – הגהינום שבגן עדן

עושר בלתי יתואר ועוני מכפיר ,חופים טרופיים זהובים ושכונות
עוני מתפוררות ,סמבה וכדורגל מול שחיתות שלטונית ואלימות
משטרתית .עיר בה מתערבבים היסטוריה קולוניאלית עשירה
עם מסורות אפריקאיות ואינדיאניות.
מרצה :ערן ולגרין ,מדריך לדרום אמריקה בחברה הגאוגרפית

 - 18:30ארוחת ערב

 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע" :בית פורטוגזי"

 21:00מופע" :פיאסטה דרום אמריקאית"

הזמרת ניצה טרמין שרה עמליה רודריגז,
שירת הפאדו של הפורטוגל ואת מיטב
הקלאסיקות הספרדיות במופע מיוחד,
חם ומרגש בליווי נגנים.

כשקצב האנדים חוצה גבולות ,לובש צבעים וצורות ולוקח את
כל השמחה והנשמה מכל אזור דרום אמריקה ,התוצאה היא
אחת בלבד  ...פצצה של אנרגיה.
ערב של חגיגה מוסיקלית בניהולו
המוסיקלי של גוסטבו וייסמן
שירה :אדית מש ,אליזט רטר

יום שישי 15.6.2018
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :ערים באינדונזיה

מסע לערי המדינה המוסלמית הגדולה
בתבל ,שבה האיסלאם משלב אמונות
קדומות .נבקר באי שבקצה אחד שולט
האסלאם בנוסח טאליבן ובקצהו השני
נשים מוסלמיות קובעות את סדר היום.
מרצה :נפתלי הילגר,
צלם מערכת וכתב המגזין "מסע אחר"

 11:45הרצאה :אודסה -
ערש היצירה העברית ,עיר העושר והיופי

העיר שכונתה "הדרום הפרוע" של רוסיה ,בה טיילו ענקי הרוח
כשלום עליכם ,אחד העם ,טשרניחובסקי וביאליק .כולם נהנו
מהפאר שהקרינה העיר והתענגו בבתי הקפה שלה .מה היה בה
אז ומה נותר בה כיום ,בכתובים ובצילומים נדירים ומרהיבים.
מרצה :ד"ר רוחמה אלבג ,החוג לספרות ,מכללת לוינסקי

יום שבת 16.6.2018
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :פנינים בלב מדבר -
הערים הקסומות באוזבקיסטאן

קורות הנוודים שהתאסלמו והיו ליושבי קבע ,הממלכות שקמו
ונפלו במרחב ,מקפלים בתוכם את סיפורה של אסיה כולה.
דרך ביקור בערים הציוריות בוכרה ,סמרקנד וחיווה ,נכיר את
ההיסטוריה המורכבת של המרחב ואת המורשת האזורית ,שרק
שרידים דוממים נותרו ממנה.
מרצה :יותם יעקובסון ,חוקר תרבויות אסיה ,מדריך ומרצה

 12:15מופע :מאודסה למוסקבה

הזמר הרוסי בטעם של פעם .מופע מרגש ומלהיב עם מיטב
השירה הרוסית העממית ,שירי הצבא האדום ושירי תנועת הנוער,
שהטביעו את חותמם על הזמר העברי עם הטנור יותם כהן,
מסולני האופרה הישראלית ,בליווי אנסמבל מאסטר קוורטט
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