סופ”ש
מ הסעות
תל אביב

אירלנד

 | 15-17.3.2018מלון דן כרמל ,חיפה
טבע ונופים ירוקי-עד ,עיירות ציוריות ,צוקים נישאים ,אתרי פולחן ,איים מסתוריים ,סופרים ומחזאים בעלי שם עולמי –
אוסקר וויילד ,ג'יימס ג'ויס ,ברנרד שאו ,סמואל בקט ,מחול בסגנון קצבי ייחודי שכבש את העולם ,תרבות פאבים ובירה משובחת.
בסופ"ש זה נצטרף לחגיגות העולמיות של החג האירי  St. Patrick's Dayבחוויה מוסיקלית ,ריקוד סוחף ,עושר תרבותי ומצב רוח מרומם!

יום חמישי 15.3.2018
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :כבשים שיכורות מגינס

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :הערכת תהליך השלום בצפון אירלנד

מסע בין נופים דרמטיים לאתרי דת ,ממימיו
השחורים של הנהר החוצה את עיר הבירה,
אל הבירה האירית המפורסמת השחורה,
כמו גם המצאת הוויסקי והקפה האירי.
מבילוי יומי ולילי ברחבי הפאבים של דבלין
ועד הריקוד האירי שסחף את העולם.
מרצה :איילת אידלברג,
אנתרופולוגית ,חוקרת תרבויות

 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 - 18:30ארוחת ערב

 21:00מופע :מדבלין לנשוויל

 21:00מופע :כחול

אורי מילס ולהקת כחול במופע וירטואוזי
ומלהיב של מוסיקה אירית עממית ,מנגינות
קלטיות ושירים קלאסיים המקבלים מימד
חדש בשילוב סגנונות ג'אז ,בלוז ומקצבים
ים-תיכוניים.

יום שישי 16.3.2018
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה:
תעתועי הזיכרון :מאה שנים למהפכה האירית

אירלנד מציינת בימים אלו מאה שנים לאירועים ההיסטוריים
הגדולים שהביאו לעצמאות ולחלוקת האי .התבוננות במגוון מיצגי
זיכרון והנצחה יוצאי דופן מאפשרת לעמוד מקרוב כיצד תושבי
אירלנד בוחנים בביקורתיות את עברם ומעצבים זהות לאומית
מחודשת שתתאים למאה העשרים ואחת.
מרצה :ד"ר גיא ביינר ,אונ' בן-גוריון

מסע מצולם אל נופיה המרתקים של אירלנד ,המפרצים ,הנהרות
והמרבדים הירוקים ,הפאבים האירים והמוסיקה האירית הייחודית.
מרצה :הצלם הגיאוגרפי יואל שתרוג

מסע מוסיקלי מן האיים הבריטים  -אירלנד ,סקוטלנד ואנגליה
אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי ,ללב מוסיקת הפולק
והקאנטרי של אמריקה בביצוע גבריאלה לואיס,
שי טוחנר ויונתן מילר

יום שבת 17.3.2018
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה:
שלושה אירים נכנסים לבר (אנגלי)

מסע בחברת שלושה אירים חצופים :סוויפט המיזנטרופ ,שאו
הליברל ואוסקר וויילד הציניקן .כל אחד משלושתם חרט מסלול
מקורי בדיוקן האדם והוסיף נדבך מהותי לדיאגנוזה (האירית
אופיינית) ,שהאדם הוא ,לפני הכול ,כישלון אלוהי מפואר.
מרצה :ד"ר הנרי אונגר ,אונ' תל-אביב

 12:15מופע :בקצב אירי

מופע תוסס עם הקצב האירי הבלתי
פוסק .הריקוד המהפנט שכבש את
העולם והמוסיקה המקפיצה .בביצוע
להקת  Reel of Lifeבנגינה ובשירה
ורקדנים מלהקת Irish Dance Israel
עם הסולן יאיר ורדיגר (Mystery of
 )the Danceבריקוד אירי סוחף.

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

צילום :ליעד דרך

 11:45הרצאה:
אירלנד בעקבות מסעות גוליבר ,אגדות ופיות

כעבור שלושים שנה של אלימות וטרור ,נחתם בשנת  1998הסכם
שלום שהבטיח להביא לסיומו של הסכסוך בצפון אירלנד .מאז ,המצב
השתפר ומפלס האלימות ירד ,אך צפון אירלנד נותרה חברה חצויה
ומסוכסכת שסובלת ממשברים פוליטיים תכופים .נעמוד על ההישגים
המרשימים של עידן השלום ועל המוקשים הבעייתיים שנותרו.
מרצה :ד"ר גיא ביינר ,אונ' בן-גוריון

