סופ”ש
אנדלוסיה

 | 26-28.5.2016מלון דן כרמל ,חיפה
השפה המתנגנת ,נקישת הקסטנייטות וטעם הגספאצ'ו  ...בין ערים שטופות שמש להרים מושלגים ,חבל הארץ האנדלוסי נחשב למרתק
ולאקזוטי ביותר בספרד .על ההיסטוריה העשירה ,התרבות המרתקת והתשוקה הספרדית בשלושה ימים של ניחוח ספרדי – אולה!

יום חמישי 26.5.16
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :מסע כורסא לדרום ספרד

עם תחילת כיבוש חצי האי האיברי מידי הנוצרים נתקלו המוסלמים
באזור השליטה של הוונדלים וארץ הוונדלוסים נהייתה לאנדלוסיה.
תחת מאות שנות השליטה של המוסלמים התפתחה תרבות נפלאה
בכל תחומי החיים ,כולל "תור הזהב" של היהדות ויצירת מוסיקת
(וריקוד) הפלמנקו של הצוענים .עם סיום הרקונקיסטה הנוצרית
הוסיפו הספרדים הנוצרים עושר תרבותי נוסף למחוז הדרומי של
ספרד של היום ,בין קורדובה ,סיביליה וגרנדה.
מרצה :רמי סימסולו ,מדריך טיולים בכיר
 - 18:30ארוחת ערב

 21:00מופע :מורשת ספרדית

מסע איברי בין הקלאסי למודרני בביצוע
טנור האופרה ,גיא מנהיים בתכנית ממיטב
הרפרטואר הספרדי .עם קטעים מתוך דון קישוט ,דון ג'ובאני,
שירים מאת לורקה ,ושירי לדינו .מפגש ספרדי בין קול ,פסנתר וגיטרה.

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה" :יותר קתולים מהאפיפיור?"

על הנצרות באנדלוסיה ,בין רגש ,מיתוס ופולחן :כיצד עיצבה
האמונה הקתולית את ההיסטוריה של האומה הספרדית.
מרצה :ד”ר עודד ציון ,היסטוריון
 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופעKIMICA :
להקת הפלמנקו הישראלית מארחת את
 Adrian Santanaמרקדני הפלמנקו העולים
בספרד כיום לערב שכולו שיתוף פעולה יצירתי
ומוסיקלי .עולם של כימיה ( = KIMICAכימיה
בספרדית) בין רקדנים ,מוסיקאים וקהל ,היוצר
מופע פלמנקו מסורתי במיטבו.
גיטרות :יחיאל חסון | שירה וגיטרה :שוקי שוויקי
ריקוד :להקת הפלמנקו הישראלית COMPAS
ניהול אמנותי כוריאוגרפיה  :מיכל נתן וAdrian Santana -

יום שישי 27.5.16
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :תור הזהב באנדלוסיה

בין המאות ה 10-12-זכו הקהילות יהודיות שתחת שלטון המוסלמים
בספרד לשגשוג שלא היה כמותו .מנהיגים יהודים זכו לעמדות
פיקוד ,הנהגה ,ובלטו בתחומי היצירה והרוח על מכלול תחומיהם.
ההרצאה תתמקד בהישגים הכלל קהילתיים ובדמויות המפתח
שבלטו באותם ימים ואשר יצירותיהן הן חלק בלתי נפרד מארון
הספרים היהודי ומהתרבות היהודית בכלל.
מרצה :ד"ר יואל רפל ,מרכז אלי ויזל ללימודי יהדות ,אונ' בוסטון

 11:45הרצאה :הצוענים שבאיבריה

הצוענים מציתים את דמיונם של הרומנטיקנים באופיים המיסתורי,
בחושניות נשותיהם ,במוסיקה ובריקוד .עם ללא ארץ ,הצוענים
שהגיעו למערב אירופה מצאו מקום התישבות בדרומה של ספרד
ושם המשיכו בעיסוקם המסורתי – מוסיקה וריקודים .נעקוב אחר
אורחות חייהם ,השתלבות בחברה המארחתִ ,מנהגיהם ,אֹומנותם
ואּומנותם ובעיקר אחר הפולקלור הצבעוני והמקורי שיצרו.
מרצה :ד"ר גוסטב מייסלס ,היסטוריון

יום שבת 28.5.16
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :תרבות מוסלמית באנדלוסיה

ערי המשולש האנדלוסי  -קורדובה ,גרנדה וסביליה  -נושאות את
חותם התרבות המוסלמית (והיהודית) ודרכן ניתן להתחקות אחר
מכמניה של התרבות המוסלמית ,על ממדיה וגווניה השונים.
הנסיעה במנהרת הזמן לערי המשולש האנדלוסי מציבה בידי
המתעניינים תובנות עומק המאפשרות לקרוא את מפת האסלאם
על גווניה השונים בצורה אפקטיבית וחיה יותר.
מרצה :פרופ' עוזי רבי ,מרכז דיין ,אונ' תל אביב

 12:15מופע :פיאסטה ספרדית

אמן הגיטרה באלדי אולייר ולהקתו במופע
מרהיב וססגוני הכולל קטעי נגינה ,שירה וריקוד
בסגנון הספרדי ,קטעי נגינה מוכרים ומקוריים
בעיבודים מיוחדים ,ריקודי פלמנקו מרהיבים
ושירים ספרדיים אהובים ומוכרים.

לפרטים והרשמה  :רח’ גולדה מאיר  ,3ת.ד  ,4075פארק המדע נס ציונה7414001 ,
טל / 08-9396030 :פקסinfo@ktarbut.co.il 08-9396040 :

