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סופ”ש

בולגריה והבלקן 
23-25.2.2017 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: בין סופיה לוארנה  
טיול מצולם לנופיה ולאתריה של בולגריה.
נבקר בסופיה ופלובדיב. נטפס להרי רודופי 
והרי הבלקן. נשוטט בכפרים ובעיירות ציוריים 
בשומן, פלבן, וליקו-טורנובו וכמובן בשמורות 

ואתרי הטבע של הבלקן.
מרצה: משה קדמון, מדריך טיולים לבולגריה

18:30 - ארוחת ערב

21:00  רב שיח: פאנל בולגרים 
סיפורים וזיכרונות מהמולדת הישנה ומהווי 

יהדות בולגריה.  משתתפים:
אלברט כהן, אלכס אנסקי - שחקני הקאמרי

לוי יצחק – שמאי רכב ובולגרי גאה
יוסי בן בסט – יועץ אסטרטגי בבולגריה

 - OPNCIDANCE קטעי מעבר: להקת
להקת מחול של נשים המציגה ריקודי פולקלור 
מגוונים מאזורי הבלקן כמו: רומניה, בולגריה, 
יוון ועוד, בליווי מוזיקה ותלבושות האופייניות 

לארצות אלה.

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

10:00  הרצאה: ילדות בבולגריה 
סיפורו של ילד יהודי מסופיה במהלך מלחמת העולם השנייה. 
היציאה לגלות בכפר נידח בהרי בולגריה, ההתוודעות לתכנית 
השמדת היהודים באופן פתאומי ודרמטי, השחרור והדרך לארץ.

מרצה: פרופ' מיכאל בר זהר

11:45  הרצאה: בניית אומה, בניית מדינה  
דרכה של בולגריה במרחב הבלקני. "מפת דרכים" להתפתחותה 
של בולגריה, מאפייני הלאומיות שלה, מאבקי השחרור, בניית 

הזהות והתרבות. 
מרצה: ד"ר רפאל ואגו, אונ' תל אביב

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

17:00  הרצאה: אמנים בולגרים בישראל - 
ציורי הקיר הציבוריים של אברהם אופק

נתחקה אחר כמה מן האמנים הבולגרים החשובים שפעלו בארץ 
כגון בוריס שץ, ציונה תג'ר, מורדו אברהמוב ובמיוחד אחר יצירותיו 

וסיפורו המיוחד של האמן אברהם אופק.
מרצה: שירלי משולם, אוצרת, מנהלת גלריה גרנד ART לאמנות 

עכשווית בחיפה ומרצה לתולדות האמנות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: הצוענים של הבלקן
מסע מוסיקלי בעקבות הרוח הצוענית. אל מסתרי 
הסיפור והניגון של קהילת נוודים חסרי מולדת. 
תמהיל מרתק של מסתורין ושמחת חיים בחגיגה 

מוסיקלית סוחפת.
בהשתתפות הזמרות: אנה טימופיי וילנה גרישקוב  

ניהול מוסיקלי: בוריס כץ | מנחה: אילן לייבוביץ

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: חבית אבק השריפה של אירופה 
הבלקנים הם אחד האזורים המעניינים והמסקרנים ביותר באירופה. 
כשטח מעבר בין המזרח למערב הם התהוו כפסיפס אתני מסובך 
שהוביל לאין ספור קונפליקטים בלתי פתורים עד היום. מעורבות 
המעצמות האירופיות בכל הזמנים הפכה את הבלקנים ל"חבית 

אבק השריפה של אירופה".
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

12:15  מופע: הבולגרים של יפו
מופע שכולו נחת והוקרה לעדה שבה מקהלת צדיקוב ומכבי יפו 
הולכים טוב ביחד. שירים בלדינו בתיבול בולגרי וסיפורים על האנשים 
שבאו מבולגריה ליפו, והביאו איתם גבינה מלוחה והרבה שירים מתוקים. 
שירה: חני ליבנה | בוזוקי ושירה: לזר בואנו | אקורדיון: עוזי רוזנבלט

ניהול מוסיקלי, פסנתר ושירה: גילה חסיד 
עריכה, הנחיה וסיפורים: מרגלית טובי

יהדות בולגריה: קהילה ציונית, גאה, סימפטית ואהודה הקשורה בעבותות אהבה וגעגוע למולדת הישנה.
הבולגרים: אנשי נועם ודרך ארץ, לבביים, צנועים ואוהבי אדם, סקרני דעת ושוחרי תרבות שאין בם שמץ 

של פנטיות וקיצוניות אידיאולוגית. מסע אל עולמם התרבותי וסיפורה של בולגריה – ארץ הבלקן.

לפרטים והרשמה : דרך מאיר ויסגל 2, ת.ד 4075, פארק המדע רחובות, 7414001 
 info@ktarbut.co.il | www.ktarbut.co.il | 08-9396040 :טל': 08-9396030 | פקס 


