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קובה והקריביים
9-11.11.2017 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: רשמי מסע בקובה   
מסע מצולם בין ערי הבירה של השלטון 
הספרדי: ברקואה, הוואנה וסנטיאגו דה 
קובה, להרי הסיארה מאסטרה, ערש 
המהפכה של פידל קאסטרו וצ׳ה גווארה, 
סמטאותיה של קמאגוואי, אחוזות הסוכר 
שבסביבות טרינידד, וכמובן חוות גידולי 
הטבק של עמק ויניאלס, מקור הסיגרים 

הקובניים, האיכותיים ביותר בעולם. 
מרצה: דני ינאי, מרצה וצלם אתנוגרפי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: מקובה לדרום אמריקה  
הזמרת לילה מלקוס במופע מחווה 
מרגש לקלאסיקה הלטינית מכל 
הזמנים ולשירים ישראלים שמקורם 

בזמר הלטיני.

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

10:00  הרצאה: פידל קסטרו – סיפורו של מהפכן  
פידל קסטרו הפך עוד בחייו לאגדה וגם לאחר מותו, אישיותו 
ופועלו משפיעים לא רק על קובה, אלא על כל אמריקה הלטינית. 
האם בעקבות לכתו של קסטרו בדיוק לפני שנה, בנובמבר 2016, 

קובה עומדת להשתנות מן היסוד ולנטוש את עקרונותיו?
מרצה: ד"ר אפרים דוידי, אונ' תל-אביב

11:45  הרצאה: סנטריה בקובה - פולחן ומוסיקה   
סנטריה, מסדר אמוני דתי אפרו-קריבי, הוא שילוב של תרבות 

ואמונות אפריקאיות עם מסדר הקדושים הנוצרים. 
בטקסי הסנטריה מקום מרכזי וייחודי למוסיקה, היא הרומבה, 

המזוהה כל כך עם ארצות הים הקריבי ועם קובה בפרט.
מרצה: ד"ר נתן פורמנסקי, אתנומוסיקולוג, מרצה וחוקר

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

17:00  הרצאה: עולם חדש - קולומבוס נוחת בקובה
בשנת 1492 השתנו סדרי עולם. פליאה והתלהבות של האירופאים 
יצרה את תדמית "הפרא האציל" של האינדיאני, שיחד עם זאת 
הפך למשועבד. מה קרה במפגש של קולומבוס עם ילידי קובה 
האינדיאנים? על אוטופיה, חופש וגלובליזציה בעקבות גילוי אמריקה.

מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: בואנה ויסטה קלאב
ההרכב "Cubanisimo" מגיע לישראל במופע מחווה ללהקה 

 .Buena Vista Social Club המיתולוגית
חגיגה מהקריביים ומרכז אמריקה עם 
הלהיטים הגדולים של כל הזמנים. 
אל סיבוב ההופעות בישראל יצטרף 
אל הבמה זוג רקדנים קובניים עם 
תלבושות אותנטיות של האי קובה. 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: האיים הקריביים – מהמשותף לייחודי 
חופי זהב, עצי קוקוס ומוסיקה קצבית... אך גם פרק היסטורי כואב 
של כיבוש, עבדות, קולוניאליזם ומאבקים לעצמאות. מגיאוגרפיה 
לתרבות, מהיסטוריה למוסיקה, מהעבר להווה והאתגרים לעתיד.

מרצה: גליה דור, דוקטורנטית, מרצה ומדריכה

12:15  מופע: בקצב לטיני אפרו-קריבי - מקובה לעולם
האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי בתוכנית מוסיקלית ייחודית 
בשירים וקטעי נגינה מרחבי אמריקה הלטינית שנוצרו והתגבשו 
לאור היסוד האפרו-קריבי והקובני: מהרומבה והגוארצ'ה דרך 
הקליפסו והבולרו, עד המרנגה, הקומביה ועוד. משירי הרי בלפונטה, 

בני מורה, סליה קורז, טיטו פואנטה. 
ניהול מוסיקלי: ד"ר נתן פורמנסקי

קסמה המכשף של קובה - סלסה, מוסיקה, סיגרים... וצ'ה גווארה. 
מסע תרבותי מרתק אל עולם שעצר מלכת, בין הוואנה לסנטיגו דה-קובה, 

אל מקצבים אפרו-לטיניים, בואנה ויסטה קלאב, עם הריקוד החושני, הלהט הלטיני ונופי הקסם של האיים הקריביים.
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