סופ”ש
סוד הקסם הצרפתי

מ הסעות
תל אביב

 | 12-14.7.2018מלון דן כרמל ,חיפה
סופ"ש לכבוד החג הלאומי הצרפתי – יום הבסטיליה
פיאף ,מונטן ,אזנבור וז'ק ברל .ויקטור הוגו ,דיומא ,בלזק וקמי .בין משוררי הבוהמה והמלחינים האימפרסיוניסטים,
בין רוסו לסארטר ,בין בונפרטה לדה-גול וגם על הבגט ,הרוקפור ויין בורדו  -על כל אלה בסופ"ש שכולו חגיגה צרפתית!

יום חמישי 12.7.2018
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :הדילמה הצרפתית

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה" :המשוררים המקוללים"

סוגיית הדילמה הצרפתית מול האמונה הדתית של מוסלמים
ויהודים במדינה שבה החילוניות היא ערך עליון.
מרצה :העיתונאי דניאל בן סימון

שושלת שלמה של "משוררים מקוללים" פעלה בפריז ,משארל בודלר
וארתור רמבו ועד ז'אק ברל וז'ורז' ברסאנס .פורצי גדר ופורעי חוק,
אנשי בוהמה מובהקים שבעטו בכל מוסכמה חברתית .מתוך המרידה
יצרו שירה גדולה ,מורשת מפוארת של היצירה הצרפתית לדורותיה.
מרצה :ד"ר דורי מנור ,משורר ומתרגם

 21:00מפגש מוסיקלי :שנסון מונמור

 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 - 18:30ארוחת ערב
מחווה לאמנים וללהיטי הזהב הצרפתיים ,אשר השפיעו באופן
דרמטי על העשייה המוסיקלית בארץ ,החל מהלהקות הצבאיות
ועד נעמי שמר ,יוסי בנאי ,יהורם גאון ועוד .תכנית מוסיקלית
המשלבת קטעי וידאו של מופעי זמר ,שירת קהל ,הנחיה וסיפור.
קובי בן עטר  -מספר ומציג | שרונה בן עטר  -זמרת אורחת

 21:00קונצרט:
קלאסיקה צרפתית

הפסנתרן והמנצח גיל שוחט
ואמנים אורחים בקונצרט סוחף
מיצירות המלחינים הצרפתיים,
ביניהם אופנבך ,ביזה ,מסנה,
דביסי ,רוול ועוד.

יום שבת 14.7.2018
יום שישי 13.7.2018
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :לצחוק בצרפתית

בצרפת הומצאו הקולנוע והקומדיה הראשונה .בעקבותיה נוצרה
שורה של קומיקאים כמו לואי דה פינס ,ז'אק טאטי ,מקס לינדר,
בורביל וממשיכי דרכם כיום .מהי הקומדיה הצרפתית המצליחה
בכל הזמנים ומה מבדיל את ההומור הפריסאי מההוליוודי?
מרצה :אלון גור אריה ,במאי ותסריטאי

 11:45הרצאה :תרבות היין והמטבח הצרפתי

מבוא להבנת ה"שגעון" הצרפתי ליין ועל מעמדו של המטבח
הצרפתי כתנ"ך של הקולינריה העולמית.
מרצה :יאיר היידו ,מומחה ליין ולמטבח הצרפתי

 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :תמונות פריסאיות

רנדה-וּו עדכני בעיר מתחדשת ואחוזת תזזית.
ֶ
שיטוט רב תחומי ועדכני אל דופק החיים
ומעדני התרבות והאמנות של פריס ,2018
תוך הצגת פנורמה ססגונית וקסומה של
"העיר באפור".
מרצה :רותי שמעוני ,חוקרת תרבות צרפת

 12:15מופע :שנסון הוא לא רק שיר

מיצג חדשני וייחודי ,פרי עבודתם של שני יוצרים ותיקים -
הזמר והשחקן בני פורת חוזר לשורשיו הפריסאיים ויוצר ואוצר
האנימציה דודו שליטא ,המספר על השירים והסרטים .על המסך
מוקרנים סרטים אמנותיים המלווים את השירים ונותנים להם
פרשנות חדשה ,מפתיעה ומרגשת.

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

