
יום חמישי 12.8.2021

יום שישי 13.8.2021

יום שבת 14.8.2021

סופ”ש
האיים הקסומים בעולם
12-14.8.2021 | סי הוטל, נווה אילן

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

17:00  הרצאה: איים אבודים מהסרטים 
איים אקזוטיים, ספינות טרופות ושודדי ים, ממשיכים להביא למסך 
סרטים עוצרי נשימה: רובינזון קרוזו, הלגונה הכחולה, פיטר פן, 
משפחת רובינזון השוויצרית ועוד. מה אמת ומה בדיה? אילו אוצרות 

אדירים עדיין טמונים שם?
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע 

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: מהאיים הבריטיים לפסגת העולם
משירי הסולנים הגדולים והלהקות המיתולוגיות, שיצאו מהאיים 
הבריטים וכבשו בסערה את העולם. משירי תום ג'ונס, אלטון ג'ון, 

רוד סטיוארט, קליף ריצ'רד, הביטלס ועוד...
בביצוע להקת אומהגומה | ניהול מוסיקלי: עודד טמסוט

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

10:00  הרצאה: 
סיגרים, סלסה וצ'ה גווארה      
הרצאה בליווי מצגת צילומים מרהיבה, 
מאת ערן ולגרין, מרצה ומדריך טיולים. 
נצא למסע במדינה שוקקת שמתנהלת 
בקצב קריבי עצל, חנויות עם מדפים ריקים 
לצד ארמונות קולוניאליים וסיסמאות 
מהפכה על קירות דיסקוטקים רוגשים. 
אי של קסם מופלא, שקשה להגדירו 

במילים...

11:45  הרצאה: מסע אל ארצות הדמיון       
אורן נהרי, עיתונאי, פרשן ומרצה, ייקח 
אותנו למסע ספרותי אל ארצות ואיים 
שלא התקיימו מעולם, אבל חיים בדמיוננו: 
אטלנטיס ואופוריה, ליליפוט, אי המטמון, 
איי וסטרוז, רובינזון קרוזו וכל השאר. 
ספרים, סרטים וסדרות בהם צפינו, 
ומקומות שהפכו למטבעות לשון בזיכרון 

הקולקטיבי.

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

17:00  הרצאה: 
איי סיישל - גן העדן האבוד     

מדינת סיישל שבלב האוקיינוס ההודי - 
צמחים, עופות וצבי ענק. ים צלול, חול לבן 
וצוקי גרניט אדומים-שחורים המפוסלים 

כיד הדמיון הטובה של הטבע. 
מרצה: פרופ' משה אגמי, אקולוג וחוקר בוטני

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00  מופע: בין פיראוס לסנטוריני  
מופע מרגש עם המוסיקה היוונית שעלתה 
מהים האיגאי והפכה לקלאסיקה מוכרת 
ואהובה. משירת הרמבטיקו ועד לזורבה, 
מיורגוס דאלארס ועד חאריס אלקסיו. 
בביצוע אסי יחיאל ולהקת אגדה יוונית 

מפיק המופע - קובי הרלינג

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: מסע לאיי האוקיינוס השקט
ד"ר מיכל אורן, מרצה וטיילת ליעדים אקזוטיים בעולם, תיקח אותנו 
בהרצאתה, בליווי מצגת צילומים, למקום הכי רחוק שאפשר... 
טעימה מהפולקלור במדינות האיים של מלנזיה ופולינזיה בדרום 

האוקיינוס השקט. קסם, רוגע ואנשים נפלאים.

12:15  מופע: הקולות של הוואנה    
הלהקה הלטינית המובילה בארץ Latin Power במחווה למוסיקה 
 .Buena Vista Social Club וללהקה הקובנית המיתולוגית 
מופע מרהיב וחושני המשלב את הלהיטים הגדולים מקובה בעיבודים 
מקוריים וגם חדשים לשירים ידועים ואהובים. מקצבים לטינים ממכרים, 

יחד עם מלודיות מרגשות והרבה שמחת חיים. 
מפיק המופע - הבסיסט הבינלאומי פרננדו קנוף 

שירה – איטלו גונזלס )צ'ילה( 
בהשתתפות להקת נגנים וזוג רקדני סלסה

האי הבודד הילך קסם על סופרים, משוררים, אמנים, מוזיקאים ובמאי קולנוע, ושימש השראה לאין ספור של יצירות מופת. 
סוף שבוע פסטורלי, בו נמריא על כנפי הדמיון.... עם הרצאות, טיולים וירטואליים ומופעים מוזיקליים, שייקחו אותנו לאיים הקריביים 

)קובה, ג'מייקה וטרינידד(, איי יוון )מיקונוס, סנטוריני וכרתים(, איי הפסיפיק )פפואה, ונואטו ופיג'י( וגם לאיי סיישל באוקיינוס ההודי.
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