סופ”ש
סיפור אהבה

מ הסעות
תל אביב

 | 8-10.8.2019מלון גולדן קראון ,נצרת
לאהוב בכל השפות ,בכל הזמנים ובכל התרבויות .על סיפורי אהבה ,על זוגיות וארוטיקה ועל אהבה
בזמר ,בקולנוע ,באופרה ,בספרות ולאורך ההיסטוריה .הרצאות ,מופעים מוסיקליים ,סיפורים ופוליטיקה...

יום חמישי 8.8.2019
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :אהבים בספרות העברית

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

"מה ּי ִָפיתַּ ,ומה ּנָ ַע ְמ ְּת ַא ֲה ָבה ַּב ַּת ֲענּוגִ ים"
 17:00הרצאהַ :

ים של מילים נכתב על אהבה ,על עוצמתה וכאביה .כיצד בתרבות
העברית כותבים אהבה? האם בשירים האהבה נלווית לחיים או
משתלטת עליהם? האם הספרות משקפת את החיים שלנו ,הרגילים,
או שהיא מבטאת אידיאה שמנותקת מהם?
מרצה :ד"ר מימי חסקין ,חוקרת ספרות ומדריכת טיולים ספרותיים

אוסף שירי האהבה בשיר השירים כולל שירי ערגה ,שירי פגישה,
שירי אהבהבים ,תיאורי גוף נחשקים ,שירים חושניים המדיפים
טעם וריח .מי כתב את השירים הנפלאים הללו ומדוע נזקקו חז"ל
להמשיל אהבה חושנית של נער ונערה לאהבת ישראל ואלוהיו?
מרצה :יוסי נינוה ,מרצה לתנ"ך

 - 18:30ארוחת ערב

 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00הצגה :סיפור אהבה ארץ-ישראלי

יום שישי 9.8.2019
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה:
היא והוא בקולנוע – זוגיות בסרטים ובמציאות

"מוסד הנישואין הוא מוסד נפלא ,אבל מי רוצה לחיות במוסד?"
אמר הקומיקאי גראוצ'ו מרקס .על ההבדל בין נשים לגברים כפי
שהוא בא לידי ביטוי בעולם הקולנוע .איך נראית הסצנה הרומנטית
הראשונה בקולנוע ולמה דמויות מהסרטים לא היו שורדות יום אחד
בעולם האמיתי שלנו?
מרצה :אלון גור-אריה ,במאי וחוקר קולנוע

 11:45הרצאה :האהבה  -כוח מניע בהיסטוריה

האהבה הניעה כמה מן הסיפורים המרתקים והדרמטיים של דברי
ימי העמים ,מן העולם העתיק ועד ימינו .האם האימפריה הביזנטית
היתה שורדת ללא האהבה העזה בין הקיסר ליצאנית צמרת?
האם ספרד היתה מתאחדת ללא האהבה העזה בין שני בני דודים?
מרצה :אלון קליבנוב ,היסטוריון

שירים על אהבה צעירה ,אהבה בוגרת ,הכאב
באהבה ובפרידה ,העוקץ והקריצה ,שירים
שאוהבים לאהוב.
זמרים :קרן הדר ,עודד סנדטש ,מירי זהבי
כלי נשיפה :איתמר ארגוב | בס :גלעד אפרת
ניהול מוסיקלי :גבי ארגוב

יום שבת 10.8.2019
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה:
רומיאו ויוליה באופרה ובמחזמר

סיפורם המיתולוגי של זוג האוהבים מורונה
עובד לאינספור יצירות מוסיקליות .ההרצאה
כוללת שלושה עיבודים מרהיבים לסיפור
האהבה הגדול בכל הזמנים :רומיאו ויוליה
בגרסה הצרפתית (גונו) ,בגרסה האיטלקית
(בליני) ובגרסה האמריקאית (ברנשטיין).
מרצה :מרב ברק ,מרצה ,מדריכת טיולי תרבות,
מנחה בתכנית החינוך של התזמורת הפילהרמונית הישראלית

 12:15מופע :נשיקות מתוקות מיין

מופע מחווה משירי האהבה של זמרי הפולק :פיט סיגר ,ג'ואן באאז,
ג'ודי קולינס ,בוב דילן ,לאונרד כהן ואחרים ,ושירי אהבה מהאיים
הבריטיים ומאוסטרליה.
בביצוע :מיה יוהנה מנחם ,גבריאלה לואיס ,שי טוחנר ובטי מעוז

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

צילום :דניאל צ’צ’יק

פגישה מקרית מציתה "אהבה ממבט ראשון" על רקע הארועים
הסוערים של קום המדינה .הצגת יחיד מרגשת ואינטימית שמאירה
את הזמן והמקום .ההצגה מבוססת על
סיפור אמיתי ומוקדשת לעלי בן-צבי,
שהיה בנם של רחל ינאית ויצחק בן-צבי,
נשיאה השני של מדינת ישראל.
מחזאית ובמאית :פנינה גרי
שחקנית :נוהר קורן

 21:00מופע :אהבה זה כל הסיפור

