
יום חמישי 16.5.2019

יום שישי 17.5.2019

יום שבת 18.5.2019

סופ”ש

ברזיל - ארץ טרופית יפה
16-18.5.2019 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות

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

17:00  הרצאה: יערות הגשם בברזיל 
בין הרס לנסיונות שימור מה מצב יערות הגשם 
כיום ומה צופן העתיד? מה אנחנו עדיין לא מכירים 

ביערות ואולי יאבד לבלי שוב לפני שנגלה.
מרצה: דנדן בולוטין, אתנו-בוטנאי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: ברזיל – מצפון לדרום 
 הרכב "שורולה" במסע מוסיקלי וירטואוזי בין 
מרחביה של ברזיל, מצפון לדרום, דרך הכלים 

 המיוחדים והמקצבים השונים בכל מדינה.
 בביצוע: סלעית להב - חליל, סקסופון, אקורדיון  
 דניאל רינג - קווקיניו | ניר שטיינברג - סצ'י 
עודד אלוני - פנדיירו וכלי הקשה ברזילאיים

אמן אורח: אורי הרפז 

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

10:00  הרצאה: פגאניזם, קתוליות ומה שביניהם 
העיר סלבדור שבמדינת באהיה בברזיל זכתה לכינויים רבים, 
ביניהם "אפריקה שבגלות", "רומא של השחורים" ו"עיר הקפוארה". 
נעסוק בדתות ובמנהגים שהביאו עימם העבדים האפריקאים 
וכיצד השתלבו מסורות אלו בטקסים ובפולחנים נוצריים לאורך 

ההיסטוריה של ברזיל. 
מרצה: ערן ולגרין, מדריך לדרום אמריקה בחברה הגאוגרפית

11:45  הרצאה: הקרנבל בברזיל - 
החגיגה הגדולה בעולם   

דובי לנץ, ברזילאי בנשמה אך לא בדם, יספר כיצד נולד הקרנבל 
 וכיצד נולדו המקצבים המאפיינים את המוסיקה הברזילאית. 
שחור פוגש לבן, פוגש שחור. מפגש היוצר את המוסיקה הססגונית 

ביותר שמלווה את מצעד בתי הספר לסמבה.
מרצה: דובי לנץ, איש גלי צה"ל ופסטיבלי מוסיקת עולם וג'אז

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

17:00  הרצאה: המושבה שהפכה לאימפריה  
 המושבה היחידה בהיסטוריה שהפכה לבירה של אימפריית ענק. 
 מאז בריחתו של מלך פורטוגל ז'ואאו השישי מפני נפוליון בשנת

1808 לריו דה ז'נרו ועד 1889, התנודדה ברזיל בין תלות לעצמאות. 
מאז ועד ימינו, ברזיל העצמאית מתנודדת בין פופוליזם לסוציאליזם, 

בין גנרלים לפוליטיקאים כושלים. 
מרצה: ד"ר אפרים דוידי, אונ' ת"א

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: שגעון הסמבה  
השירים, המקצבים והריקודים מרחבי ברזיל הגדולה. 

מופע בינלאומי, צבעוני, ססגוני ומאוד קצבי. נגנים, רקדנים וזמרים 
מברזיל וישראל מבצעים קלאסיקה ברזילאית בפורטוגזית וגם 

בעברית עם מיטב הלהיטים של הקרנבל הגדול בעולם.
בהשתתפות: ג'יבה פרלמן, ז'וארס דוס סנטוס וסילביניה אסקפה

ניהול מוסיקלי: ז'וקה פרפיניאן | בהשתתפות רקדני סמבה

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: ברזיל - 
התפרצות של יצרים מול זעם כבוש   

ארץ ירוקה, חופי זהב, שמורות טבע רבות רושם ומעל לכל, עולם 
אנושי מרתק. מסע מצולם אל מרחביה של ברזיל: רמת גויאנה, 

אגני הנהרות הגדולים, מפלי האיגווסו, ביצות הפנטנל ועוד.
מרצה: ד"ר גלעד )גילי( חסקין, היסטוריון, מדריך טיולים

12:15  מופע: מסע מוסיקלי לברזיל ושכנותיה
האנסמבל לפולקלור לטינו-אמריקאי מזמין אותנו לטיול מוסיקלי 
בברזיל ובשכנותיה. מוסיקה מארגנטינה, אורוגווי, בוליביה, פרו, 

קולומביה, ונצואלה... מסע מלהיב ותוסס! 
ניהול מוסיקלי: ד"ר נתן פורמנסקי

ארץ טרופית יפה, חופים מופלאים, שמש מלטפת, נהר אדיר, 
 מפלים שוצפים, מוסיקה קצבית, תרבות תוססת, נבחרת כדורגל מדהימה וכל שנה יש קרנבל. 

בואו נרקוד עד אור הבוקר, בואו נשיר חזק עד השמים, בואו נשכח הכל בינתיים, בואו נשמח עם כל הברזילאים.
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