
יום חמישי 7.3.2019

יום שישי 8.3.2019
יום שבת 9.3.2019

סופ”ש

גיבורי תרבות
7-9.3.2019 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: נשים חובקות עולם   
מסע חובק עולם בעקבות נשים ששינוי את פני ההיסטוריה. 
מנהיגות, זמרות, ציירות, יוצרות ועוד. הן הטביעו את חותמן, 

כל אחת בדרכה הייחודית: מלכת שבא, גייל רובין, אויטה פרון,  
מרלין מונרו, פרידה קאלו, ועוד רבות.

מרצה: יואל שתרוג, צלם גיאוגרפי

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: ביטלמניה 
מופע מחווה ללהקה ששינתה את עולם המוסיקה בביצוע להקת 
מג'יקל מיסטרי טור. הלהקה מופיעה בפסטיבלים בארץ ובעולם 
עם ביצועים מדויקים ומרגשים לשירי הביטלס. בין השירים: 
YESTERDAY, STRAWBERRY FIELDS FOREVER, 
HERE COMES THE SUN, HEY JUDE, LET IT BE…

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

10:00  הרצאה: וינסטון צ'רצ'יל - 
גיבור תרבות או אביר המלחמות 

וינסטון צ'רצ'יל ייזכר בהיסטוריה האנושית כאיש של החלטות.
מערכת ההחלטות הגורליות שקיבל במלחמות הפוליטיות והצבאיות 
הטביעו את רישומן לא רק על אנגליה אלא על העולם כולו. בזכותו 
ניצלה תרבות המערב מחורבן בידי הנאציזם. היה איש אשכולות 

רב פעלים וחתן פרס נובל ל...ספרות.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

11:45  הרצאה: לאונרדו דה וינצ'י 
מי היה האיש ומדוע המונה ליזה כה מפורסמת? 
נסקור תחנות בחייו שתאפשרנה לנו לעמוד 
על סוד אישיותו, יכולתו המרתקת, כישלונותיו 

הצורבים ותהילת הנצח לה זכה.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

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

17:00  הרצאה: אלתרמן ועגנון 
שני הסופרים שיצירתם הפכה אותם לגיבורי-תרבות, שהשפעתם 
ניכרת הרחק מעבר לתחומי הספרות. עגנון נתן ביטוי מעמיק 
ליהודי על גבול המהפכה הציונית, ואלתרמן - אף שהחל לכתוב 
לפני הקמת המדינה, ליוה את הקמתה וביטא את תחושתו של 

היהודי החדש שיש קרקע מתחת לכפות רגליו.
מרצה: פרופ' נסים קלדרון, אונ' בן-גוריון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: עוד לא אהבתי די - משירי נעמי שמר 
כלת פרס ישראל, משוררת ומלחינה, מעמודי התווך של הזמר 
העברי ששיריה הפכו מכבר לקלאסיקה ישראלית. בין השירים: 

שלג על עירי, מחר, על כל אלה, חורשת האקליפטוס...
שירה: עינת ארונשטיין, עופר כלף, חבורת שיר-לי

ניהול מוסיקלי: אורי קריב

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: נפוליאון בונפרטה   
נפוליאון נחשב לאחת מהדמויות הפוליטיות החשובות בעידן 
המודרני והשנויה ביותר במחלוקת. ילידה של המהפכה הצרפתית
ומבשרה של רעיונותיה האמנציפטוריים. בד בבד היה גם המצביא 
המודרני המובהק, שאפשר לזהות בו את גילום מקורותיו של 

האימפריאליזם המודרני. 
מרצה: פרופ’ משה צוקרמן, אונ’ תל-אביב

12:15  מופע: י. ס. באך – הרמוניה של גאונות
יצירותיו של גדול המלחינים נחשבות לפסגות רוחניות, שהשפעתן 
על דורות של מוסיקאים ניכרת עד ימינו. בקונצרט מיצירותיו נגלה 
 קשרים מרתקים ועמוקים בין באך לבין המלחינים המודרניים. 
בביצוע הפסנתרן, המנצח והמלחין גיל שוחט ואמנים אורחים: 
מיכאל זרצקל - פסנתר, צבי כרמלי - ויולה, אניטה אוליביירי  - חליל

מנהיגים ויוצרים שהשאירו חותם על תולדות האנושות ועל מהלך ההיסטוריה. האנשים שעיצבו אמונות ומחשבות והשפיעו על החברה, 
הספרות, המוסיקה והאמנות. הצצה לעולמם וסיפור חייהם של מי שהפכו למודל לחיקוי, הערצה וציטוט: לאונרדו דה וינצ'י, 

נפוליאון בונפרטה, ווינסטון צ'רצ'יל, אלתרמן ועגנון, נעמי שמר, וגם מרילין מונרו, פרידה קאלו, הביטלס ועוד.
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