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יום שבת 6.7.2019

סופ”ש

לאורך המיסיסיפי
4-6.7.2019 | מלון סי הוטל נווה אילן

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

17:00  הרצאה: 
מרטין לותר קינג והתנועה לזכויות האזרח 

נסיבות צמיחתה של התנועה לזכויות האזרח במדינות הדרום, 
פועלה במהלך שנות החמישים והשישים ותוצאות המאבק. 

כיצד הפך מרטין לותר קינג ממנהיג ההתקוממות לגיבור לאומי?
מרצה: פרופ' אייל נווה, אונ' ת"א

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: דיקסילנד ניו אורלינס 
להקת ישרא-דיקסי בנד בניהולו המוסיקלי של אברהם פלדר 
במופע ממיטב מוסיקת הדיקסי של ניו אורלינס ומשירי לואי 
ארמסטרונג ואלה פיצג'רלד האגדתיים. שחזור מצעד ההלוויה 
המוסיקלי ברחובות ניו אורלינס עם סקסופון, קלרינט, חצוצרה, 

בנג'ו, גיטרה ו... קרש כביסה. 

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה

13:00-10:00  סיור מודרך בהרי ירושלים 
סיור נינוח ומותאם באוטובוס ממוזג בהרי ירושלים. 

11:00  - חלופה לסיור:
הרצאה: תום סוייר והקלבארי פין   

הרפתקאותיהם של תום סוייר והקלבארי פין הן התרסה שובבה 
אל מול ספרי הילדים השמרניים שהיו מקובלים בזמנו בארה"ב, 
אולם אין מדובר בהתרסה שובבה בלבד. דמויותיהם ומעלליהם 
של הגיבורים משקפים את מרקם הדימויים והסטריאוטיפים הרווח 
בחברה האמריקאית. כיצד מצד אחד ארה"ב היא מעצמה המקדשת 
את זכויות הפרט וחירותו, ומאידך יש בה גילויים של השפלת האדם, 

ניצולו ודיכויו.
מרצה: ד"ר רונן הופמן, המרכז הבינתחומי הרצליה

16:30-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:30-16:30  -  קפה ומאפה

17:30  הרצאה: הדרום החם בקולנוע 
על גזענות, מוסיקה וטירוף. עם מעט 'עזרה' ובחברתו של "ג'אנגו 
נטול המעצורים" נצא למסע קולנועי מרתק אל "מיסיסיפי הבוערת" 
ואל "נשוויל", לצפות ב"חיות הדרום הפראי" ולזלול "עגבניות ירוקות 

מטוגנות"...
מרצה: רחל אסתרקין, תסריטאית ומרצה לקולנוע

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: קאנטרי לנצח
בחזרה להיכל התהילה של מוזיקת הקאנטרי - שירת העם ובני 
הדרום של אמריקה. ניגון רווי קצב, התלהבות, שמחה ועצב. מיטב 
השירים של ג'וני קש, דולי פרטון, ג'ון דנוור, בוב דילן ואלוויס פרסלי. 

בביצוע: גבריאלה לואיס, שי טוחנר, יונתן מילר ובטי מעוז 

 9:30-7:00
ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
ניו אורלינס - ערש המוסיקה האמריקאית   

על גדות המיסיסיפי נולדה המוסיקה המייחדת את ארה"ב. הלבן, 
השחור, האדום והלטיני התערבבו יחד ליצירת הג'אז, הבלוז והרוק.

מרצה: דובי לנץ, איש גלי צה"ל ופסטיבלי מוסיקת עולם וג'אז

10:45  הרצאה: 
המיסיסיפי - סיפורו של נהר  

נהר המיסיסיפי הוא אחד הנהרות הגדולים בעולם, אבל הוא הרבה 
מעבר לנהר. הוא מספר את סיפורן של הערים אשר נולדו על חופיו, 
את סיפורם של העבדים אשר עבדו בשדות הכותנה ובבתי האחוזה 
הגדולים. מסע לאורכו הוא חשיפה להיסטוריה המרתקת של מדינות 

הדרום.
מרצה: אור-לי אלדובי, מדריכת טיולים בכירה, חוקרת תרבות

13:00  קונצרט ג'אז: בעיקר בני גודמן 
בחזרה לשנות השלושים - אל מיטב להיטי הג'אז בסגנון הסווינג 
עם ענקי הג'אז הישראלים: אלברט פיאמנטה - קלרינט וסקסופון
דני גוטפריד - פסנתר | אלי מגן - בס | אהר'לה קמינסקי - תופים 

הסיפור והמורשת התרבותית, הספרותית והמוסיקלית במדינות הדרום של ארה"ב. מסע לאורך נהר המיסיסיפי: 
מסנט לואיס דרך ממפיס ועד ניו אורלינס, מסיפורי מרק טווין ועד למוסיקת הג'אז, הבלוז, הרוקנ'רול והקאנטרי. 

סופ"ש מיוחד לציון ה-4 ביולי!
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