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סופ”ש

לונדון - עיר עולם
25-27.7.2019 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: 
לונדון הויקטוריאנית – בירת העולם 
לונדון בזמן המלכה ויקטוריה היתה בירתה של 
האימפריה, ולמעשה עיר הבירה של העולם, 
בה השמש לא שקעה. היה בה עושר מופלג 
לצד עוני נורא. ממנה יצאו מגלי עולם, סוחרים, 

כובשים, ובלילות שוטט ג'ק המרטש... 
NEWS !מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ, וואלה

18:30 - ארוחת ערב

 CATS 21:00  הרצאה מוסיקלית: משייקספיר ועד
מסע מוסיקלי בלונדון מימי אליזבט הראשונה ועד אליזבט הנוכחית; 
משירים ונעימות מתקופת שייקספיר, האופרות והאורטוריות של 
הנדל, שירים שהיו לציוני דרך בתרבות האנגלית ועד לשירי מחזות 

הזמר האהובים שעלו בתיאטרוני הווסט אנד. 
מרצה: יוסי שיפמן | שירה: לימור שפירא 
גיטרה: ליאת כהן | קלידים: עשור אלקיים

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

10:00  הרצאה: לונדון הסמויה מן העין 
קסמה של לונדון טמון בשונות מאירופה היבשתית וביטויה האחרון 
הוא רצונה להתנתק מן האיחוד האירופי. עירם של וויליאם הכובש 
והנרי השמיני, של המלכה ויקטוריה, ווינסטון צ'רצ'יל. לכל אחד 
מהם סיפור סמוי מן העין, אשר הוא הוא החוויה העמוקה של העיר. 

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

11:45  הרצאה: לונדון בספרות האנגלית  
מוויליאם שייקספיר ועד איאן מקיואן, מצ'רלס דיקנס ועד זיידי 
סמית' - התפתחותה של הספרות האנגלית לאורך מאות שנים 
קשורה באופן עמוק להתפתחותה של העיר לונדון, על מוסדותיה 
ואנשיה, נופיה ונפלאותיה; וממש כשם שהעיר הצמיחה את הספרות, 

הספרים בראו את העיר. 
מרצה: פרופ' איתן בר-יוסף, אונ' בן-גוריון

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

17:00  הרצאה: בשירות הוד מלכותה - לונדון מצטלמת   
סיפורה המרתק של לונדון דרך עדשת מצלמת הקולנוע, מסרטי 
ג'יימס בונד של איאן פלמינג והרקול פוארו של אגאתה כריסטי, 
דרך ההומור הבריטי של "המלון של פולטי" ו"מישהו מטפל בך", 
ועד סרטי הילדים מרי פופינס, פו הדב ופיטר פן שנכתב לפני מאה 

ועשרים שנה בגני קנזינגטון. 
מרצה: אלון גור-אריה, במאי ותסריטאי

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: רחובות לונדון 
מוסיקאים, משוררים ואמנים רבים הושפעו מלונדון וכתבו עליה 
את השירים היפים בעולם. מופע מחווה לאמנים וללהקות שפעלו 
בלונדון וממנה כבשו את העולם, ביניהם: הביטלס, קליף ריצ'רד, 

אלטון ג'ון, מריאן פיית'פול, הקינקס, ג'ון לנון ועוד.
בביצוע להקת אומהגומה | ניהול מוסיקלי: עודד טמסוט 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
לונדון: מהנשונל גלרי לאמנות רחוב  

לונדון ממציאה את עצמה מחדש ללא הרף: האוצרות הגדולים של 
המוזיאון הבריטי מקבלים גג חדש. הנשיונל גלרי וגלריית הפורטרטים 
ממשיכות לייצר תורים. תנופה אדירה של פרויקטים ארכיטקטוניים 
עכשוויים של דור ה"סטארכיטק" ואמנות גרפיטי בחסות הממסד.

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

12:15  מופע: 
דני רובס שר ומספר ביטלס 

הלהיטים הגדולים והמרגשים של הלהקה 
הבריטית שסחפה את העולם. גרסאות חדשות, 
מיוחדות ומפתיעות לשירים המפורסמים של 
לנון, מקרטני והביטלס תוך שילוב סיפורים 

משעשעים ומעניינים על השירים. 

סוף שבוע עם נכסי התרבות של לונדון - העיר המרתקת בעולם. 
לונדון של האימפריה שהייתה ואיננה, של האמנות והתיאטרון, של הפאבים ושל הפיש אנד צ'יפס. 

לונדון הויקטוריאנית, על ברנרד שואו, שייקספיר, שרלוק הולמס, צ'ארלס דיקנס, היידן, הנדל והביטלס. 

 הסעות

מתל אביב
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