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סופ”ש

יוון - האלים, האיים והמוסיקה
18-20.3.2021 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: בין פיראוס, סלוניקי ויפו  
סיפורה המרתק של המוסיקה היוונית בישראל, על מחזריה ומאהביה, 
כל הדרך בין יפו, פיראוס וסלוניקי. הומאז' לגיבורי הרומן שנשאו 
אותה כל כתפיהם במהלך שנים ארוכות מהחצר האחורית של 
התרבות הישראלית אל קדמת הסלון, עם מיטב כוכבי הזמר היווני 
והישראלי: מאריס סאן וטריפונס דרך זוהר ארגוב עד יהודה פוליקר, 

יורגוס דאלארס וגליקריה. 
מרצה: שמעון פרנס

18:30 - ארוחת ערב

21:00  הרצאה מוסיקלית: 
יוון - אי של שפיות 

יוון שייכת לאירופה אבל שונה ממנה בכל 
פרמטר. מסע מוסיקלי מצולם אל היחוד,

היופי והקסם של יוון.
מספר: יואל שתרוג, צלם, עיתונאי ומרצה
שירה, בוזוקי וגיטרה: שירן שחר בורק

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה 

10:00  הרצאה: אהבה 
וארוטיקה במיתולוגיה היוונית 

סוד כוחן באהבה של נשות יוון העתיקה. 
עלילות האלים בחיזור, אהבהבים ותשוקה.

מרצה: ד"ר יוסי פז, 
חוקר ומרצה במיתולוגיה השוואתית

11:45  הרצאה: בעקבות אודיסאוס לאיתקה     
עשר שנים תמימות נדד אודיסאוס ברחבי הים התיכון בין טרויה 
לביתו באי אתיקה, שם חכתה לו פנלופה אשתו הנאמנה. נעקוב 
אחר המקומות בהם עבר ונבחן מהו מיתוס ומה מרמז על מציאות 

גיאוגרפית-היסטורית ים תיכונית.
מרצה: גליה דורון, 

מרצה בכירה לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

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

17:00  הרצאה: 
האושר בתרבות היוונית

המיתולוגיה, הפילוסופיה ותפיסת 
החיים היוונית מביאים גישה אחרת 
למושג אושר. על האושר וטעם החיים 

בתרבות יוון.
מרצה: ירון אנוש

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: הטנגו של נפלי 
משירי מלכת הזמר של יוון– חאריס 
אלקסיו. סיפור חייה והלהיטים הגדולים 

שכבשו לבבות ביוון ובעולם כולו.
 ירון אנוש - מנחה ומספר 

ניצה טרמין - שירה
בליווי הרכב נגנים

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
מבעד לעיניים אחרות: יוון בקולנוע הבינלאומי     

מסע בנופיה של יוון, כפי שהם נראים מבעד לעדשה של במאי 
קולנוע ב-70 השנים האחרונות. מה הסיפור שהם מספרים לנו, 
האם יוון מהווה בהם רקע בלבד או האם חבויה בהם כמיהה לחיים 

אחרים, חופשיים, נועזים ומאושרים?
מרצה: אורלי פינקלמן, החברה הגאוגרפית

12:15  מופע: רבטיקו  
להקת פרח אדום, מההרכבים הבולטים והחשובים בישראל בתחום 
 מוסיקת "הרבטיקו", במופע מיוחד המוקדש לגדולי הזמר היווני: 

וסיליס ציצאניס, רוזה אשכנזי, מרקוס במבקאריס ועוד.
 ניתאי קדוש - קונטרבס |  | עידן אלמלם - גיטרה 

ישי בן אדר - קאנון | תומר כץ - בוזוקי, שירה וניהול מוסיקלי

יוון ארצם של אפלטון ואלכסנדר מוקדון, ערש תרבות המערב שתרמה לנו את הדמוקרטיה, המיתולוגיה, הפילוסופיה, התיאטרון והאמנות. 
היא גם זו שכובשת את ליבנו עם צלילי הבוזוקי, מטעמי הסופלקי, טעם האוזו ושמחת החיים. נצא למסע מרתק אל המיטב 

של המוסיקה היוונית, סיפורי המיתולוגיה, נופי מקדוניה, מטעמי המטבח, מעדני התרבות והווי החיים של יוון. יאסו!
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