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סופ”ש

תשוקה לטינית
9-11.1.2020 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: מפרון ועד בולסונרו:
המדריך למנהיג המתחיל בדרום-אמריקה 

משטרים בדרום-אמריקה מוגדרים לעיתים קרובות כ"פופוליסטיים". 
מה מסתתר מאחורי ה"פופוליזם"? ההרצאה תנסה להתמודד עם 
התרבות הפוליטית וסגנונן של ממשלות דרום-אמריקה ולהציג את 
"המדריך לנשיא הדרום-אמריקאי המתחיל": מדריך עשה ואל-תעשה 
עבור כל מי ששואף להנהיג את אחת ממדינות היבשת הרחוקה.

מרצה: ד"ר אפרים דוידי, אונ' ת"א

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: ויוה מקסיקו  
חגיגה מוסיקלית ססגונית אל שירת העם 
המקסיקנית. מופע קצבי וצבעוני של שירת 
המריאצ’י והקלאסיקה הלטינו-אמריקאית 

שכבשה בלהיטיה את העולם כולו. 
בהשתתפות אמנים מישראל, 
מקסיקו, פרגוואי וארגנטינה.

ניהול מוסיקלי: גוסטבו וייסמן 

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

10:00  הרצאה: 
הקרנבל בתרבות הלטינית    

הקרנבל, החג המזוהה ביותר עם אמריקה 
הלטינית, הוא בכלל חג נוצרי, דתי ארופאי. 
איך הוא בא לידי ביטוי במקומות שונים: 
ריו דה ז'נרו, סלבדור בהיה, טרינידד, הוואנה 

ועוד. האם הוא מנגנון שלטוני?
מרצה: רענן בן-בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית

11:45  הרצאה: נופי הפלא של דרום אמריקה  
מסע מצולם בין אתרי מורשת עולמית באמריקה הלטינית, 
מיערות הגשם ומפלי האיגואסו ועד פטגוניה וארץ האש.

מרצה: נעם סגן-כהן, מדריך בכיר לאמריקה הלטינית

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

17:00  הרצאה: לטינו-ספרדי: 
רב תרבותיות באנדלוסיה   

על עיצובה של ההיסטוריה והתרבות בספרד, 
תוך מפגש בין מורשת העולם היהודי והמוסלמי 
ובין עולמה של ספרד על יסודותיה הקתוליים-

לטיניים.
מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון, 

עוסק בחקר דתות ותולדות הרעיונות

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: חגיגה לטינית 
 Fernando Knopf המפיק והבסיסט הבינלאומי
 Italo Gonzalez ארגנטינה(, יחד עם הזמר(
)צ'ילה(, במופע מרהיב וחושני המשלב את 
הלהיטים הגדולים, מקצבים לטיניים ממכרים 
והרבה שמחת חיים מאיטליה, ספרד, פורטוגל, 

קובה וארגנטינה. 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
המטבח האיטלקי והמאהב הלטיני    
משי, קטיפה ושוקולד, אוכל חושניות וארוטיקה 
קשורים זה בזה. על מאכלים מעוררי תשוקה 
ועל אוכל כתקשורת וכביטוי לזהות מקומית.

מרצה: אור-לי אלדובי, מדריכה בכירה וחוקרת תרבות, אוכל ואמנות

12:15  מופע: בין הסמבה לבוסה נובה   
השירים, המקצבים והריקודים מרחבי ברזיל הגדולה. מופע צבעוני, 
ססגוני וקצבי. קלאסיקה ברזילאית בפורטוגזית וגם בעברית עם 
מיטב שירי הקרנבל, הניגון המלטף של הבוסה נובה והלהיטים 

מ"ארץ טרופית יפה".
ניהול מוסיקלי: ז'וקה פרפיניאן | אמן אורח: אורי הרפז

המוסיקה, הספרות, הריקוד, המטבח והאהבה בתרבות הלטינית. אושר חושני של יצריות מתפרצת ויצירה מרגשת ואהובה שכבשה את 
העולם. מספרד ואיטליה מחופי הים התיכון ועד לארצות אמריקה הלטינית, ממקסיקו סיטי והוואנה ועד ריו דה ז’נרו ובואנוס איירס.
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