
יום ראשון 19.1.2020

יום שלישי 21.1.2020יום שני 20.1.2020

אמצ”ש

פריס - סוד הקסם
19-21.1.2020 )ימים א' - ג'( | סי הוטל, נוה אילן

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

17:00  הרצאה: פריס מהסרטים   
העיר שהיתה לגיבורה קולנועית נערצת. מ"אמריקאי בפריס" דרך 
'"עד כלות הנשימה", "אמלי" ועד "חצות בפריס". על רומנטיקה, 

אמנות וחלומות שמתגשמים.
מרצה: רחל אסתרקין, תסריטאית ומרצה לקולנוע

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: "אילו ציפורים"  
מופע מחווה לשירים הצרפתיים ש"עלו" לארץ: שירים צרפתיים 
רבים הושמעו בארץ, תורגמו לעברית ושימשו השראה ליוצרים 
הישראליים. בין השירים: אין כמו יפו, אוהבי הטבע, הבורגנים, 

שלגיה, שיר הוא לא רק מילים, ויויו גם ועוד.
בביצוע עדן הולן )ילידת פריס(, עמרי רוזנצוייג ועידן חיים דוד

אקורדיון וכלי נשיפה: סלעית להב | קונטרבס: גלעד אפרת
ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה 

10:00  הרצאה: 
החברה הצרפתית בעקבות מחאת האפודים הצהובים    
אספקטים חברתיים מפתיעים בחברה הצרפתית כיום: מה באמת 
קורה עם הערבים בצרפת, למה היהודים עוזבים, האם זו אותה פריס 
שהכרנו, ומה בין מחאת האפודים להפגנות המחאה ברוטשילד? 

מרצה: ד"ר יגאל בן נון, חוקר תרבות צרפת

11:45  הרצאה: תמונות פריסאיות 2020 
מסע התבוננות אל דופק החיים הייחודי והעכשווי של פריס. 

תוך שיטוט בין שלל מעדני התרבות והאמנות של פריס )עבר, הווה 
ותכניות לעתיד( - נפרשת פנורמה, עדכנית, חדשנית, רב-תחומית, 

ססגונית ואישית של העיר היפה בעולם. 
מרצה: רותי שמעוני, חוקרת תרבות צרפת, בעלת עיטור כבוד 

מממשלת צרפת

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

17:00  הרצאה: המהגרים בתרבות הצרפתית   
הצצה לתרבות המהגרים של היום ומסע אל המהגרים ששינו את פני 
התרבות הצרפתית בתחילת המאה הקודמת. אל הציירים, הפסלים, 
המוסיקאים, והבימאים שהטביעו את חותמם באמנות הצרפתית.

מרצה: יואל שתרוג, צלם גאוגרפי

18:30 - ארוחת ערב

21:00   מופע: להתראות בפריס עם טילדה רג'ואן
טיול קסום אל מכמניה המוסיקליים של העיר. משיריהם של גדולי 
השנסוניירים ועד לשיריהם של המהגרים שכבשו אותה בטמפרמנט 

אתני, וצבעו את לחייה של העיר באפור בסומק עז. 
טילדה רג'ואן תוביל אתכם בצרפתית, אנגלית, 

איטלקית, לדינו ועברית, למפגש מרגש עם 
נופיה המכשפים של העיר וסיפוריה.

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה

10:00  הרצאה: 
אמנות, קברט ובתי קפה: התנועה האימפרסיוניסטית    
פריס של מועדונים, חיי לילה, בתי קפה, בורגנות נהנתנית ורצון 
ל'טרוף' את העולם, לצד מהפכה תעשייתית ועוני משווע. זה היה 
הרקע ליצירתם של הציירים דגה, מונה ורנואר, חברי התנועה 

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

12:15  הרצאה מוסיקלית: 
המלחינים הגדולים של צרפת   

מסע מוסיקלי בין יצירות המופת הצרפתיות מברליוז ועד דיוקא, 
"כרמן" מאת ביזה, "שמשון ודלילה" מאת סן-סאנס ויצירות לפסנתר 

סולו מאת דביוסי ורוול.
מרצה: הפסנתרן, המנצח והמלחין גיל שוחט

שלושה ימים של ערגה, געגועים ואהבה לעיר היפה בעולם. פריס – רבת הקסם, המרתקת והנחשקת, מציעה עולם ומלואו של מעדני תרבות, 
שילוב בין ישן וחדש ובין הקלאסי לאוונגרד. יחד עם מיטב המרצים, המספרים והזמרים נתענג על הרובעים, השאנסונים, 

בתי הקפה, הסיפורים, המונומנטים, האווירה והרומנטיקה הפריזאית.
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