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סופ”ש
הערים המרתקות בעולם

6-8.5.2021 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות

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

17:00  הרצאה: שיקגו - בירה תרבותית 
שיקגו: עצומה, גבוהה, מהירה, מתוחכמת, מביטה קדימה, אבל 
בזכות ההיסטוריה העשירה שלה, יש בה עומק אחר. העיר שידעה 
בעבר אלימות רבה, פוליטיקה מושחתת ומתח בין גזעי, הפכה 
בעשורים האחרונים לעיר גדולה ופורחת, גן עדן לאוהבי אמנות 

ארכיטקטורה ועיצוב, אוכל, מוסיקה ואין סוף פסטיבלים.
מרצה: אור-לי אלדובי, מדריכה בכירה, חוקרת תרבות, אוכל ואמנות

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: דבלין
אורי מילס ולהקת כחול במופע וירטואוזי 
ומלהיב של מוסיקה אירית עממית, מנגינות 
קלטיות ושירים קלאסיים המקבלים מימד 
חדש בשילוב סגנונות ג'אז, בלוז ומקצבים 

ים-תיכוניים.

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

10:00  הרצאה: תל אביב מעולם לא היתה קטנה    
על ראשית העיר והתפתחותה משכונה קטנה לכרך הומה. 

ההרצאה תתמקד בסיפורים המיוחדים והלא ידועים סביב הקמתה 
של תל אביב, הריב הגדול בין קבוצת המייסדים, סיפורו של מאיר 
דיזנגוף, השריף של תל אביב בשנותיה הראשונות, וסיפור התפתחותה 

של העיר שהיתה בעצם כבר אז מדינה בפני עצמה.
מרצה: אילן שחורי, היסטוריון ומומחה לתולדות תל אביב

11:45  הרצאה: מסע מלה פאס אל לימה    
ממרומי הרי האנדים אל גובה פני הים - הדרך מלה פאס שברמה 
הגבוהה של בוליביה, אל לימה, בירתה של פרו לחופי האוקיינוס 
השקט, לוקחת אותנו דרך נופים מרהיבים, תרבויות עתיקות 

והיסטוריה עקובה מדם של הכיבוש הספרדי.
מרצה: ערן ולגרין, מדריך בכיר לדרום אמריקה בחברה הגאוגרפית

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

17:00  הרצאה: ונציה "השמיימית"    
עיר התעלות המפורסמת, המכונה La Serenissima "השמיימית", 
שטופה בהיסטוריה, מוקד למפגש תרבויות. התעלות, הארמונות, 
האיים והאווירה הססגונית הקסימו והציתו את דמיונם של הרומנטיקנים 
מכל הזמנים, משייקספיר ולורד ביירון ועד הנרי ג'יימס והמינגווי. 
כאן גם נולדה ַברקארּוֶאָלה - שירת הגונדוליירים שתקסים גם אותנו 

בסוף שבוע זה.
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: דואט - חגיגה ספרדית
הזמרים ניצה טרמין ואבי ונטורה במופע 
חם ומרגש ממיטב שירי האהבה הספרדיים 

והלטינים מכל הזמנים. 
בהשתתפות: רוביק רוזנברג - גיטרה
מרסלו זובר - חליל, סקסופון ושירה

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
בין סביליה, קורדובה וגרנדה 

על מפגש ייחודי של שלוש הדתות באנדלוסיה 
בימי הביניים. כיצד השפיע עידן זה על עיצובה 

של הזהות הספרדית מאז ועד היום - 
בין ארכיטקטורה, שפה ותרבות.

מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון של ספרד

12:15  מופע: ניו-יורק - מחווה לזמרות הגדולות    
מחווה לזמרות הגדולות של ניו-יורק: אלה פיצג'רלד, שירלי באסי, 

ברברה סטרייסנד, ארתה פרנקלין, קרול קינג ועוד. 
בהשתתפות: קרן הדר - שירה והנחייה | מירי זהבי - שירה 
סלעית להב - כלי נשיפה ואקורדיון | גלעד אפרת - קונטרבס 
טל כהן - תופים | גבי ארגוב - ניהול מוסיקלי, קולות וקלידים

מסע מרתק ורב עניין לערים היפות בעולם: ונציה, סביליה, גרנדה, ונציה, דבלין, לימה, לה פאס, ניו יורק, שיקגו וגם תל-אביב. 
נוף אנושי ואורבני, אתרי מורשת עולמית, מופעים אור-קוליים והרבה מוסיקה, בהשתתפות טובי המרצים 

וההרכבים המוסיקליים מישראל ומארצות המוצא.
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