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סופ”ש

בלה איטליה
27-29.5.2021 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: "קוזה נוסטרה" - המאפיה בסיציליה    
מהם שורשי ה"קוזה נוסטרה" ומהיכן הגיעה? מהם הקודים של 
הארגון ומה עומד מאחורי ארגון המאפייה? קורליאונה? הסנדק? 
הסופרנוס? מכירים?! כל אלה ועוד, נכיר בהרצאה של איתי אנגל 
בעזרת מפות, תמונות היסטוריות וקטעי וידאו בלעדיים, שתיעד. 

 מרצה: איתי אנגל, כתב מערכת "עובדה" ערוץ 12. 
יוצר הסרט הדוקומנטרי "אנשי כבוד" על המאפיה בסיציליה

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: לה דולצ'ה ויטה
אורית גבריאל, זמרת המצו-סופרן אשר למדה, חיה והופיעה 
15 שנה, מביאה חוויות, אנקדוטות וסיפורים  באיטליה במשך 
אוטנטיים מרגשים מחייה על בימות איטליה. מסע מוסיקלי בין 

 קלאסיקות איטלקיות ממיטב המסורת. 
ניהול מוסיקלי, עיבודים ופסנתר – גבי ארגוב

 כלי הקשה, אקורדיון ושירה – אייל חביב 
אקורדיון וכלי נשיפה – סלעית להב

קונטרבס – גלעד אפרת

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

10:00  הרצאה: קרנבלים באיטליה
איטליה – סיבה למסיבה בכל אחת מעונות השנה, ועוד כשמדובר 
בחג דתי הקשור לציר חייו של ישו. במסע צבעוני וססגוני נטייל בארץ 
המגף, נסקור את חגיגות הקרנבלים באיטליה, ונלמד כיצד בכל אזור, 
נותנים לחגיגת הפרידה מהבשר )Carnevale( משמעות שונה.

מרצה: יאיר די-קסטרו, מנכ"ל חברת התיירות "סולו איטליה"

11:45  הרצאה: פירנצה - "היפהפיה הנרדמת"
הכיצד?! פירנצה, שהייתה בירת הרנסנס הפכה מעיר פרזות 
למפגן אדיר של בנייה - ואז נרדמת תחת השמיכה היפה של 
הרנסנס. בהרצאה, נספר על האמנים הגדולים בתקופה יוצאת 
דופן: דונאטלו, בוטיצ'לי, מיכאלאנג'לו ועוד... על הכנסייה האדירה,  

על דלתות "גן העדן" ואין ספור ארמונות.
מרצה: אור-לי אלדובי, מדריכת טיולים בכירה, חוקרת תרבות, 

אוכל ואמנות

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

17:00  הרצאה: כנסיית סאן פייטרו – היהלום שבוותיקן
הכנסייה המפורסמת ביותר בעולם - מקום מושבו של האפיפיור, 
מנהיגם של כ-1.3 מיליארד נוצרים קאתולים. כנסיית סאן פייטרו – 
משכן אוצרות שלא יתוארו, קברו של מחזיק מפתחות השמיים.  

מהם סודותיו של המבנה הדתי החשוב בעולם?
מרצה: אלון קליבנוב, ראש המרכז ללימודי תרבות המערב

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: רומא מהסרטים
מופע בינלאומי עם מיטב השירים מהקולנוע האיטלקי. 

פס הקול הסנטימנטלי שהוקרן על מסך הכסף האיטלקי. 
ביצועים מרגשים של הקלאסיקות האיטלקיות מתוך הסרטים 
“החיים היפים”, “לה דולצ’ה ויטה”, “סינמה פרדיסו”, “הסנדק”, 
סרטי הקולנוע של פליני, וכמובן הקלאסיקות של ורדי ופוצ’יני.

בהשתתפות זמרי הטנור נמרוד גרינבאום, פליקס ליפשיץ
וזמרת הסופרן תום כהן | ניהול מוסיקלי: תומר הדדי

9:30-7:00 - ארוחת בוקר של שבת

10:00  הרצאה: סקס בעיר הקטנה - 
פומפיי חושפת את סודותיה

שנת 79 לספירה. וזוב מתפרץ במלוא עוזו 
וקובר תחת הלבה עיר שלמה. אלפי שנים 
קבורה העיר פומפיי וסודותיה קבורים עמה.

מה התגלה בחפירות הארכיאולוגיות, 
הנערכות עד היום? מי היו וכיצד חיו תושבי 
העיר? בסיפורנו נשחזר עיר חיה, פועמת 

ואף נהנית מתענוגי החיים רגע לפני הדממה. 
מרצה: משה פישר, פרופ' לארכיאולוגיה קלאסית באונ' ת"א, 

עוסק בחותם של התרבות היוונית והרומית במזרח התיכון

12:15  מופע: מטביליסי לנאפולי עם להקת קולן
כשטמפרמנט קווקזי וסנטימנט נפוליטני נפגשים במופע 

איטלקי אחד. רביעיית קולן במופע וירטואוזי )3 טנורים ובס( 
משירת הקווקז ועד הקלאסיקה האיטלקית.

לה דולצ'ה ויטה – באיטליה היפה, הסוערת והמרתקת, המשכרת והמענגת, איטליה של גדולי האמנים, היוצרים, המשוררים והמלחינים, 
מלאה באתרי מורשת עולמית בין נאפולי לפומפיי. הקולנוע האיטלקי מפליני לבניני, האופרה האיטלקית, אמנות הרנסאנס, 

וגם... פיצה סיציליאנית ופסטה נאפוליטנית, יין טוסקני והרבה לימונצ'לו – כל אלה בסופ"ש: "בלה איטליה".
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