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סופ”ש
אגדות וסיפורי עם

1-3.7.2021 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: אגדות מהסרטים 
מפגש סוחף על סיפורי עם שהפכו לאגדות קולנועיות. מי הייתה 
שלגיה האמיתית? איך נראה פו הדב המקורי? וכיצד הפכו סיפורי 
הנס כריסטיאן אנדרסן והאחים גרים לשוברי הקופות הגדולים 
בכל הזמנים? נפגוש גם את דני קיי, וולט דיסני, אנג'לינה ג'ולי 

והוליווד כולה. 
מרצה: אלון גור אריה, במאי תסריטאי וחוקר קולנוע

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שרים בלדות
סיפורים ובלדות, שהפכו לשירי עם מוכרים ומושרים בפי כל. 

בתוכנית, שירת הטרובדורים והבלדות מאירלנד, סקוטלנד
ואנגליה, כמו גם סיפורים ובלדות של קהילות מהגרים, 

שהפכו לזמר עם בתרבות האמריקאית.  
בביצוע הזמרת גבריאלה לואיס, 

כרמל אקמן, שי טוחנר וחברים

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

10:00  הרצאה: מ"הקומדיה האלוהית" לפינוקיו      
ממעמקי הגיהינום של דנטה לאיטליה של פינוקיו ומרקו מגנואה. 
איטליה במאה ה-19, חסרת אלמנטים של תרבות לאומית משותפת. 
כיצד מתחיל איחודה של איטליה המודרנית עם ״הקומדיה האלוהית״, 
יצירתו האלמותית של דאנטה אליגיירי מהמאה ה-14. איך השפיעו 

ספרי ילדים וגיבוריהם על עיצוב הלאומיות האיטלקית.
מרצה: אור-לי אלדובי, מומחית לתולדות האמנות ומדריכת טיולים 

בכירה לאיטליה 

11:45  הרצאה: "היה היה פעם סיפור" - 
סיפורי עם מה"שטייטל" של יהדות מזרח אירופה    

המסורת של יהודי העיירות "דערציילן מעשיות" )לספר סיפורים(, 
ודמותו של המספר העממי. נראה כיצד כל אלה משתקפים בספרות 
היידיש, ביצירותיהם של י.ל. פרץ, בשביס זינגר, שלום עליכם, 

"מנדלי מוכר ספרים" ועוד. 
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי, חוקר תרבות היידיש

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

17:00  הרצאה: סיפורי זן – הסיפורים המטורפים בעולם     
פילוספיית הזן היא אחת מצורות המחשבה המרעננות והמקוריות 
בתולדות המחשבה האנושית. ההרצאה מדגימה את הלימוד העמוק 

בעזרת סיפורי זן וסיפורי חידות בסין וביפן.
מרצה: חיים שוסטר, מומחה לדתות ותרבויות המזרח

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00  מופע: מפיגמליון לסיפור הפרברים 
מחזות הזמר, כמו גם סרטי וולט דיסני, אהבו לעסוק בעולם האגדות. 
הפקות גרנדיוזיות אלה הניבו עשרות רבות של להיטים כובשי לבבות 
בעולם כולו. ששי קשת ולימור שפירא במופע חגיגי במיטב שירי 

המיוזיקל: גבירתי הנאווה, סיפור הפרברים, פנטום האופרה, 
צלילי המוסיקה, מרי פופינס, עלובי החיים 

ומבחר שירי אגדות מתוך וולט דיסני.

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: אליס בארץ הפלאות
נצא לטיול מודרך בארץ הפלאות של אליס, החל מנסיבות לידתה 
המוזרות ועד הפיכתה לספר הילדים המצליח בתולדות המילה 
הכתובה, שתורגם כמעט לכל לשון אנושית מיידיש ועד סווהילית. 
ה"טריפ" לארץ הפלאות יגרום לנו לתהות מי אנחנו? מה אנחנו יודעים? 
האם יש גבול מוכר בין ארץ הפלאות למה שאנחנו מכנים "מציאות".

מרצה: אירי ריקין, מרצה לפילוסופיה, מבקר ספרות ותרבות

12:15  קונצרט: אגדות וסיפורי עם    
המוסיקה הקלאסית אוהבת לספר סיפור. החלק הארי של סיפורים 
אלה הינו אגדות וסיפורי עם. במופע מוזיקאלי ייחודי נציג את היצירות 
הללו בביצועים חיים ומרגשים. שוליית הקוסם, פר גינט, פטר והזאב, 
הנזל וגרטל, מקס ומוריץ, הניבלונגים, סיפורי זאוס, סירנות, חליל 

הקסם, פטרושקה, פולצ'ינלה. 
בהשתתפות: טלי קצף – סופרן רב תחומית

בועז מאירוביץ – חלילן ראשי, התזמורת הפילהרמונית הישראלית
ג'אנה גנדלמן – כנרת ראשית, התזמורת הסימפונית ירושלים

ניהול מוזיקלי, עריכה, נגינה והנחייה – גיל שוחט

מהי אגדה? מה הופך את הסיפורים לבני אלמוות? מהיכן צמחו סיפורי עם, הבלדות ושירת הטרובדורים? 
בסוף שבוע זה נפליג לעולם האגדות ונאזין למספרים ולאמנים בעלי שם על אגדות יהודיות, סיפורי האחים גרים, 

סיפורי זן וחידה מסין ויצירות קולנוע, קונצרט ומופעים מוסיקליים. סוף שבוע מרתק בעקבות עולם האגדות.
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