
יום חמישי 23.12.2021
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יום שבת 25.12.2021

סופ”ש
אוריינט אקספרס

23-25.12.2021 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: 
סוף המאה – סיום או התחלה?

תקופת קץ המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 
מתאפיינת בשילוב ייחודי של סיכום תקופה 
סוערת ופתיחת דף חדש במכלול תחומים: 
פאר, דקדנטיות, טכנולוגיה, מהפכנות, חדשנות 
באמנות ובתרבות. כל אלו משקפים שקיעה 

מרהיבה ותקוות רבות.
מרצה: אלון קליבנוב, היסטוריון

18:30 - ארוחת ערב

21:00  קונצרט: קלאסיקה על הדנובה 
אזור הדנובה היווה תפאורה מושלמת לברק 
ולניצוצות המוסיקליים של גדולי המלחינים. 
ערב מיצירות מוצרט, קרייזלר ועד שטראוס. 
בביצוע הפסנתרן והמנצח דוד זבה והאמנים:
סיון קרן, תום כהן – סופרן | ניתאי צרי – כינור

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
פריס של האוריינט אקספרס – סיפור אהבה 

פריס של האוריינט אקספרס היא פריס של הברון האוסמן – תקופת 
הזוהר של העיר La belle epoque, שהפכה אותה למוקד תרבות 
המערב של המאה ה-19, שמרנית וחדשנית כאחד בכל תחומי החיים, 
בבנייה ובאדריכלות, באמנות הממוסדת ובאמנות אוונגרדית, בתורת 

החיים הטובים, ואיך לא – באמנות האוכל. 
מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון, מרצה ומומחה לבלשנות 

11:45  הרצאה: וינה - האישה בזהב
בעקבות גלגוליו המרתקים של ציור מופלא, נצא למסע בהיסטוריה 
של וינה עם הארכיטקטורה המגוונת והמפוארת, המוסיקה הקלאסית, 
האמנים והיוצרים שהטביעו את חותמם בעיר. מסע המלווה במוסיקה, 

סיפורים וניחוח קפה... 
מרצה: יואל שתרוג, עיתונאי וצלם גיאוגרפי

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

17:00  הרצאה: האוריינט אקספרס בקולנוע – 
לטייל בסטייל על המסך הגדול

בהרצאה נדון ברכבת ככלי הרכב השכיח ביותר בקולנוע, נזכר ביצירות 
הקולנועיות שנעשו לאורך מסלול הרכבת – מפריס ועד לאיסטנבול 

ונקנח בסרטי "הרצח באוריינט אקספרס" עפ"י אגתה כריסטי.
מרצה: רון פוגל, התוכנית לתואר שני בתרבות הקולנוע, אונ' חיפה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מערב פוגש מזרח  
מופע מוסיקלי בעקבות האוריינט אקספרס. ערב שכולו מסע, 

המשלב תמונות ומוסיקה מכל אחת מהתחנות שבדרך. 
 חני ליבנה, שירן שחר בורק - שירה

אהרל'ה סייקס - גיטרה, קלידים ושירה
יואל שתרוג - הנחיה | בליווי הרכב נגנים

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: איסטנבול
משנכנסה באיטיות רכבת האוריינט אקספרס לתחנת הרכבת 
באיסטנבול תם מסע של כ- 3000 ק״מ. עתה החל הגילוי המופלא 
של פסיפס היסטורי, אנושי, ריחני ואוריינטלי, אותו פגשו הנוסעים 
כשדרכה כף רגלם לראשונה בתחנתם האחרונה במסע - יהלום נוצץ 
של אגן הים התיכון במפגש היבשות בין אירופה לאסיה התיכונה.

מרצה: רוני ינובסקי, גיאוגרף, חוקר תרבויות

12:15  מופע: טילדה רג'ואן - הילדה מאיסטנבול 
מופע מוסיקלי חוצה גבולות, מרתק וסוחף מלווה בסיפורים של יהדות 
יוצאי ספרד. טילדה, תשיר שירי לדינו מבית הוריה, בשילוב מוסיקה 
תורכית מסורתית, נשיקה צרפתית, ובנוסף, להיטים מהקריירה 

הבינלאומית שלה.

הצטרפו למסע במלון פאר על גלגלים, המסיע אתכם מפריס ועד איסטנבול הרחוקה, בסופ"ש מרתק בין תחנותיה של רכבת המותרות, 
ה-Orient Express המהודרת. הרכבת יצאה בנסיעת הבכורה מתחנת גאר דה ל'אסט בפריס ב-4/10/1883 והיתה פעילה במשך 

קרוב למאה שנה. קו האוריינט אקספרס שימש בעיקר את אצולת אירופה ועשיריה, והצית את דמיונם של רבים, עד ימינו.
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