
יום חמישי 14.7.2022

יום שישי 15.7.2022
יום שבת 16.7.2022

סופ”ש
סוד הקסם הצרפתי

סופ"ש לכבוד החג הלאומי הצרפתי – יום הבסטיליה

14-16.7.2022 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות

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

17:00  הרצאה: פריס - סיפור אהבה 
בין סיפורי אהבה לאהבות נוספות בעיר, כמו מוזיאון 
"לואי ויטון" המופלא, שוק "פונסולה" החבוי בסמוך 
לשער הניצחון, חנות הספרים "שייקספיר אנד 
קומפני", ועד לשכונת בלוויל, שבה רחובות עם 

יצירות גרפיטי מרתקות.
מרצה: יואל שתרוג, צלם גיאוגרפי

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 | ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: מהפכות הארכיטקטורה בפריס 
פריס המוכרת לנו היום עוצבה במהפכת בנייה אדירה של סוף המאה 
ה-19. מאז יודעת העיר תנופת בנייה חסרת תקדים בפרויקטים אדירים 
יוצרי מחלוקות עם כל "השמות הגדולים" של עולם האדריכלות. פריס 
של המחר היא בדיאלוג מתמיד עם עברה ונשארת אקטואלית מתמיד.
מרצה: אור-לי אלדובי, חוקרת תרבות ואמנות, מדריכת טיולים בכירה

11:45  הרצאה: 
המהפכה הצרפתית - אשנב לעולם המודרני  

1789: צרפת הגועשת מוציאה להורג את המלך ומקימה רפובליקה 
המושתתת על חרות, שוויון ואחווה. בכך נפתחה הדרך לתפיסת העולם 
של הדמוקרטיה הליברלית. אך מדוע הפוליטיקה השתלטה שוב על 
צרפת והפעם תחת שלטון של קיסרים: נפוליאון, דה-גול ומיטראן?  

מרצה: ד"ר גוסטב מייסלס, היסטוריון

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

17:00  הרצאה: בחירות 2022: 
יהודים ומוסלמים מעצבים את עתידה של צרפת  
סוגיית הדילמה הצרפתית מול האמונה הדתית של מוסלמים 

ויהודים במדינה שבה החילוניות היא ערך עליון.
מרצה: הסופר והעיתונאי דניאל בן סימון, מומחה לצרפת 

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00  קונצרט: חגיגה צרפתית
מסע מוסיקלי בין יצירות מופת של גדולי 
המלחינים הצרפתים: ביזה, ז'אק אופנבאך, 
סן סאנס, שארל גונו, וכן יצירות ידועות 

ואהובות מאת דביסי ורוול. 
בביצוע הפסנתרן והמנצח גיל שוחט 

ובהשתתפות אמנים אורחים:
טלי קצף - סופרן | אייל קלס - כינור

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: "העין התמימה"
הציורים האימפרסיוניסטיים מושכים את 
עינינו ביופיים וברעננותם, אך מתחת לחזותם 

התמימה מסתתרת מהפכה גדולה. 
מדוע עוררו ציוריהם של קלוד מונה, רנואר, 

פיסארו ואחרים תרעומת כה גדולה, 
ומה המסר הטמון בהם לחברה ולתרבות?
מרצה: דוד איבגי, אוצר, היסטוריון אמנות

12:15  מופע: המנון לאהבה 
מופע מרגש בעקבות גדולי השאנסונרים 
של פריס: אדית פיאף, ז'ק ברל, איב מונטאן, 

שארל אזנבור, ז'ורז' ברסאנס ועוד.
בביצוע: ששי קשת ויוליה גוליגר

ניהול מוסיקלי: אורי קריב

פיאף, מונטן, אזנבור וז'ק ברל. ויקטור הוגו, דיומא, בלזק וקמי. בין הציירים והמלחינים האימפרסיוניסטים, 
בין המהפכה הצרפתית לבונפרטה, דה-גול ומיטראן. יחד עם מיטב המרצים, המספרים והזמרים נתענג 

על הרובעים, השאנסונים, בתי הקפה, הסיפורים, המונומנטים, האווירה והרומנטיקה הצרפתית.

 הסעות

מתל אביב
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