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לתושבי המועצה האזורית חוף השרון,

המועצה המקומית כפר שמריהו, שמחה לחלוק עם תושבי המועצה האזורית חוף השרון פעילות חינוך, 
תרבות וספורט. 

אנו מצרפים בזאת חוברת פעילות תרבות עשירה ומגוונת, שכל אחד יכול למצוא עניין במרכיביה. מעבר 
לפעילות המתוכננת והמוצגת בפניכם בחוברת זו, מקיימת המועצה המקומית כפר שמריהו, פעילות ייחודית 
ומעניינת לתושבים ותיקים במסגרת מועדון פלוס, ופעילות חוגים מגוונת לילדים ולנוער. אתם מוזמנים להגיע 

לבית וייל, להתרשם ולהצטרף לכל פעילות שתחפצו.
הספורט  במועדון  לפעילות  להצטרף  אפשרות  קיימת  וייל,  במרכז  העשירה  הפנאי  לפעילות  בנוסף 
וליהנות מברכת שחייה איכותית, מגרשי טניס חדשים ומועדון כושר. המועדון פעיל כל ימות השנה, בכל 
שעות היום, ומהווה מרכז חברה וספורט לבני כל הגילים. גם במועדון נערכים חוגים ומתקיימת הדרכה 

לקבוצות וליחידים.
אנו מקווים לראותכם בין אורחינו ומקווים שילדי כל הישובים, במסגרת בית חינוך משותף חוף השרון, יצרו 

חברות נוער איכותיות ובנות תרבות.

תודה מיוחדת למיטל בראון, הרכזת המסורה, שתהייה קשובה לפניותיכם.

להשתמע,
דרור אלוני

ראש מועצת כפר שמריהו
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בברכת בילוי נעים,
אהרון בז’רנו  

ראש המועצה האזורית חוף השרון

תושבים יקרים,
 

ובקידום קשרי  ומועצת כפר שמריהו במערך החינוך,  בין המועצה האזורית חוף השרון  שיתוף הפעולה 
הספורט, הוביל אותנו ליצירת קשר הדוק גם בתחום התרבות. אנו רואים סיכוי רב חשיבות ביצירת פעילות 

תרבותית שתיתן מענה לתושבי שתי המועצות.
מנויי חוף השרון יזכו, ביחד עם מנויי כפר שמריהו, לאירועי תאטרון של מיטב הבמות החל מבית ליסין, 

הבימה, הקאמרי וכלה בגשר.
התושבים יזכו למנת קונצרטים ולאירועי מחול, שישולבו בסל המינויים שיבחרו לעצמם.

הזכרון  ליום  שירים  ביקום,  ב-7.3.08  האישה  יום  כמו  במועצה,  האירועים  את  נקיים  השנה  במהלך 
והעצמאות ביום ו’ 2.5.08 וכן מופעים שונים שעליהם נודיעכם בדף מידע חודשי.

הספריה  בבנין  ספריה  ובאירועי  יצחק,  בתל  לחודש  אחת  ו’  בימי  שיתקיים  הזמר  במועדון   נמשיך 
האזורית בשפיים.

אני מקווה שהניסיון שאנו הולכים אליו השנה יוכיח עצמו, וכל תושבי המועצה יוכלו למצוא לעצמם את 
התחום הראוי והמתאים להם.

למידע יש לפנות למחלקת התרבות בחוף השרון: 09-9596544. 
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קונצרט מס' 1
אנסמבל סולני תל-אביב

ברק טל  מנצח
סולנים:

אורית אורבך  קלרינט
אוהד בן ארי  פסנתר                                                

קופלנד  “אביב בהרי האפלצ’ים” )גרסה ל-13 נגנים(
K.453 ,מוצרט   קונצ’רטו לפסנתר מס’ 17 בסול מג’ור

אנדרה היידן  “תרועת מלך” לקלרינט ולתזמורת מיתרים
שוברט  סימפוניה מס' 5 בסי-במול מג’ור, ד. 485

יום ב’ 12.11.07, בשעה 20:30

קונצרט מס' 2
התזמורת הקאמרית הישראלית

גאבור הולרונג   מנצח
כריסטיאנה יהודין  חליל

י. ס. באך  קונצ’רטו ברנדנבורגי מס’ 3 בסול מז'ור, 1048 ברי"ב
סטרווינסקי  סוויטות מס' 1 ו- 2 לתזמורת קטנה

י.ס. באך  קונצ’רטו לחליל ומיתרים בסול מז'ור, 971 ברי"ב
י.ס. באך  סוויטה תזמורתית מס’ 2 בסי מינור, 1067 ברי"ב

יום ב’ 07.01.08, בשעה 20:30

קונצרט מס' 3
התזמורת הקאמרית הקיבוצית

מברודווי ועד הוליווד
ירון גוטפריד  מנצח

לאונרד רואו, אליסון ביוקאנן )זמרים אפרו-אמריקניים(  סולנים 
ברנשטיין  הפתיחה לקנדיד

מבחר שירים מאת רוגרס והמרשטיין, ונט קינג קול, ברנשטיין,
,fascinating rhythm someone to watch over me  גרשווין
the man I love, שירים מתוך מחזות זמר וסרטים אמריקאיים
עם צמד הזמרים האפרו-אמריקניים שכה אהבנו ב”פורגי ובס”.

 - רוג’רס  ברנשטיין,  של  בלהיטם  אותנו  יסחפו  הם  הפעם 
והמרשטיין ועוד, שלא ישאירו איש מכם אדיש.

יום ה' 14.02.08, בשעה 20:30

מוסיקה    קונצרטים
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מוסיקה    קונצרטים

חודש מאי היפה
פסטיבל כפר שמריהו למוסיקה קאמרית 29-31.5.08

רשמו לעצמכם ביומן את סוף השבוע האחרון של מאי. 
“חודש מאי היפה” בשיריהם של מוצרט ושל שומן חוזר לכפר. 

המנצח והפסנתרן אשר פיש, חברים מהתזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, חברים מהקאמרטה הישראלית ירושלים, פסנתרנים 
וימלאו את אווירת הכפר בים של  מעולים - כולם יתייצבו כאן 
של  החברותא  הכפר,  אווירת  המוסיקה,  קסם  וקולות.  צלילים 

אוהבי המוסיקה יסחפו את כולכם. 
יצירת מוסיקה  היו שותפים לחוויה מיוחדת במינה, לכוחה של 

בהרכבים חד-פעמיים.
על  וכמובן  הקונצרטים  אתרי  מדויקים,  מועדים  על  פרטים 

היצירות יפורסמו בהמשך.

קונצרט מס' 4
הקאמרטה הישראלית ירושלים

מסדרת פסנתר פלוס, 
בהנחיית פרופ' עודד זהבי

אבנר בירון  מנצח
איגור לוויט  פסנתר                                              

ר. שומן  קונצ'רטו בלה מינור, לפסנתר ולתזמורת, אופוס 54
ל.ו. בטהובן  סימפוניה מס' 2 ברה מיג'ור, אופוס 36

יום א’ 02.03.08, בשעה 20:30

קונצרט מס' 5
הקאמרטה הישראלית ירושלים

מתוך הסדרה 'כלים וקולות שלובים'
דניאל קליינר  מנצח

נועה פרנקל  מצו סופרן
גן לב  סקסופון                                               

י. ליף  קונצ’רטו לסקסופון ולתזמורת
ג. מאהלר  “שירים על מות ילדים”

פ. שוברט בעיבוד מאהלר  “המוות והעלמה”
יום ג’ 15.04.08, בשעה 20:30
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בארוקדה - קולקטיב הבארוק הישראלי
ישראל.  של  המוסיקלי  בנוף  ייחודית  תזמורת  היא  בארוקדה 
היסטורים  בכלים  בנגינה  שהתמחו  מנגנים  מורכב  האנסמבל, 
להקים  כדי  בארץ  והתקבצו  האירופאיות,  האקדמיות  במיטב 

אנסמבל בארוק ברמה בין לאומית.
אומנותית,  מוסיקה  אופרה,  כנסייתית,  מוסיקה  ינגנו  בסדרה 

עממית ומוסיקה לתאטרון.
אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחגיגה של מוסיקה ולגלות 

את הבארוק כפי שלא הכרתם אותו.

מחירי הקונצרטים של הבארוקדה:
מנוי ל-4 קונצרטים: 320 ש"ח

מנוי גמלאי ל-4 קונצרטים: 280 ש"ח
מחיר כרטיס בודד: 100 ש"ח

מחיר גמלאי לכרטיס בודד: 90 ש"ח

קונצרט מס' 1
ויואלדולינה - ערב נוצץ עם ויואלדי

יעלה אביטל  סופרן
יעקב ראובני  מנדולינה

סולנים נוספים חברי הבארוקדה
התכנית תוקדש ליצירות מאת ויואלדי שכתב מאות קונצ’רטי 

ויצירות ווקאליות, ומתוכם בחרנו יצירות להרכבים מגוונים 
המושמעות לעיתים נדירות מעל בימות הקונצרטים בארץ: 

קונצ’רטי למנדולינה, לשני חלילים ולתזמורת ומוטט “הללו עבדי ה’ 
לסופרן ולתזמורת.

יום ד’ 24.10.07, בשעה 20:30

קונצרט מס' 2
האלמו מיתרים נשגבים! - אודת האבל של י.ס. באך

יעלה אביטל  סופרן
דוד פלדמן  אלט
דוד נורטמן  טנור

יאיר גורן  בס                                                
“אודת האבל” היא אחת מיצירות המופת שכתב באך, תיזמור 
כלים,  של  ומרשימה  גדולה  קבוצה  כולל  הלא-שגרתי  היצירה 
מאת  נוספות  וכליות  קוליות  יצירות  האוירה.  ליצירת  שתורמים 

בוקסטהודה, שיץ והיינריך איזאק.
יום ד’ 16.01.08, בשעה 20:30

מוסיקה    קונצרטים
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תיאטרון    סדנת תיאטרון

קונצרט מס' 4
פולקבארוק - להיטי הפופ של הרנסנס והבארוק

קרן הדר  סופרן
שירי  לחגיגה ססגונית של  הבארוקדה מארחת את קרן הדר, 
עם, מהלאדינו שבספרד ועד שירי הגונדולה הונציאנים. שירי עם 
מהרנסנס והבארוק: שירי שמחה ואבל, שירי רחוב ושוק, שירי 
על-ידי  מחוזקת  הבארוקדה,  תזמורת  ויין.  מלחים  שירי  ערש, 

קבוצת כלי פריטה עשירה. 
יום ב' 23.06.08, בשעה 20:30

ם 
א

ג'ן/
של  במותה 

פיטר ניקולאס  אופרה בגרוש/

ברטולד ברכט מועדון האלמנות העליזות/

אולבי  וולף/אדוארד  ג'יניה 
מוויר

מפחד  מי  מנדיל  אוון 

אבא/איציק  עם  לרקוד  מיטלפונקט  לנשק/הילל  אחים 

פונדק הרוחות/נתן אלתרמן המשרתות/ג'אן  טן   
ויינגר

ג'אנה ליל העשרים/יהושוע סובול ביקור הגברת הזקנה/

ביון ליברכט בית 
ט   תפוחים מן המדבר/ס

פרדריך דרמונ

סי וויליאמס אם 
הבובות/איבסן חשמלית ושמה תשוקה/טנ

במותה של ג'ן/פיטר ניקולאס  אופרה בגרוש/ברטולד ברכט 

ג'יניה 
אוון מנדיל מי מפחד מוויר

מועדון האלמנות העליזות/

וולף/אדוארד אולבי אחים לנשק/הילל מיטלפונקט לרקוד 

טן   פונדק הרוחות/נתן אלתרמן 
ויינגר  

עם אבא/איציק

המשרתות/ג'אן ג'אנה ליל העשרים/יהושוע סובול ביקור 

ביון 
הגברת הזקנה/פרדריך דרמונט   תפוחים מן המדבר/ס

ליברכט בית הבובות/איבסו חשמלית ושמה תשוקה/טנסי 

וויליאמס

נכנסת לרשימה?!

הצגת מולטימדיה, חושית, מרגשת וסוחפת!
דרמות, קומדיות וטרגדיות מחייהם של ידועים 
ומפורסמים, חברו יחד ליצירה מקורית של חיים.

 
סדנת התיאטרון - כפר שמריהו

 אסור להחמיץ!

יום ה' 12.6.08, בשעה 20:30
יום ו' 13.6.08, בשעה 13:00

יום שבת 14.6.08, בשעה 20:30
יום א' 15.6.08, בשעה 20:30

קונצרט מס' 3
והבארוקדה צהלה ושמחה

ג’. ב. פרגולזי “המשרתת הגבירה” -
אופרה בופה

יהודה לזרוביץ'  בימוי ומשחק
הילה בג'יו  סופרן

יפורסם בהמשך  בס
“המשרתת הגבירה”, אופרה משעשעת בשתי מערכות המציגה 
כמו  דל’ארטה.  הקומדיה  בהשפעת  קריקטוריסטיות  דמויות 
מהקומדיה  נבחרים  קטעים  בקונצרט  הבארוקדה  תבצע  כן, 

“פלאטה” של ראמו. 
יום ד’ 12.03.08, בשעה 20:30
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תה מחזה ישראלי חדש

כתיבה ובימוי  רוני פינקוביץ'
תפאורה  חיה בירן
תלבושות  אורן דר

מוסיקה  רן בנגו
תאורה  דולב ציגל

תרגום לרוסית  ויקטור רדוצקי
משתתפים: זהרירה חריפאי, אלברט כהן, ולדימיר חלמסקי

מיכה סלקטר/נבו קמחי, אנה דוברוביצקי

מאיר, רווק מושבע ומרצה לספרות, נזקק לעזרתה של רייזלה, 
אימו. נודע לו שהוא חולה במחלת כליות והוא מבקש למכור את 
דירתה. אלא שהיא מגלה לו על קרובי משפחה מסתוריים שאולי 
יעזרו לו בהשתלה. למאיר, שלא ידע כלל שלאמו, ניצולת שואה, 
החדשה”  “המשפחה  עם  במפגש  מצפה  משפחה,  עדיין  יש 
הפתעה גדולה. דרמה מרגשת ומלאת הומור על משפחה קטנה 
ומשפחה גדולה, על עסקה של שירים תמורת כליה ועל כוס תה 

מהבילה שתמיד מצילה כשנדמה שאין עוד סיכוי.

משך ההצגה: כשעה ו-20 דקות ללא הפסקה

יום ד', 12.12.07, בשעה 17:30
יום ה', 13.12.07, בשעה 20:30

פירורים

כתיבה ובימוי  רביד דבורה
תלבושות  סבטלנה ברגר

מוסיקה  יהודית רביץ
תאורה  עמיר ברנר
תפאורה  איתן לוי

משתתפים: עידית טפרסון, רונית אלקבץ, דב רייזר, דביר בנדק, 
יובל רז, רועי אסף

סיפורן של כרמלה ופרידה, שתי אחיות קשות יום החיות בשכנות 
זו לזו. כרמלה בעלת מאפייה, ופרידה בעלת בית קפה דועך, אותו 
קרע  בגלל  מזו  זו  התנתקו  האחיות  שתי  בעלה.  עם  מנהלת  היא 
במשפחה, על רקע בגידה. כרמלה, האחות הצעירה, מנסה לתקן 
אחותה,  בכפרה.  ולזכות  אחותה,  עם  להתפייס  העבר,  שבר  את 
וכל כולה מרוכזת בציפייה  נאחזת בצדקתה, אינה מוכנה למחול, 
לשובו של בנה היחיד, שנעלם בטיול בדרום אמריקה. בין שתי נשים 
חזקות אלו, לכודים שני גברים, בעלה של פרידה המנסה להחיות 
את הקשר בין שתי האחיות, ולהשיב את החיים שנעצרו למה שהיו 
פעם, ורוחו של אהרון, בעלה של כרמלה, שמת בנסיבות הידועות 

אך ורק לו ולאלמנתו, והמבקש גם הוא צדק לעצמו.

משך ההצגה: שעה ו-20 דקות ללא הפסקה

יום ד’ 07.11.07, בשעה 20:30

תאטרון    הצגות
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זיסעלע

כוריאוגרפיה ובימוי  מוריה זרחיה
תפאורה  מאיה פלג

תלבושות  מוריה זרחיה, נטע בלומנטל
מוסיקה  חוה אלברשטיין, האחיות בארי

תאורה  הדס אילון-לוז
משתתפים: דקלה הדר, לידיה זדון, מתן זרחיה, רוית יעקב,

נעם כץ, כנרת לימוני, עינת סגל, מיכל שי, קרן שיניוק

של  הקולקטיבי  בזיכרון  המטייל  הומוריסטי,  מחול  תיאטרון 
התרבות היידית ומתמקד במערכת היחסים המורכבת בין האם 

לביתה.
ומרגשת,  צעירה  פולקלוריסטית,  מבט  נקודת  היא  “זיסעלע” 

המספרת את הסיפור דרך מוסיקה ותנועה.

משך ההצגה: כשעה ללא הפסקה

יום א', 30.12.07, בשעה 20:30

תאטרון    הצגות

הכתובה

מאת  אפרים קישון
בימוי  משה נאור

תפאורה  לילי בן נחשון
מוסיקה  רן בגנו

תאורה  קרן גרנק
תלבושות  עפרה קונפינו

משתתפים: שלמה בר-אבא, ענת וקסמן, רוזינה קמבוס,
אבי גרייניק, יפתח קליין, שירה קצנלנבוגן

קומדיה משעשעת המכוונת את חיציה הסטיריים למוסד הנישואין 
היא תעודת הכתובה,  הלוא  ברגע שתשתיתו,  העומד להתמוטט 
אלימלך  הם  המחזה  גיבורי  המגירות.  באחת  לאיבוד  הולכת 
נישואים  מקץ  המגלים  קיבוץ,  יוצאי  שפרה,  ואשתו  השרברב 
קורבנו  מעולם.  התחתנו  לא  הם  שאולי  שנה,   25 של  מאושרים 
האמיתי של הגילוי, הוא בתם איילה, השואפת להתחתן עם רוברט, 
נצר אקדמי למשפחת רבנים מיוחסת. אולם גם זוג ההורים עצמו 
מגיע למשבר משפחתי עמוק, המביא אותו אל סף הגירושין. עובד 
משתלבים  לב,  טובת  ושכנה  אלימלך  של  מקיבוצו  צעיר  פלחה 
במערבולת מבדרת של אירועים, ההופכים את קערת הצעירים על 

פיה, אך מחזירים את אלימלך אל זרועות הידועה בציבור שלו.

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה

יום א', 20.01.08, בשעה 20:30
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יאקיש ופופצ'ה עפ"י מחזה מאת חנוך לוין

עיבוד ובימוי  יבגני אריה ושמעון מימרן
עיצוב במה ותלבושות  מיכאל קרמנקו

מוסיקה  אבי בנימין
כוריאוגרפיה  שרון רשף-ארמוני

תאורה  אבי יונה בואנו )במבי(
מפיק בפועל  משה נחשון
עוזרת במאי  יאנה קוזינץ

)סשה(  ישראל  שפיגלמן,  נטע  מימרן,  שמעון  משתתפים: 
דמידוב, יבגני טרלצקי, נטשה מנור, רוני בליץ, סבטלנה דמידוב, 

אלון פרידמן, אלכס סנדרוביץ’, לופו ברקוביץ’, מיכאל ריבקין
תזמורת: אבי בנימין - קלידים, בוריס פורטנוי - מיתרים,

יעקב זילברשטיין - כלי נשיפה, אלכסנדר דון - כלי הקשה

מכוער  בחור  יאקיש,  על  ומצחיקה,  ססגונית  עגומה,  קומדיה 
כקרוקודיל.  המכוערת  פופצ’ה  עם  ברירה  מחוסר  שמתחתן  ועני 
כשהשניים לא מצליחים לקיים את מצוות הפרו ורבו, מתחיל מסע 
הזוי ומטורף, בו שותפים הורי החתן והכלה, שדכן, גיס וזונה המנסים 

להביא לכך, שהבלי יכולת יוכל סוף סוף להזדווג עם הבלי צורה.

משך ההצגה: שעה וחצי כולל הפסקה

יום ד', 20.02.08, בשעה 20:30

הבן הבכור עפ”י מחזה של א. וומפילוב

בימוי  לנה קריינדלין
נוסח עברי ועיבוד  בן לוין

יועץ תרגום  רועי חן
תפאורה  סשה ליסיאנסקי

מוסיקה  אבי בנימין
תלבושות  אנה איצקוביץ

תאורה  אבי יונה בואנו )במבי(
סאונד  מיכאל ויסברוד

דרמטורגית  אילנה לופט
מיקי  צ’רניש,  דניאל  אחנוב,  בוריס  איבגי,  משה  בהשתתפות: 
לאון / אמנון וולף, יעל לוין, אורי יניב, נטע שפיגלמן, יונתן מילר

הכל מתחיל לילה אחד, כאשר שני בחורים צעירים מוצאים עצמם 
תקועים בדרום הארץ, באמצע שום מקום. במחשבה להעביר את 
הלילה הקר, הם חודרים לדירתה של משפחה קשת יום, בתואנה 
שאחד מהם הוא “הבן הבכור”, שעל קיומו לא ידעו מעולם. מרגע 
זה, עתידים חיי המשפחה להשתנות מן הקצה אל הקצה. קומדיה 
תקנה,  חסר  אופטימיסט  קלרינט,  נגן  על  ללב  ונוגעת  משעשעת 
שעלה לארץ יחד עם ביתו ועם בנו. הוא מנסה לקיים שגרת חיים 
יצירת  את  לסיים  נסיונותיו  עם  יחד  שאפשר,  כמה  עד  נורמאלית 

המופת המוסיקלית שלו, עליה הוא עובד למעלה משלושים שנה.

משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

יום א', 16.03.08, בשעה 20:30

תאטרון    הצגות
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תאטרון    הצגות

גוד ביי, אפריקה

כתיבה ובימוי  הלל מיטלפונקט
תפאורה ותלבושות  יוסי בן ארי

מוסיקה  אורי וידיסלבסקי
תאורה  רוני כהן

משתתפים: ששון גבאי, סנדרה שדה, דפנה רכטר, רפי תבור, 
יורם חטב, אורי מעודה

קמפלה בירת אוגנדה, 1994. כעשרים שנה לאחר ניתוק היחסים 
בין ישראל ומדינות אפריקה, חמישה ישראלים מגיעים לאוגנדה. 
ואשתו.  קמינר  יואל  ד”ר  השני,  הזוג  ומליה,  אייבי  האחד,  הזוג 
הישראלי הנוסף הוא דוביק, ידיד מן העבר של הארבעה, איש 
עסקים בהווה ובעל עבר ביטחוני סמוי. מה שניראה בהתחלה 
ומאיימת  מעיקה  לשהות  בהמשך  הופך  חלומית  כחופשה 

שתחילתה בסודות אפלים ואחריתה - רצח מן העבר.
“גוד ביי, אפריקה” הוא מחזה על מתקני עולם ישראלים, המגלים 
לאחר שנים, שהיו רק חיילים קטנים בתוך מערך פוליטי סבוך 
וציני. המחזה מציע ראייה אכזרית ומפוקחת, של מדיניות החוץ 
של ישראל באפריקה ושל השבר האישי והמוסרי בחייהם של 

שליחי אותה מדיניות.

משך ההצגה: כשעתיים כולל הפסקה
יום ד', 09.04.08, בשעה 20:30
יום ה', 10.04.08, בשעה 20:30

תפוחים מן המדבר

מאת  סביון ליברכט
בימוי  עודד קוטלר

תלבושות  עפרה קונפינו
מוסיקה  יובל מסנר
תאורה  עמיר ברנר

תפאורה  אורנה סמורגונסקי ודרור הרנזון
תנועה  איריס לנה

משתתפים: ליאורה ריבלין, רבקה נוימן, עמוס לביא,
יונתן פז-בוגנים, גלי בן גיאת

השמועה:  מן  נחרדת  אברבנאל,  ויקטוריה  של  אחותה  שרה, 
רחמנא  נראתה,  וראובן,  ויקטוריה  של  היחידה  בתם  רבקה, 
האחיות  בירושלים.  קולנוע  לבית  בכניסה  בחור  עם  ליצלן, 
מנסות להפריד בין האוהבים, וסופן שהן עצמן נופלות בשביו 

של השידוך. רבקה התאהבה בקיבוצניק.
הלב,  של  רצונותיו  על  ומפתיעה  עסיסית  רומנטית,  קומדיה 
שאיש לא יוכל לעמוד בדרכם, על אהבת אחיות שגוברת על 

כל המכשולים, ועל טעמם המשובח של תפוחים מן המדבר.

משך ההצגה: שעתיים כולל הפסקה

יום א', 18.05.08, בשעה 20:30
יום ב', 19.05.08, בשעה 20:30
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הקתדרה    גיל שוחט

אופרה איטלקית - סדרת  מפגשים עם גיל שוחט

הסדרה תתקיים בימי שלישי בשעה 10:00 בבוקר

חגיגה של מיסה, רקוויאם, ואופרה איטלקית בכפר שמריהו.
אין הרבה תופעות אומנותיות כגון המוסיקה הווקאלית והאופרה 
הרנסנס,  בתקופת  באיטליה  התפתחה  אשר  האיטלקית, 
איטלקיות  מופת  ואופרות  מיסות  המוסיקה.  עולם  את  וכבשה 
מהעת החדשה יובאו בקורס, כולל צפיה ב-DVD, וזאת בהגשה 

הייחודית של המלחין הפסנתרן והמנצח גיל שוחט.

מבוא - כך הכל התחיל    27.11.07
ממונטורדי - מיסה “פפה מרצ’לי”  

סקארלטי - סטבט מאטר  
ויואלדי - גלוריה  

מלאנכוליה איטלקית אמיתית    18.12.07
פרגולזי - סטבט מאטר  

משייקספיר ועד בויטו    01.01.08
ורדי - אותלו  

חצוצרות, טרומבונים ו...פילים  
ורדי - איידה  

“האופרה הגדולה מכולן" - הרקוויאם של וורדי    04.03.08
לה קומדיה אה פיניטה - עכשיו מתחיל הווריזמו!    01.04.08

לאונקוואלו - פאליאצ’י )ליצנים(  

השילוש הקדוש של פוצ’יני    13.05.08
פוצ’יני - איל טריטיקו  

)האדרת, האחות אנג’ליקה, ג’יאני סקיקי(  
שיא הדרמה הפוצ’יניאנית    27.05.08

פוצ’יני - טוסקה  
הטרגדיה של מפגש התרבויות    17.06.08

פוצ’יני - מאדאם בטרפליי  
האופרה האחרונה של הרומנטיקה האיטלקית   08.07.08

פוצ’יני - טורנדוט  

מחיר הקורס: 700 ש"ח, לנרשמים עד 1.9.07: 680 ש"ח
לתושבי כפר שמריהו וחוף השרון: 500 ש"ח

מחיר כרטיס בודד: 90 ש"ח
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הקתדרה     תנ"ך אחר

תנ"ך אחר
הסדרה תתקיים בימי שלישי בשעה 10:00 בבוקר

יפתיעו  והמיסטיקה  האמונה  ואנשי  החוקרים  הסופרים,  מיטב 
אתכם בקריאה חדשנית מלומדת המאירה את התנ"כ שהכרנו 

באור חדש ומעניין.

הסופר דוד גרוסמן  20.11.07
יעקב, רחל ולאה - תשוקה, אהבה, קנאה  

השינוי והטרגדיה במשפחת האבות  
פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית  25.12.07

יומו האחרון של משה עלי אדמות בראי המדרש  
פרופ' יקיר שושני, פרופ' לפיסיקה וסופר  29.01.08

מיתוס בריאת העולם - האם יש יותר מסיפור אחד?  
ישראל בר כוכב, פסיכולוג ומשורר  26.02.08

אהבה בראי המקרא  
הסופר דב אלבוים  25.03.07

יצחק אבינו - שאלות חדשות על דמותו ותפקידו   
של האב המקראי  

הסופרת יהודית רותם  29.04.08
שרה אמנו - "אחותי את" - סודות ושקרים במשפחה  

פרופ' עמיה ליבליך, פסיכולוגית וסופרת,  20.05.08
האוניברסיטה העברית   

עקדת יצחק - מבט פסיכולוגי   
הסופר מאיר שלו  24.06.08

דוד המלך - לא מה שחשבתם  

מחיר לסדרה: 650 ש"ח 
לנרשמים עד 1.9.07: 600 ש"ח

לתושבי כפר שמריהו וחוף השרון: 450 ש"ח
כרטיס בודד חד פעמי: 90 ש"ח
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ועוד...

סינמה בכפר
סרטים שטרם ראיתם בהקרנת בכורה!

תיאורטי  או  קולנועי  כמבוא  מומחים,  מלווים בהרצאות של 
לסרט, בתנאי צפייה מהטובים שיש: מכונת הקרנה 35 מ”מ 

בליווי מערכת סאונד באיכות גבוהה. 
שמות הסרטים והתאריכים יפורסמו לקראת מועד הקרנת הסרטים.

ולקבל  וייל  במרכז  אלקטרוני  דואר  כתובת  להשאיר  )ניתן 
תזכורת לפני כל סרט(.

מחיר להקרנה בודדת: 45 ש"ח

מועדון הזמר
מועדון הזמר עם מיטב המנחים )שרה’לה שרון, יוסי לב, ועוד..( מתקיים 

אחת לחודש בימי שישי, בשעה 21:45 בבית גדי בקיבוץ תל יצחק.
פרטים: איה לם - 050-7428449

ספר קפה
מפגשים עם מיטב הסופרים והמשוררים, אחת לחודש בשעות 

21:00-19:00 בספרייה האזורית חוף השרון, בקיבוץ שפיים.
פרטים: רות דורון - 09-9596533

טיול תאטרון
במהלך השנה נשלב טיול ותיאטרון - סיורים מודרכים באתרים 

ייחודיים, בהנחיית מיטב המדריכים. לסיום נצפה בהצגה.
פרטים: רבקה אפטר 09-9596544

בימת הכפר - סדרת מופעים לפי טעמכם האישי
רכשו את סדרת המופעים  ותהנו מכל היתרונות:

n בחירה חופשית של מופעי תאטרון ומוסיקה 
n מחירים אטרקטיביים במיוחד 

n אפשרות לשינויים במהלך העונה )על בסיס מקום פנוי(
מחירי חבילות המופעים:

מחיר הנחה*מחיר רגילמופעיםהסדרה
510 ש"ח590 ש"ח6בימת הכפר 6
620 ש"ח720 ש"ח8בימת הכפר 8
      720 ש"ח840 ש"ח10בימת הכפר 10

* הנחה לגימלאים, לחיילים ולסטודנטים, כנגד הצגת תעודה מתאימה
בונוס מיוחד לכל רוכשי סדרת בימת הכפר 10, או סדרה אחרת שיש 

בה 6 קונצרטים לפחות: כרטיס חינם לקונצרט נוסף, לפי בחירתכם.
מחיר קונצרט/הצגה

מחיר כרטיס בודד 115 ש"ח )100 ש"ח לזכאים להנחה(
מחיר כרטיס מוזל ביום המופע לחיילים ולסטודנטים - 50 ש"ח

בקשות   .18:30 מהשעה  החל  תפתח  הקופה  המופע  ביום 
לשינויים יתקבלו עד 24 שעות לפני המופע. במקרה של ביטול 
 2008-2007 בעונת  אחר  למופע  להחליפו  ניתן  מראש  כרטיס 

בלבד, על בסיס מקום פנוי.
נשמח לעמוד לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות:

18:00-14:00 ,12:00-09:00
מרכז וייל לתרבות וקהילה, רח' הנוטע 6, כפר שמריהו 46910

weil@kfar.org.il :טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986, דוא"ל
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לוח הופעות

שעהיום תאריךסוג המופעמופע / סידרה
20:30רביעי24.10.07קונצרטבארוקדה - ויואלדולינה

20:30רביעי07.11.07תאטרוןפירורים
20:30שני12.11.07קונצרטאנסמבל סולני תל-אביב

10:00שלישי20.11.07תנ"ך אחרדוד גרוסמן
10:00שלישי27.11.07הרצאהגיל שוחט

17:30רביעי12.12.07תאטרוןתה
20:30חמישי13.12.07תאטרוןתה

10:00שלישי18.12.07הרצאהגיל שוחט
10:00שלישי25.12.07תנ"ך אחרפרופ' אביגדור שנאן

20:30ראשון30.12.07תאטרוןזיסעלע
10:00שלישי01.01.08הרצאהגיל שוחט

20:30שני07.01.08קונצרטהתזמורת הקאמרית הישראלית
20:30רביעי16.01.08קונצרטבארוקדה - האלמו מיתרים נשגבים

20:30ראשון20.01.08תאטרוןהכתובה
10:00שלישי29.01.08תנ"ך אחרפרופ' יקיר שושני

20:30חמישי14.02.08קונצרטהתזמורת הקאמרית הקיבוצית
20:30רביעי20.2.08תאטרוןיאקיש ופופצ'ה

10:00שלישי26.02.08תנ"ך אחר ישראל בר כוכב
20:30ראשון02.03.08קונצרטהקמראטה הישראלית ירושלים

10:00שלישי04.03.08הרצאהגיל שוחט
20:30רביעי12.03.08קונצרטוהבארוקדה צהלה ושמחה

שעהיום תאריךסוג המופעמופע / סידרה
20:30ראשון16.03.08תאטרוןהבן הבכור 
10:00שלישי25.03.08תנ"ך אחרדב אלבוים
10:00שלישי01.04.08הרצאהגיל שוחט

20:30רביעי09.04.08תאטרוןגוד ביי, אפריקה
20:30חמישי10.04.08תאטרוןגוד ביי, אפריקה

20:30שלישי15.04.08קונצרטהקמראטה הישראלית ירושלים
10:00שלישי29.04.08תנ"ך אחריהודית רותם

10:00שלישי13.05.08הרצאהגיל שוחט
20:30ראשון18.05.08תאטרוןתפוחים מן המדבר
20:30שני19.05.08תאטרוןתפוחים מן המדבר
10:00שלישי20.05.08תנ"ך אחרפרופ' עמיה ליבליך

10:00שלישי27.05.08הרצאהגיל שוחט
29-31.05.08קונצרטפסטיבל מוזיקה 
20:30חמישי12.06.08תאטרוןסדנת התאטרון
13:00שישי13.06.08תאטרוןסדנת התאטרון
20:30שבת14.06.08תאטרוןסדנת התאטרון
20:30ראשון15.06.08תאטרוןסדנת התאטרון

10:00שלישי17.06.08הרצאהגיל שוחט
20:30שני23.06.08קונצרטבארוקדה - פולקבארוק

10:00שלישי24.06.08תנ"ך אחרמאיר שלו
10:00שלישי08.07.08הרצאהגיל שוחט

כרטיסים ופרטים בטלפון: 09-9569430 
weil@kfar.org.il :דוא"ל www.kfar-shemaryahu.muni.il :אתר האינטרנט
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