עבודה של אורית ישי

צילום :עדי נס

'גשרים בנחל'

פסטיבל של מוזיקה ,אמנות וקירוב לבבות על גדות נחל אלכסנדר

בהמשך למסורת שהתגבשה בעמק חפר במשך  17שנה סביב ערב הכליזמרים ,אנו מגישים לכם את תכנית
הפסטיבל ,שמתקיים במתכונת המורחבת שלו זו השנה התשיעית  -והולך ומשתבח משנה לשנה.
אנו שמחים וגאים על שיש באפשרותנו להציע לתושבי העמק פסק זמן של ארבעה ימים למילוי מצברים.
ניפגש כולנו ב"גשרים בנחל" בפארק איטליה על גדות הנחל המשוקם  -ותיקי העמק ותושבים חדשים ,אנשי
המושבים ,הקיבוצים והיישובים הקהילתיים  -באירועים שיש בהם מוסיקה ,אמנות ושאר רוח.
הנהלת הפסטיבל
										

מחילות באוויר

יום שלישי | י"ד באלול |  | 20.8.13מועדון קיבוץ מעברות | שעה 18:00

התערוכה תהיה פתוחה לאורך כל ימי הפסטיבל

רב שיח על יחסי גרמניה-ישראל

פתיחת התערוכה ביום שלישי  20.8.13בשעה 19:30
גשרים תלויים | מנהרות להברחת אמצעים | ארובות מפעלים | מגדלי מואזין | תמרות עשן | מסלולי מטוסים |
מסלולי יתושים | מסלולי קליעים | אלומות אור | חורים שחורים | קרני לייזר | סילוני מים | שורשים עקורים
בין המשתתפים אמנים מעמק חפר לצד אמנים מרחבי הארץ ואמן אורח מחבל זיגן-ויטגנשטיין גרמניה.
התערוכה מתקיימת על 'גשר המיתרים' התלוי מעל נחל אלכסנדר בסמוך לקיבוץ מעברות ,ועל גדות הנחל שלצדו,
ומורכבת ממיצבים פיסוליים ומהדפסות גדולות לאורכו של מעקה הגשר.
בחללים שמתחת לגשר הבטון ,הניצב במרחק של כ 200-מ' ,מוצגת תערוכת הדפסות מאוסף הגלריה,
מתערוכות בשנים קודמות.

'מכלול היחסים שבין גרמניה לישראל בראי קשרי הערים התאומות שבין הקהילות המקומיות'

מנחה ופותח :דוד ויצטום | משתתפים :ראש המועצה,
נחום איצקוביץ  -ראש המועצה לשעבר ,פול ברויאר  -ראש חבל זיגן-ויטגנשטיין

יום חמישי | ט"ז אלול |  | 22.8.13במתחם 'אמנים צעירים יוצרים' | שעה 18:30

ערב שיח על יצירה ומקורות השראה

אוצרי התערוכה :דליה בר-אמוץ ואלעד ערמון

'על הדרך היורדת מן הכפר' | האמן והצלם עדי נס על תערוכתו האחרונה

יום שישי י"ז באלול 23.8.13

במסגרת התערוכה 'לך לך מארצך' של תלמידי מגמת האמנות מבית ספר "מעיין-שחר"
בהנחיית טלי שביט כחלק מפרויקט 'אמנים צעירים יוצרים' בהובלת 'זית'

' 16:30פני שבת נקבלה' קבלת שבת בנחל

יום חמישי | ט"ז אלול |  | 22.8.13יציאה מאזור הבמה המרכזית | שעה 23:30

מארחים את הזמרת והיוצרת דין דין אביב

סיור לילה מודרך בנחל אתרים וסיפורי נחל אלכסנדר

קהילת עמק חפר מקבלת את השבת ביצירה ,באומר ובניגון
ברגעים הקסומים של "בין השמשות" .חוויה לכל גיל ולכל המשפחה | בהובלת 'זית'

הסיור יחל עם סיום ערב הכליזמרים | יש להצטייד בפנסים ובנעליים
בשיתוף 'תיירות עמק חפר' | הרשמה מראש לסיור עד 18.8.13 :בטל'09-8981635/28 :

בצמוד לגשר מעברות
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יום רביעי
ט"ו באלול 21.8

יום חמישי
ט"ז באלול 22.8

יום שישי
י"ז באלול 23.8

 18:00רב שיח 'מכלול היחסים שבין גרמניה לישראל' עם דוד ויצטום
' 19:30גשרלריה'  -פתיחת התערוכה 'מחילות באוויר'
 20:30מופע משותף של מקהלת עמק חפר ומקהלה מזיגן
'שרים בנחל' אחינועם ניני מארחת את מירה עווד
 17:00הפנינג משפחתי בעמק ירוק
 20:30ערב נוער ' -התפוזים של מטע' ו'רטאלין'
מופע מרכזי' :כנסיית השכל' * במקום יחולק שי למסיימי י"ב
 18:30ערב שיח על יצירה ומקורות השראה  -עם עדי נס
' 20:30וירטואוזים בנשמה' עם הכנר הבינלאומי אייל שילוח
מופע מרכזי :דויד ברוזה והתזמורת האנדלוסית
 23:30סיור לילה בנחל  -יציאה מאיזור הבמה המרכזית
 16:30קבלת שבת בנחל :מארחים את דין דין אביב
קהילת עמק חפר מקבלת את השבת באומר ובניגון

עיצוב גרפי פסטיבל 'גשרים בנחל לאה מרמורשטיין -ירחי | אמנות גרפית

'גשרלריה' מציגה תערוכה קבוצתית

ערבי שיח וסיורים לאורך הנחל
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 23-2באוגוסט

הכניסה חופשית

מרכז קהילתי 09-8981635/28

אתר המועצהwww.hefer.org.il :

האירוע מאובטח ע"י כוחות הביטחון

מוקד המועצה לשרותך
09-8973303/4 | 107

ברכת ראש המועצה
ימי פסטיבל 'גשרים בנחל' הם ימי חג לעמק חפר ,לאזור ולרבים רבים מכל רחבי הארץ שאימצו את הפסטיבל לליבם וללוח
השנה שלהם ומגיעים אלינו מדי שנה.
השנה נפנה את הזרקור גם לגשר שאנו יוצרים בין עברה של עמק חפר לעתידה  -תוך ציון יובל ה 80-של ישובים רבים במועצה
וגם לגשר שבינינו לבין חבל זיגן-ויטגנשטיין שבגרמניה  -דרך ציון מלאת  40שנה לקשרי ערים תאומות עם החבל.
במסגרת זו אנו מארחים בפסטיבל משלחת גדולה בראשות ראש החבל ,ידיד עמק חפר וידיד גדול של ישראל ,מר פאול ברויאר.
כל אלה מצטרפים למסכת האירועים המסורתית והמגוונת המבטאת כולה את הרוח הטובה ,התרבותית והאנושית,
בה משתבח עמק חפר.
בברכה,
ברוכים הבאים!
				

פסטיבל גשרים בנחל  -תודות
שמריהו הרמן  -מנהל האגף לתרבות תורנית משרד החינוך
ניסים אלמון  -מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים שרון
קיבוץ מעברות | משטרת ישראל | המתמידים וכוחות הביטחון

ניהול

תחבורה וחניה

יהושע טלר  -יו"ר הפסטיבל
אלדד שלם ,יעל פלד ,ענבר נבו ,עדית אזוגי | וחברי ועדת ההיגוי
צוות המרכז הקהילתי | מועצה אזורית עמק חפר

לבאים מכל הכיוונים :כניסה מצומת העוגן–אלונית
חניה :במגרשי החניה המורשים ליד הנחל

* מומלץ להגיע כשעה לפני תחילת האירוע

* במקום דוכני מזון ואומנות בתשלום

הכניסה למתחם תתאפשר על פי מכסת הקהל המותרת .בהתאם לעומסי התנועה ועל פי החלטת המשטרה תחסם הכניסה לנחל.

יום שלישי י"ד באלול 20.8.13

 20:30מופע מקהלות משותף
מקהלת עמק חפר
ומקהלה מזיגן ''KANTOREI-SIEGEN
בניצוחו של שמעון לב-טוב

יום רביעי ט"ו באלול 21.8.13

 17:00הפנינג משפחתי בעמק ירוק

 20:30ערב נוער

הצגה לקטנטנים' :נסיכת הביצה והירח'

פתיחה:

הביצה כולה נרתמת לעזרת הנסיכה המסרבת לחגוג את יום הולדתה עד שלא תקבל את הירח.
ההצגה משלבת אקרובלנס ,שירה ,ריקוד ,מוסיקה מקורית ,נגינה חיה על מנדולינה ,כינור והרבה צחוק והומור.

לציון  40שנה לברית ערים תאומות עם זיגן

'מיכל הקטנה'

'שרים בנחל'

כוכבת הילדים במופע קיץ חדש לכל המשפחה המשלב שירים חדשים ואהובים שכולם מכירים ,ובליווי
רקדניות .מופע מרגש וסוחף ,המוכיח מעל לכל ספק שטוב לחלום חלומות ,וטוב עוד יותר להגשים אותם.

אחינועם ניני ולהקתה מארחים את מירה עווד
במשך יותר משנה ,לאחר שייצגו את ישראל בכבוד באירוויזיון  2009במוסקבה ,הופיעו אחינועם ומירה ביותר
מ 100-הופעות ברחבי העולם .השתיים יצרו יחדיו מופע מוסיקלי איכותי ,מרגש ,עם הרבה מסר ותקווה לשלום.
ברכות :ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
ראש חבל זיגן-ויטגנשטיין

יום רביעי ט"ו באלול 21.8.13

מופע בועות סבון לכל המשפחה
 5אמנים במופע המשלב קטעי פנטומימה וליצנות מודרנית .מופע ליצנות בועתי מדהים את הקהל במגוון
להטוטי בועות סבון .חוויה קצבית ,מהפנטת ,המשלבת אדמה ,אוויר ,אש ,מים ועולה על כל דמיון.

מתחם ג'ימבורי לקטנטנים ,סדנת בועות סבון ,מתחם מחבטי בדמינטון ,מתחם נופש פעיל,
קיר גרפיטי ,סדנאות יצירה ירוקות ,סדנאות בטיחות בדרכים ,הליכה על קביים ועוד...
בהנחיית בני צדוק

התפוזים של מטע | להקת נוער מקומית  -זוכת המקורוק לשנת 2012
רטאלין | להקת נוער מקומית  -זוכת המקורוק לשנת 2013

יום חמישי ט"ז באלול 22.8.13

 20:30חגיגת הכליזמרים ה17-

'וירטואוזים בנשמה' עם הכנר הבינלאומי אייל שילוח
מופע כלייזמר המשלב ניגוני מירון ,קרליבך ,מחרוזות צועניות ,בלקניות ,ישראליות וקלאסי-קל.

מופע מרכזי :כנסיית השכל 'המופע החשמלי'

בהשתתפות :הפסנתרן והמלחין :ד"ר יורי ברנר | גיטרה בס/טרומבון :מורן בר-און |
תופים :רותם עז-עוגן | אמן החצוצרה :רפי דוידוב

כנסיית השכל ,מאבני היסוד של הרוק בישראל ,מציינת  20שנות פעילות המושתתות על רוק'נרול משובח,
אנרגטי וסוחף .מיטב היצירות מכל הזמנים בעיבודים חדשים ,קפדניים ועשויים היטב ההופכים את המופע
לאחד מרגעי הגאווה של המוסיקה הישראלית.

מופע מרכזי :דויד ברוזה

על הבמה :יורם חזן  -שירה וגיטרה | רן אלמליח  -בס ושירה | דוד רז  -חשמלית |
עמי רייס  -קלידים ,אקורדיון | דניאל זייבלט  -תופים | יוני דרור -כלי נשיפה | צ'לו  -מאיה בלזיצמן

דויד ברוזה מהאמנים המוערכים והחשובים במוסיקה הישראלית בקונצרט יחודי שטרם נראה בישראל.
חיבור מוסיקלי ותרבותי מרתק המפגיש בין הסגנונות הספרדיים השונים לבין העושר המוסיקלי מארצות
המגרב .עיבודים חדשים לשיריו עם התזמורת בהרכב  28נגנים ועם טעימות צפון אפריקאיות סוערות.

ברכות :סגן ומ"מ ראש המועצה
* במקום יחולק שי למסיימי י"ב
* נא להצטייד בתעודה מזהה
* הסעות מסודרות לנוער בהרשמה ובתשלום מראש אצל מדריכי הנוער ביישובים

והתזמורת האנדלוסית הים תיכונית החדשה
'שיר אהבה בדואי' | 'טיו אלברטו' | 'סביליה' | 'סתיו מסוכן' | 'זה הכל או כלום' | 'יהיה טוב' | 'מתחת לשמים' |
'סיגליות' | 'האישה שאיתי' | 'רומבה' | 'חולם' ועוד ועוד...

			
ברכות :ראש המועצה
יו"ר המועצה הדתית
יו"ר הפסטיבל

מנחה הערב :אסף נגל

