16:00-18:30

פסטיבל ִמדרוֹם

ילדים

סביבה משותפת  -פעילויות יצירה לילדים
יצירה אקולוגית  בנייה חווייתית בבוץ ,אמנות ופיסול
סביבתי מחומרים ממוחזרים
שמחת חיים  משחקי רחוב של פעם לילדים של היום-
קלאס ,חבל ,גומי ,תחרויות ועוד
קיר הלבבות  בואו למלא את קיר הלבבות במשאלות,
חלומות ושאיפות
במת מספרי סיפורים  16:00-17:30
”דירה להשכיר“” ,איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה
את הקבאב הרומני“ ועוד

יריד

אנו מזמינים את תושבי אופקים לקחת
חלק באירוע ייחודי בשאיפה שיהפוך
למסורת ארוכת שנים.

אמנות

כיוצרי הפסטיבל אנו שואפים לקיים
שיח תרבותי ,נטול היררכיות ,בו יוצרים
ותיקים וצעירים כאחד ,בעלי תפישות
עולם שונות ואף מנוגדות ,יוכלו לקיים
דיאלוג מפרה ומעשיר תחת קורת גג אחת.

16:00-22:00

פסטיבל ִמדרוֹם הוא יוזמה של המחלקה
לתרבות ,יצירה והפקה במכללה האקדמית
ספיר .האירוע כולו מופק על ידי בוגרי
המחזור הראשון של המסלול לניהול תרבות.

הפסטיבל פתוח לקהל המקומי ,לקהל
הסטודנטים ולקהל הרחב מכל קצוות הארץ.

שרשרת החלומות  שרשרת דגלי חלומות ,משאלות
וברכות שנאספו לקראת הפסטיבל .פעילות בשיתוף
תלמידי בתי הספר היסודיים ותושבי אופקים ,יחד
עם סטודנטים מהמכללה האקדמית ספיר

דוכני מכירה  עבודות יד ,תכשיטים ,בגדים ועוד
נשים מבשלות באופקים  דוכני אוכל מקומי וביתי )כשר פרווה(
קפה חנהל‘ה  בית קפה חלבי :עוגות ,מאפים ועוד )כשר(

סרטים קצרים ועבודות וידאו ארט  אמנים ויוצרים :ז‘וזף
דדון ,נטע אלקיים ,תמיר צדוק ועוד
תערוכות סטודנטיות  ביה“ס לאמנות ,חברה ותרבות
יוצרים מקומיים  יוצרים מקומיים מאופקים ומהדרום חושפים
את יצירותיהם בתחומי האמנות ,השירה ,הצילום ועוד

תושבי אופקים מספרים    17:30-19:00אתם מוזמנים
להשתתף כקהל וכמספרים במפגש אנושי ,ייחודי ומרתק.
במפגש זה תוכלו לספר לקהל סיפור אמיתי על אירוע ששינה
את חייכם .את הערב ינחה אלעד ואזנה ,יליד אופקים .אם
תרצו להשתתף ,אנא צרו עמנו קשר 050-2034275
נשים מדברות על מרכז ופריפריה   19:00 - 20:00
בהשתתפות :ניבה ראם  -מנהלת עמותת ”קולות בנגב“,
לאה קבסה דמרי  -מנהלת ”מרכז צעירים אופקים“ ,שולה
קשת  -מנכ“לית תנועת ”אחותי למען נשים בישראל“,
אמנית מזרחית ואוצרת .מנחה :רוני גלבפיש  -סופרת
מפגש עם קובי אוז    20:30 - 21:30הסופר והמוסיקאי
קובי אוז מדבר על פיוט ,יצירה וקסם

הופעות

מייקאובר בבית הספר ”עתיד“  סטודנטים מהמכללה
האקדמית ספיר בשיתוף תלמידי תיכון מבית הספר
”עתיד“ ,חברו יחד לקראת הפסטיבל וביצעו מהפך
אמנותי באחד מקירות בית הספר .אתם מוזמנים
לצפות בתיעוד ובתוצר בדוכני היריד

עט לשינוי  דוכני ספרות חברתית ,שירה וקומיקס .ניתן
להחליף ולתרום ספרים בדוכן יד שנייה של ”עשן הזמן“

מופעי רחוב

מפגשים

פרויקטים

דוכני הסברה ומפגש  עמותות מהדרום ומרחבי הארץ

  18:15-19:15סדנה ומעגל מתופפים בשיתוף הקהל
  19:30להקת צעירי אופקים

חלומות ילדות  נשים מ“מרכז יום לקשיש“ באופקים
נזכרות בחלום ילדות ומספרות את סיפור חייהן.
תודה לשרה פחימה מנהלת ”מרכז יום לקשיש“
ולנשים שהשתתפו בפרוייקט

  20:45מושיקו ויצמן במופע יחיד

דוקו אופקים  פרוייקט תיעוד בשיתוף קהילת
אופקים  -אלון לוי ונויה זלצר

 ZITZIK  21:15איציק אברג‘ל במוזיקת רוק
ומוזיקת עולם

  20:00אלחנן ולהקתו בשירים מקוריים
  20:30הדס בלאס בשירים מקוריים

