אנו מזמינים אתכם/ן ,תושבי אופקים והקהל הרחב ,לקחת חלק בפסטיבל מדרום המתרחש זו הפעם
השלישית ומצטרף לעשייה הקהילתית והרוח המתחדשת באופקים .מדרום מהווה פלטפורמה למפגש:
בין סוגים שונים של תחומי תרבות ,בין יצירה מקומית ליצירה מכל רחבי הארץ ,בין קהל ליוצרים ובין
התושבים לבין עצמם ולאורחים מבחוץ .זו הזדמנות נדירה להכיר (מחדש) את הסודות התרבותיים החבויים
בעיר וכן להכיר את היוזמות העסקיות ,הקהילתיות והחברתיות הפועלות בה" .מקום ודרכים" הוא המוטיב
המרכזי לשנה זו ופעילויות רבות נוגעות או מתכתבות עם נושא זה.

מתחם המרכז המסחרי
 19:30-16:00שדרות הרצל 36
המרכז המסחרי של אופקים הופך לזירת מופעים ססגונית עם
סדנאות ופעילות לכל המשפחה .הקהל מוזמן לצפות במופעי
אקרובאטיקה ,מופע בועות ענק ,איפור פנים צבעוני ועוד הפתעות.
האמנים יונתן גל ודנה פקמן יעטרו את המדרכה של המרכז
המסחרי בציור תלת מימד .עם רדת הערב יופיעו חברי קרקס
"זמן אוויר" במופע אש מסחרר.
 16:00אופקים בשבילי  /פעילות לכל המשפחה
מימין לבמה המרכזית
קיר ענק ופעיל בו ניצור יחד תפאורה לפסטיבל.
 16:30כותבים את זה כאן  /גילאי 12-9
משמאל לבמה המרכזית
סדנת כתיבה יוצרת :כותבים ויוצרים מילים וחרוזים.
 17:00בובה ממוחזרת  /גילאי 10–5
מימין לבמה המרכזית
סדנת יצירה ופיסול צבעונית משקיות וגלילים ,חרוזים וצבעים.
ביוזמת רשות הטבע והגנים.
 17:00לראות את הפרחים  /גילאי 16–8
מימין לבמה המרכזית
נלמד להתבונן לרשום ולצייר פרחי בר ,ביוזמת רשות הטבע והגנים.
 17:30כותבים את זה כאן  /גילאי 12-9
משמאל לבמה המרכזית
סדנת כתיבה יוצרת :כותבים ויוצרים מילים וחרוזים.
 18:00הצייר החכם ,האריה וחוטב העצים  /לכל המשפחה
מימין לבמה המרכזית מתחת לעץ
שעת סיפור פעילה עם המספר יצחק שווה בליווי תלבושות ואביזרים.

במה מרכזית  -הופעות חיות
 19:30מופעים פותחים
אופקים הדור הבא  -טעימה מיצירה מקומית צעירה .ביצוע:
הרכב הרוק "גרפיטי" וההרכב המזרחי "צעירי אופקים" במופע מפתיע
אשר יכלול משיריו של הזמר זוהר ארגוב.
" - "Acho & Titoהצמד אקו וטיטו יעלו על הבמה המרכזית מופע
אלקטרוני מקפיץ שישלב מוסיקת היפ־הופ ,דאב סטאפ ומזרחית.

 20:00שי גבסו  -מיטב הלהיטים
מראשית דרכו ועד היום.

תערוכות אמנות במרכז המסחרי
סובינירים אופקים
כהמשך לפעולה אמנותית שהתקיימה בשכונת "קיבוץ גלויות" ,נקים
ברחבת המרכז המסחרי דוכן מזכרות נייד שיבקש להפיץ מידע באופן
אקטיביסטי/הומוריסטי תוך מיתוג השכונה.
פרויקט של סטודנטיות מביה"ס לאמנות שבמכללת ספיר.
בהנחיית האמנית :אורית חסון ולדר
מנהלת הפקה :ראומה מנצור
יוצרים אופקים  -חמש תערוכות במרחב הציבורי
אוצרות :סטודנטיות וסטודנטים במסלול לניהול אמנות
ואוצרות ,בהנחיית האוצרת דרורית גור אריה.
 17:30פתיחת התערוכות במתחם הפסטיבל | ליד קולנוע כוכב
נופים של ילדות | שולי נחשון
נחשון שגדלה באופקים ,תציג תצלומים הקשורים בשני מוסדות
מיתולוגיים מקומיים :קולנוע "כוכב" ודוכן הפלאפל של
תורג'מן הסמוך לו.
משחקים במציאות | תומר אפלבאום
צילומי סצנות מבוימות המבוססות על סיפורים של אנשים ומקומות
באופקים ,בין מציאות ופנטזיה ,בין מיתוס לזיכרון.
מראה חוזר | מיקי קרצמן
הסדרה בתערוכה לקוחה מתוך אוסף צילומי עיתונות מארכיונו
של האמן .קרצמן מוצא קו חזותי מחבר בין מגוון עיירות פיתוח
בפריפריה ובישובי הספר בישראל לאורך השנים.
"וביום הרביעי ברא את השמש ,הירח והכוכבים" | הלן אביטל
אין אחד שלא מכיר את שמעון מחנות הצעצועים ,או את הריחות של
הפלאפל בדרך לשוק של יום רביעי .דמויות מרכזיות בעיר אופקים
ובחיי קהילה בה כולם מכירים את כולם.
בקר :יום ַה ִּׁש ִּׁשי | הלן אביטל
וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ֶ
קשרי הקהילה וחגיגת השבת כגורם מלכד ומחזק את בני
הקהילה באופקים.

מפגשים ברחבי העיר
17:00-16:00
אירוע פתיחה | למצוא מקום :מפגש עם דוד גרוסמן
מרכז צעירים אופקים ,רח' יוני ( 1מבנה מנהל החינוך)
ברכות :פרופ ג'ימי וינבלט ,נשיא המכללה האקמית ספיר
צביקה גרינגולד ,ראש העיר (ממונה) ,אופקים
לאה קבסה ,מנהלת מרכז הצעירים ,אופקים
שיחה עם דוד גרוסמן על יצירתו ועל החותם העמוק שהיא
משאירה על התרבות בישראל .במפגש יביאו פרופ' נורית גרץ,
ד"ר עמרי הרצוג ,מי-טל נדלר ,יותם שווימר ושמוליק כהן חמש
התבוננויות קצרות על יצירתו .הנחייה :פרופ' נסים קלדרון.
הקראה ושירה :ערן צור ואפרת בן צור.
 18:30-17:30אופקים  -מוסקבה
מרכז צעירים אופקים ,רחוב יוני ( 1מבנה מנהל החינוך)
אחרי עשרים שנה :מיתוסים ומציאות .לילי גלילי ,עיתונאית
ומחברת הספר "המיליון ששינה את המזרח התיכון" מארחת
את ח"כ לשעבר רוברט טיבייב תושב אופקים.
 18:45-17:30בלדה לאביב הבוכה
מרכז המוזיקה ,רחוב יוני 1
הקרנת סרטו החדש של בני תורתי ,במאי ותסריטאי ישראלי,
הסרט עטור הפרסים "כיכר החלומות".
הסרט בלדה לאביב הבוכה ,מעורר געגוע עז לאפשרויות
שנחקקו בזיכרונות ילדות אינטימיים ,והוחמצו.
 19:30-17:30מקומות הסמויים מעין סיור תרבות באופקים
יציאה מהמרכז המסחרי – שילוט במקום
"כדי שאוכל להבחין בטיבן המיוחד של הערים האחרות,
נחוץ לי שאצא מנקודת מוצא של עיר הנשארת תמיד מובנת מאליה"
(הערים הסמוייות מעין ,קאלווינו)
סיור חטוף אל השקיעה ,מלווה בטעימה מתוקה ובמופע
אקוסטי ,למקומות שסיפורם טרם נשמע .הסיור הוא חלק
מפרויקט "סיפורים של עיר"  -מדריך טיולים חדש לאופקים,
שהתקיים לקראת הפסטיבל.
לפרטים נוספים והרשמה 050-6355063
 20:00-19:00תוצרת אופקים
מקלט "אופקימה" רח' קיבוץ גלויות 1409
ערב קריאת שירה ומוזיקה .עם משתתפי "סדנת כתיבה יוצרת
באופקים" אשר התקיימה בהנחיית צוות מבית "הליקון –
עמותה לקידום השירה" במהלך שבועיים אינטנסיביים לקראת
הפסטיבל .הנחייה :יונתן ברג ,משורר ,עיתונאי ועורך בהליקון.
משתתפים אורחים :אגי משעול ,משוררת ומנהלת בית הספר
לשירה של הליקון וחנן ישראל בוהדנה ,מוסיקאי וסופר.
21:30-20:30
אירוע סגירה | מוזיקה כמקום
מרכז המוזיקה ,רחוב יוני ( 1מבנה מנהל החינוך)
רב שיח ומופע מוזיקלי על מוזיקה ,מקום ומה שביניהם.
בהמשך להקרנת הסרט "בלדה לאביב הבוכה" .בהשתתפות:
בני תורתי ,יוצר ובמאי הסרט; מארק אליהו ,מהמוסיקאים
הבולטים בתחום המוזיקה האתנית; שירה אוחיון ,פעילה
חברתית ומנהלת המחלקה החינוכית בתזמורת האנדלוסית
הים תיכונית באשדוד .הנחייה :פרץ (פיריס) אליהו ,מלחין,
אתנו מוזיקולוג ,נגן תאר ומרצה למוסיקה במכללת ספיר.

פרויקטים של אמנות וקהילה
סיפורים של עיר  -מדריך טיולים חדש לאופקים
המדריך יצא לאור לקראת הפסטיבל ובשיתוף עם קק"ל -
קרן קיימת לישראל .המדריך יוצא הדופן ,מאפשר למבקר בעיר
לחוות אותה דרך המבט של תושביה באמצעות סיפורים של
תושבי העיר על מקומות גיאוגרפיים שונים .אפשר לרכוש
את המדריך בדוכן שיעמוד ברחבת המרכז המסחרי.
מחקר וכתיבה :מור דרעי ויעל נחושתאי ,צילום :תומר אפלבאום,
עיצוב :סטודיו קרן וגולן ,עריכה :דפנה בן צבי.
אופקים בעיניים שלי
במטרה לתעד את העיר ,נאספו לפני הפסטיבל תמונות רבות אשר
צולמו על ידי אנשים מרחבי הארץ והדרום והועלו לאפליקציית
האינסטגרם ולדף הפייסבוק של הפסטיבל .היצירות שקיבלו
את מירב הלייקים נאצרו לכדי תערוכה מרהיבה המוצגת ברחבי
המרכז המסחרי.
אמנים אורחים  -חופשת יצירה
בימים שלפני הפסטיבל התארחו באופקים שני אמנים לתקופת
יצירה במהלכה קיימו גם פרויקטים אמנותיים־קהילתיים
בשטח המרכז המסחרי .משתתפים :דדי ונגר ,קומיקסאי ,מאייר,
צייר ומורה לקומיקס; בועז סידס ,נבחר לאחד מ־ 30האמנים
המבטיחים של 'כלכליסט' לשנת .2013
תוצרת אופקים
למשך שבועיים התארחו באופקים שני מנחי כתיבה מטעם
"הליקון" וקיימו סדנת שירה בשיתוף עם כותבים תושבי העיר
במטרה לקדם יצירה ושירה מקומית .בזמן שהותם בעיר התגוררו
המנחים באופקים בדירה שנתרמה על ידי עמותת כפר איילים כדי
לקדם יצירה ושירה מקומית.

לפרטים ועדכונים נוספים חפשו אותנו בפייסבוק" :פסטיבל מדרום"
הפסטיבל הוא יוזמה של המחלקה לתרבות ,יצירה והפקה ,המכללה האקדמית ספיר ומופק על ידי מחזור ג' במסלול לניהול תרבות.
לפרטים נוספיםwww.sapir.ac.il :
הוראות הגעה
אופקים נמצאת כ  15דק' נסיעה מבאר שבע ,שעה וחצי מירושלים ושעה ועשר דקות מתל אביב.
הגעה ברכב :אחרי הפנייה בצומת גילת להמשיך ישר ,לפנות שמאלה בכניסה השנייה (המרכזית) לאופקים .להמשיך כקילומטר וחצי בתוך אופקים עד
למרכז המסחרי הנמצא מימין.
הגעה בתחבורה ציבורית :מבאר שבע  -קו  33של אגד מהתחנה המרכזית ומתחנת הרכבת; מתל אביב  -קו  376של אגד או קו  378של מטרופולין.
הסעה מתל־אביב תצא בשעה  .14:30לפרטים והרשמהccp@sapir.ac.il :
במקום תהיה חניה ושילוט למתחמי הפסטיבל השונים.
תודה לכל הגופים במכללה האקדמית ספיר ובאופקים אשר נתנו ידם לטובת התרבות בדרום ,לכל התומכים והשותפים להכנות ולבניית האירוע
ולקהל הפסטיבל מכל הארץ .כל המעורבים יצרו יחד את האופי והתוכן הייחודי של הפסטיבל.

