
7 דצמבר 2016 -5 תוכנית אנימיקס מגדל העמק ה-6 : 

שלישי / 6.12שני / 5.12

קווים לדמותן של הדמויות בטלויזיה, באנימציה בקולנוע
20:30 לשחק אותה

אורח: אלי פיניש
מנחה: דוד שליטא

מחזה תיאטרון ילדים ונוערלילדים מגיל 9צוותא
18:00 ״מיכאל״ / הצגת תיאטרון 

לילדים והוריםהיכל התיאטרון

    

צוותא19:00 המערב הפרוע של קישקה 

הנושא המרכזי: קולנוע ובידור
רביעי / 7.12

12:30-10:00  סדנאות קומיקס / שכבת ב׳
ותוכנית אנימציה לתלמידי בתי”ס

12:30-10:00  סדנאות קומיקס / שכבת ג׳ 
ותוכנית אנימציה לתלמידי בתי”ס

12:30-10:00  סדנאות קומיקס / שכבת ד׳
ותוכנית אנימציה לתלמידי בתי”ס

למבוגרים

נוער, צעירים/מבוגרים

תערוכות

במקביל לתוכניות הפסטיבל - הפנינג לילדים באולם צוותא

17:00 סדנת קומיקס אורי פינק 

סדנה, יצירה בקומיקס
 17:00  הקומיקס שלא נגמר מישל קישקה

12:00 רוסית מאויירת / הדוב הרוסי 

 לדוברי הרוסיתההון האנושי

אנימציות חדשות תוצרת אמא רוסיה

17:30 אבוללה 

לכל המשפחההיכל התאטרון
סרט באורך מלא/ 90 דקות

מגישה: דינה גודר

סרט באורך מלא / 94 דקות
 20:00 צ׳יקו וריטה 

לבוגרים ומבוגריםמרכז המוסיקה

11:15 //  דובי קייך   / 10:00
11:15 //  רחל אחונוב   / 10:00

11:15 //  שלומי צ’רקה   / 10:00
11:15 // אהוד בראל  / 10:00

במקביל
תוכנית אנימציה

בהגשת דודו

11:15 // ארז צדוק   / 10:00
11:15 //  צחי פרבר   / 10:00

11:15 //  נירמו    / 10:00
11:15 //  עמוס אלנבוגן  / 10:00

במקביל
תוכנית אנימציה

בהגשת דודו

11:15 //  אורי פינק   / 10:00
11:15 //  נמרוד רשף   / 10:00

11:15 //  ניסים    / 10:00
11:15 //  עופר זנזורי  / 10:00

במקביל
תוכנית אנימציה

בהגשת דודו

ה ח י ת פ ה ת  י נ כ ו ת

מופע האיחוד של כל איורי הלהקה
20:30 כוורת מצוירת

למבוגריםמרכז המוסיקה

ת י ז כ ר מ ת  י נ כ ו ת

למבוגריםהיכל התיאטרון

ה ל י ע נ ה ת  י נ כ ו ת

19:00 שלושים שנה וזבנג אורי פינק מארח 

יירה השנה שצו
 מיטב עבודות של אמני

 הקריקטורה הפוליטית בישראל
שפורסמו בשנת 2016

על קריקטוריסטים  המקבלים השראה מיצירות מפורסמות
18:30 האמנות כקריקטורה 

צוותא

 מגיש: מישל קישקה 
לקהל בוגרים

מחווה מאויירת לשחקן, קומיקאי, בימאי ותסריטאי
חתן פרס אופיר לקולנוע
אורח: זאב רווח

מנחה: ניסים חזקיהו

20:30 רווח בין הקווים

2023 איה כורם   18:30 

לנשות מגדל העמק והסביבהכלנית
אלבום שירים חדש בשילוב סיפור קומיקס

15:00 מגלים אנימציה עם קופיקו 
תוכנית אנימציה לילדים קטנים

כיתות א-גנופים

סרט באורך מלא / 93 דקות
19:00 שירת הים

הורים וילדיםכלנית

היכל התיאטרון

ברכה’לה שליטא

אורח: אפרים שמיר
 מנחה: ניסים חזקיהו

12-7  כלנית 45 דקות / לילדים 

 שמעון פרס
הוקרת הקריקטוריסטים

לילדים מגיל 9צוותא
סדנה, יצירה בקומיקס

 17:00  מציירים את עצמנו ארז צדוק
ה ח פ ש מ ה ם  ו י

18:30 קרובים קרובים / ידידיה ויטל 

לכל המשפחהצוותא

17:30 סדנת הפעלה לאוכלוסיה מיוחדת 

קבוצת מסגרתכלנית
מגיש: דודו שליטא

16:00 תוכנית נגד אלימות דודו שליטא 

לילדים 12-7כלנית

תוכנית סרטי אנימציה בהגשת כוכב סדרות הטלויזיה

תוכנית אנימציה / 45 דקות

 רווח בין הקווים
מחווה לשחקן זאב רווח

סרטים באורך מלא

אבוללה

צ׳יקו וריטה

שירת הים


