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 ומרכז המועצות האזוריות תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית

 מ.א. מגידוובהפקת בשיתוף 

 מרתון מופעים
  2019פסטיבל יערות מנשה לקראת 

 חשיפה למופעים מתוך התכנית האמנותית 
 המתאימים לקהל במרחב הכפרי ולתקציב הישובים

 
 אולם עין השופט -במרכז תרבות מגידו 

 28.3.2019י, חמישיום 

 

 התכנסות, קפה ומאפה - 9:00
 תחילת תכנית אומנותית- 9:30

 הפסקת צהריים - 12:30
 סיום  - 15:00

 

 :בתכנית
 

AvevA  
 .ישראלי, עם השפעות אפרו אמריקאיות-פופ אתיופי-סולז'אנר חדש של 

 
 יוגב חרובי 

 רידו.‘ת בעזרת מערכת מיוחדת של כלי הקשה ודיגהמבוצע ,מסיבה שבטית של איש אחד
 המוסיקה מרקידה ומרוממת ומשלבת בין מוסיקת עולם, טכנו וטראנס אקוסטי. 

 
 ביטניק

 היטב בטקסטים של  ומשולב ',70 -וה '60 -שנות ה את רוח , המביאמופע רוקנרול עברי
 עולם של גיטרות וקצב, אהבה והומור.  .2000 - ה שנות

 
 להקת המחול תמר לרנר

  אי שם שדה" " -ו   Ladiesבשני קטעים: 
 

 להקת ביתא
עוסקת בחיים של כולנו המנוקדים באירועים קטנים כגדולים, טרדות יומיומיות BUG במופע 

 ואנקדוטות מזדמנות שלרוב אין אנו מקדישים להם תשומת לב. 
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 האחים בן עזרא
 .אסיף ואדר בן עזרא גדלו בקיבוץ עין החורש .שירים מקוריים בעברית

את אלבומם הראשון, שעתיד  האחים הקליטו ,של הופעות בכל רחבי הארץ מספר שנים אחרי
 .2019במאי  לאור לצאת

 

 סימבה-וימבו
מחווה למוזיקה בולילד שבי. בזיקה ו -בעונית ומשמחת, לילד שלי צהרכב המנגן מוזיקה 

של לכל אדם המבקש להדבק בשמחה ובפשטות  בשיתוף הקהל,האפריקאית. מופע מלבב 
  .המוסיקה

 

 מיה יוהנה ושי טוחנר
 , קאנטרי, מוסיקה מהאיים הבריטים ואוסטרליה. 60מחווה לפולק של שנות ה

 הצמד מופיע יחד כבר עשר שנים, בליווי הרכבים שונים, על הבמות הגדולות והנחשבות בארץ.
 

 GITANA LAלירון מיוחס היא 
 ,יה" באיטלקית. מיוחס היא מולטי אינסטרומנטליסטית, המתמחה בנגינה בכלי הקשהי"הצוענ

 .בתוף ההאנג )פאנטם( עם הצליל העמוק, הדג'מבה האפריקאי ועוד
 

 להקת סומסום
ותיאטרלית של מוסיקה והומור כמיטב המסורת  צבעונית, סוחפת, מרקידה, מוטרפת חגיגה

 הצוענית. 
 

 ₪ 100עלות למשתתף 
 (כולל קפה ומאפה + ארוחת צהריים קלה ) 

 

 : קיבוצים( תשלום )מועצות / מושבים /לו להרשמה

04-9598506 ,052-7968844 

www.mtm.org.il 

 

 בברכה,
 מגידו מועצה אזורית - מנהל מחלקת תרבות, נתי וירבה

 התנועה הקיבוצית -, תרבות ופיתוח קהילה יעל רז לחייני|  תרבות, אירועים ותוכן, מנהלת ריקי רז
 תנועת המושבים - מנהל אגף חברה וקהילה ,קובי שמואל

  מרכז המועצות האזוריות - מנהלת תחום חברה וקהילהרינת חכים,  

 

 

 

 

 www.yearot.com  פסטיבל יערות מנשה:לאתר 

 
  בתכנית ייתכנו שינויים

 הזכות לשינויים שמורה
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