טבלת אירועים ומופעים
יום שלישי 2.7.2019
המקום

שעה

יום חמישי 4.7.2019
המקום

יום רביעי 3.7.2019
מופע

המקום

שעה

מופע

שעה

מופע

אמפיתאטרון

21:00

"כרמיאל  - "2019מופע הנעילה בהנחית
גיא זו-ארץ ויעל בר זוהר

היכל התרבות

11:30
15:30

"מפלאי בארי" – מופע מיצירותיו של בארי אבידן
" – "ROVESNIKIלהקת הפולקלור הייצוגית של
הפדרציה הרוסית
" – "BODIOGRAPHYמיצירותיה של
הכוריאוגרפית מריה קארוזו

18:00
23:55

"סבא הורה"  -מופע האפרוחים
"הקול נשאר במשפחה" – משפחת מנדל שרה
ומספרת (מופע שירה בציבור)
"כרמיאל רוקדת" – הרקדה
בקצב ההורה – הזאבים בפעולה
טברנה יוונית – דיוניסיס תאודורו בוזוקי ושירה
"דבקה מדבקת"  -הרקדה
"בצעד תימני"  -הרקדה
"קסם נעורים" – רקדני להקות הנעורים בארץ
"בוא איתי אל הגליל" – הצדעה ליצירתו המגוונת של סדי עמישי
"גב אל גב"

היכל התרבות

19:00

 - LISZT - MOSAICSלהקת הפולקלור
הלאומית של הונגריה

היכל התרבות

איצטדיון

18:00
23:55

״חי״  -מופע כרמיאל רוקדת
״שעת סיפור״ תחרות המחול העכשווי

11:30
15:30
19:00

" - "KATHAKמופע ריקוד קלאסי מצפון הודו
" – "ALBAלהקת הפלמנקו הישראלית
"מחול עוטף עולם" – להקות פולקלור מרחבי העולם

איצטדיון

איצטדיון

היכל הספורט הורוביץ
(מתחם הרקדות)

23:55

״תגידי לי אישה״  -מרתון נשים

04:30
18:00
00:30

"אורות" – אברהם טל במופע זריחה
"ציפור קטנה בלב"  -להקות 30+
"אחדות בישראל"  -תחרות הכוריאוגרפיה למחול
ישראלי

היכל הספורט
הורוביץ

מרכז ברוך

19:00

טקס פרסי המחול הישראלי (אירוע סגור)

אולם ספורט מתנ״ס
(מתחם הרקדות)

18:00
23:55

״אישה וגם ילדה״  -הרקדת נשים
״רב ברכות״  -מרתון נוסטלגיה בדגש ריקודי ראשונים

היכל הספורט
הורוביץ

מגרשי הטניס

18:00
23:55

״לא אהבתי די״  -הרקדת פתיחה
״קיץ על העיר״  -מרתון לילה

מרכז ברוך

15:00
18:30

"שעטנז" – מחול אתני עכשווי
"קסם נעורים" – רקדני להקות הנעורים בארץ

מתחם הילדים והנוער

23:55

מסיבת נוער  -לתושבי כרמיאל עד גיל  18בלבד

10:00
11:00
12:00
14:00
17:00
19:30
23:55

מעגלים לבוקר מכל הזמנים
ריקודי עם מתוך פסטיבלי זמר והאירוויזיונים
"טאקללי" שורות
תחרות היצירה בריקודי עם
" 100%אמנות"  -הרקדה
"היוצר הצעיר"  -הרקדה
"אישה על החוף" – מרתון נשים

10:30
12:00
13:30
15:00
17:00
18:30
19:15
02:00

מרכז ברוך

15:30
19:00

"פרי גנך" – מופע מחול וזמר משיריו של יוני רועה
"רוסלקה-חי"  -מפגש בין פולקלור ישראלי ואוקראיני

מופת

מופת

11:30
12:30
14:30
15:30
16:30
18:00
23:55

"נורמלי" – סדנת יוצר מיכאל ברזילי
"ים תיכון" – סדרת יוצר מושיקו הלוי
"ראפ תימני" – סדרת יוצר ישראל יעקובי
"אור חדש" – הרקדת עיוורים
"היינו שניים" – זוגות פופולריים
"לנצח צעירים" – מעגלים ושורות
"ריקודי עמים"  -הרקדה

10:00
11:30
13:00
15:00
17:00
19:00
23:55

בוגרי הקורסים  -הרקדה
"אגו" – ריקודי שורות
סדנת יוצר יענקל'ה זיו
"וולפוצה" – סדנה לריקודי עמים
"ישראל היפה" טיול בארץ ישראל מעגלים  +זוגות חצאי שעות
"יה-ביט" – מייסדת שיטת יה-ביט המאסטרית לילך נמזר
הרקדת זוגות לנשים

אולם ספורט
מתנ״ס

אולם ספורט
מתנ״ס

11:00
12:30
14:00
15:00
17:00
19:00
23:00

"עוד מעט"  -זוגות מתחלפים
"לכו נרננה"  -אמצע הדרך שנות ה 80-וה90-
"כל הכוח"  -אמצע הדרך שנות ה2000-
"הבעל שם טוב" – חסידי/מקורות
"מה שבנינו" – שבת זוגות
"סלחי לי ילדה"  -להיטים לוהטים מעגלים  +זוגות
"ציון תמתי" -מרתון נוסטלגיה

11:00
12:30
14:30
16:00
17:00
23:55

סדנה לריקודים נשכחים
"זה בזו נביט"  -זוגות
"גבול הים האחר"  -רוקדים ויקטור גבאי זוגות  +מעגלים
רוקדים אלי רונן  -זוגות ומעגלים
"אישה שלי"  -הרקדות נשים
מרתון נוסטלגיה  -הרקדה

מגרשי הטניס

מגרשי הטניס

18:00
19:00
23:10

"ילדיסקו" – הרקדת הורים וילדים
"כמו גלגל" – הרקדת גלגלים
"בלילות הקיץ החמים"  -הרקדה

18:00
19:00
19:30
22:55

"יש שם במה" – הרקדת הורים וילדים
הרקדה בוליבודית
הרקדת סיכום הפסטיבל
מצעד ריקודי העם הבינלאומי השנתי -
בהנחית גיא זו-ארץ
"ערב קיץ ויונים" -מרתון לילה

מתחם הילדים
והנוער

23:55

מסיבת נוער  -לתושבי כרמיאל עד גיל  18בלבד

23:55

מסיבת נוער  -לתושבי כרמיאל עד גיל  18בלבד

(מגרש הגלגיליות)

(מגרש הגלגיליות)

 | 18לרכישת כרטיסים| 04-9881111 :

01:00
מתחם הילדים
והנוער

הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

אמפיתאטרון

21:00

״דבש בכוורת״  -מופע הפתיחה
בהנחיית אבי גרייניק ועידן אלתרמן

אמפיתאטרון

21:00

"אש" – המופע המרכזי עם רמי קליינשטיין ,עילי בוטנר
וילדי החוץ ומשי קליינשטיין

19:00

(מגרש הגלגיליות)
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