
יום ב' | 27.5.19 | 20:30
שירה בו-זמנית

מעגלי משוררים
  בכל יישובי הערבה

הכניסה חופשית

יום ג' | 28.5.19 | 20:00 | אולם רוזנטל
הקרנת סרט ״ציפור בחדר״ 

ומפגש עם הבמאי ארי דוידוביץ׳

הסרט משרטט את דמותה ואת חייה מלאי 
התהפוכות של המשוררת תרצה אתר אשר נותרו 

אפופי מסתורין גם שנים רבות לאחר מותה 
הטראגי בגיל 36, באמצעות ראיונות אינטימיים 

עם האנשים הקרובים לה ביותר, מנסה הסרט 
לפענח במקצת את המסתורין סביב חייה ומותה 
של המשוררת הגדולה שתמיד חיה תחת צילם 
של הוריה אותם כל כך אהבה. "ציפור בחדר" 

הוא לא רק סרט תעודה שמציג "ראשים 
מדברים", אלא הוא גם מציג מעין שחזורים של 
אירועים שונים בחייה. אורך הסרט - 67 דקות.

זוכה ציון לשבח פסטיבל חיפה 2015 בשיתוף סינמטק ערבה

מחיר: 25 ₪ | רכישת כרטיסים באתר סמרטיקט ערבה

חצבה  יענקל׳ה רוטבליט
על רגל אחת

מפגש על כתיבת שירים, על עבודה ומפגשים 
עם כוכבי הזמר העברי.

בספרייה
לפרטים: מיכל 052-3666261

עידן צביה מרגליות
שפת אם

מופע ״ספוקן וורד״ בעברית מושחזת עם מיטב הקטעים מהשנים האחרונות, על משפחה, 
אוכל, כסף, פוליטיקה וכל מה שמעסיק את כולנו. חד, מצחיק, אוטנטי ומעורר מחשבה.

בספרייה | לפרטים: גילי 052-4260704

צוקים יונית נעמן
האישה שחשבה שסמרטוט רודף אחריה

ערב שירה ודיון על זהות, פואטיקה ומאבק.
במועדון

לפרטים: הגר 054-7869914

ספיר  אריק אבר
ביטמילה

מופע שהוא חגיגה של שירה 
מדוברת עם טקסטים שנעים בין 

צחוק מתגלגל לאגרוף בבטן. 
בעזרת לופר ומיקרופון בלבד, 
רוקם אבר שכבות של מילים 

וביטים אשר לוכדים את הקהל 
המכושף.

במרכז קהילה על הגג
לפרטים: 08-6592268

פארן  סבינה מסג
מן הכנרת אל הפיורדים

מפגש צלול וחודר ללב עם חלוצת 
האקופואטיקה בארץ על החיבור לרחל 

המשוררת ועל הטבע כנושא עיקרי בשירה.
בספרייה

לפרטים: נגה 052-5450750

עין-יהב מיטב השירה של נתן אלתרמן
פגישה לאין קץ

הסיפורים שמאחורי השירים באווירה של נוסטלגיה מחוייכת. 
עם המוזיקאי והזמר נתן סלור והשחקנית אסנת זיביל.

במועדון לחבר
לפרטים: איריס 052-8744324

27-28.5.19 
ימי שירה עברית בערבה
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