
טבלת אירועים ומופעים
יום חמישי 7.7.2022שעהיום רביעי 6.7.2022שעהיום שלישי 5.7.2022שעההמקום

מופע פתיחה - ״קול האמהות״ - מסע תנועתי אל נשים במקרא 21:00אמפיתאטרון
בעקבות דמויות נשיות בתנ״ך. אמנים אורחים: ריטה, מרים פרץ 

ושחר עדוי

מופע מרכזי - ״רוקדים רייכל״ - תחרות כוריאוגרפיה ליצירה 21:00
במחול הישראלי לבמה ע״ש אי ל בן יהושע.

אמן אורח: עידן רייכל

מופע נעילה - ״יש לי חולשה לרקדנים״ - בהשתתפות להקות 21:00
מחול מרחבי הארץ. אמנים אורחים: הראל סקעת, טרנטרה גרוב 

משין

היכל התרבות

״ויולטה״ - הבלט הישראלי בבכורה עולמית19:00

11:00

15:00

18:00

20:00

ALOBREANDO )רוקדים עם שחר( - להקת הפלמנקו 
רמנגאר במופע בכורה

״טורקיז וארגמן״ - מחול מזרחי בשלל גוונים ונינוחות. טובי 
היוצרים על במה אחת.

"REVEL REVE" - להקת המחול של זאגרב  )קרואטיה(
לראשונה בישראל

COMPAS להקת הפלמנקו הישראלית - "VITRAGE"

״הורה״ - להקת מחול בת-שבע בבכורה צפונית19:30
ביצירתו של אוהד נהרין

17:30אצטדיון

18:45

23:55

״חלון לפסטיבל״ - מצעד ומופע הפתיחה של הפסטיבל המציג את 
הלהקות המשתתפות

״לעבד את זה״ - להקות כרמיאל
זמרת אורחת: רוני דלומי
תחרות המחול העכשווי

18:15

23:55

״שהשמש תעבור עלי״  - מופע להקות ותיקים - מחווה לפזמונאי
יורם טהרלב. זמרת אורחת: עינת שרוף 

חמישה רקדנים: המאסטרו גיל שוחט ודניאלה לוגסי - יצירת 
מחול עד חמישה רקדנים למיטב שירי הזמר העברי בביצוע חי

״ילדי כל העולם״ - מופע להקות הילדים. אמן אורח: קווין רובין18:00

היכל הספורט
הורוביץ

18:45
23:30

״ושוב נצאה אל הדרך״ - הרקדת פתיחה
״אשרי האיש״ - מרתון נוסטלגיה, ריקודי מקורות

11:00
13:00
19:30
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זה בזו נביט״ - הרקדת זוגות

מופע ריקודי נשף )אירוע בתשלום(
״שירי ארץ״ - מרתון הרקדות נוסטלגיה

11:00
12:00
16:00
18:00
20:00
23:30

״מחול לכל״ - מופע להקות נוער ולהקות מתגלגלים
״זמן לחייך״ - ריקודי זוגות

תחרות היצירה בריקודי עם - על שם סיוון וינר
״מריקודי ארץ אהבתי״ - שעתיים עם אבנר נעים

״מזלות״ - ריקודי זאבים במעגל
״לך ועליך״ - מרתון נוסטלגיה

09:30מרכז ברוך
10:00
12:00
14:00
16:15
18:15

מתחם נשים - הרשמה ופתיחת דלתות 
״לשבת כל אחת על מקומה גילוי ושינוי בתנועה״ - הדס האוזן אגמון

מופע אנסמבל ריקוד אפריקאי - מופע + סדנה - יעל שרוני
״הדבר״ הגדה בתנועה - מופע + סדנה - שלי אללוף

סדנת גאגא - שפת התנועה של הגוף במרחב ובחיים 
״THE WHITE LINE PROJECT" - מחול אתני, עתיק 

ועכשווי - מופע + סדנה - אורית סוכרי

11:00
13:30
17:00
23:55
01:00
02:00

תחרות המחול המזרחי - אמן אורח: לואי עלי 
גאלה GDO תחרות בינ״ל וירטעוז - מופע תלמידים מצטיינים
המגמה - יוצרים צעירים מתנסים לראשונה ביצירה כוריאוגרפית

הרקדת ריקודי נשף
״טנגו עכשיו״ - הרקדת זוגות אמצע הדרך

״אהבה ים תיכונית״ - הרקדת זוגות שירי אהבה

10:30
12:30
14:00
16:00
17:45
19:00
23:30

״להתחיל מההתחלה״ - הרקדת קורס מרקידים
״מטיילים בשנים״ - מעגלים שנות ה - 80, ה-90, 2000

״לאורך השדרה״ - סדנת יוצר - אבי פרץ
״קריידונבסקו אורו״ - ריקודי עמים

״אל אלוהי שמיים״ - ריקודים בלחן יווני
״האם עודך יפה״ - זוגות אקסטרים

״גב אל גב״

מגרשי הטניס 
מתחם ההרקדות

18:45
23:30

״עוד לא אהבתי די״ - הרקדת פתיחה
״אברהם אבינו״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:30
15:00
17:30
18:30
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״מילניום״ )2000( - מעגלים 

״דאנסה״ - ריקודי שורות
״משפחה ענקית״ - הרקדת הורים וילדים

״מישהו הולך תמיד איתי״ - הרקדה על גלגלים
״ברוח תימנית״ - בהשתתפות הזמר ציון גולן 

״מילים יפות מאלה״ - מרתון הרקדות

11:00
13:00
14:00
15:00
18:00
20:00
23:30

״בוקר טוב כרמיאל״ - הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות
״הלוואי״ - שעה עם כרמית ואורפז

״ליבי״ - סדנת יוצר יובל טבשי
״ציפור זהב״ - להיטים לוהטים

״עניין של זמן״ - מחווה לרפי זיו
״לשיר בקול ערב״ - הצדעה לשירי אביהו מדינה 

״הורתי״ - מרתון הרקדות

אולם ספורט מתנ״ס
מתחם הרקדות

18:45
23:30

״מחול לשלום״ - זוכרים את חיה שיפמן - הרקדת נשים, הרקדת פתיחה
״ישנן בנות״ - מרתון הרקדות נשים

11:00
12:30
14:00
15:00
16:30
16:30
17:30
19:00
23:30

״עוד מעט״  -זוגות מתחלפים
״בוא נפגש״ - סדנת יוצר לחיים שריון

״משב רוח״ - מעגלים ללא גבולות
״הורה כיף״ - זוכרים את משה אסקיו

״קיץ עשה לי טוב״ - להיטים לוהטים במעגלים
״יד ביד״ - הרקדת עיוורים )בסטודיו קומה 2(
״צל ומי באר״ - הרקדה לשירי יורם טהרלב

״עד בלי די״ - הרקדה לשירים חסידיים ומהמקורות
״רחל שירת נשים״ - מרתון הרקדות נשים

10:30
12:00
14:00
16:00
17:00
18:00
23:30

״מגדים״ -  ריקודים נשכחים ומיוחדים
״פרח זהב״ - חוגגים 90 למושיקו הלוי

״דבקה מדבקת״ - הרקדת דבקות
״על קצות האצבעות״ - 5ֿ/5 מעגלים וזוגות לסירוגין
״ימין ושמאל״ - זוכרים את יונתן כרמון בריקודי העם

״יפה את״ - הרקדת נשים
״אישה שלי״ - מרתון נשים

BEER GARDEN23:45עם להקת קרניבנד23:45ערב רוק עם להקת אוברטון QUEEN מרתון סטנדאפ קורע מצחוק23:45מחווה ללהקת
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