
תכנית ההרקדותתכנית ההרקדות
בפסטיבל מחול כרמיאל

מגרשי הטניס
מפיק יום:  אלמוג בן עמי

המרקידים שלכםהרקדהשעה
מוטי מרזוק, גליה בוארון, אלמוג בן עמי"בוקר טוב כרמיאל״ – הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות11:00-13:00
כרמית שימקו, אורפז פורגס חלוה״הלוואי״ - שעה עם כרמית ואורפז13:00-14:00
אלמוג בן עמי"ליבי" - סדנת יוצר יובל טבשי14:00-15:00
רייצ'ל כהן, יוסי לילה"ציפור זהב" - להיטים לוהטים15:00-16:00
ירון כרמל, תמיר שרצר, דרור דוידי"עניין של זמן" - מחווה לרפי זיו18:00-20:00
מנחה: אבנר נעים מרקיד: אלמוג בן עמי״לשיר בקול ערב״ - הצדעה לשירי אביהו מדינה20:00-21:00

"הורתי" - מפיק לילה: אלעד שטמר
מימי קוגן, עירית שוורץ23:30-01:00
גדי ביטון01:00-02:00
אלעד פרל, הילה מנחם02:00-03:00
דרור דוידי, ירון אלפסי03:00-04:00
אלעד שטמר04:00-05:00
תמיר שרצר, מיכל בכר, הילה מוקדסי05:00-06:00

מרכז ברוך

אולם הספורט מתנ״ס

מפיקות יום: איילת בוקאי, כרמית בן חיים
המרקידים שלכםהרקדהשעה

בוגרי קורס מרקידים"להתחיל מההתחלה" - הרקדת קורס מרקידים10:30-12:30
אפרת ודרור ורדי, יוצר אורח: חנן דדון"מטיילים בשנים" - מעגלים שנות ה- 80, 90, 12:30-14:002,000
מנחה: אבנר נעים מרקיד: דרור דוידי"לאורך השדרה" - סדנת יוצר - אבי פרץ14:00-16:00
יהודה בן הרוש, גלעד צעידי עדן"קריידונבסקו אורו" - ריקודי עמים16:00-17:45
נפתלי חייט, דב אורבך"אל אלוהי שמיים" - ריקודים בלחן יווני17:45-19:00
איתן מזרחי"האם עודך יפה" - זוגות אקסטרים19:00-21:00

גב אל גב Back to back מפיקת לילה: סימה שאול
סימה שאול, רייצ׳ל כהן23:30-01:00
אסתר לוי אלון, נורית שמעוני01:00-02:00
גלית שם טוב, אפי קשרי02:00-03:00
דורית מור, טלי ניסן03:00-04:00
רונית ואלישע גרינגולד04:00-05:00

מפיק: רועי פרידמן
המרקידים שלכםהרקדהשעה

יואב סידי"מגדים" - ריקודים נשכחים ומיוחדים10:00-12:00
תמיר שרצר, מיכל בכר"פרח זהב" - חוגגים 90 למושיקו הלוי12:00-14:00
יעל יעקובי, אידי גרינבלט, מימי קוגן"דבקה מדבקת" - הרקדת דבקות14:00-16:00
אפי קשרי, גלית שם טוב"על קצות האצבעות" - 5/5 מעגלים וזוגות לסירוגין16:00-17:00
עליזה רוזן, יואב סידי"ימין ושמאל" - זוכרים את יונתן כרמון בריקודי העם17:00-18:00
"יפה את" - הרקדת נשים18:00-21:00

מפיקה: רויטל גולן
רויטל גולן, חגית פוקס, מיכל בכר, ציפי גודיס,

ג'קי רוזנפלד, אתי ביטון
״אישה שלי״ - מרתון נשים מפיקה: רותי בן דוד

רותי בן דוד, אורית רוזן, שירה וייצמן, יוליה מיכאליין, רותי ויינברגר, רותי גלבר, תמי דביר, כרמית בן חיים,23:30-06:00
אושרת לופו



יום שלישי  5.7.2022

יום רביעי  6.7.2022

אולם הספורט הורוביץ

אולם הספורט הורוביץ

אולם הספורט מתנ״ס

מגרשי הטניס

הרקדות נוסטלגיה - מפיקה: חלי לבנה
המרקידים שלכםהרקדהשעה

חלי לבנה, איילת בוקאי, יואב בשןהרקדת פתיחה "ושוב נצאה אל הדרך"18:45-20:30
מרתון נוסטלגיה בדגש ריקודי מקורות "אשרי האיש" - מפיקת לילה: הילה מנחם

ירון כרמל, אנדרה שור, עפרה יחזקאלריקודים מהמקורות23:30-01:00
הילה מנחם, נורית גרינפלד01:00-02:00
יגאל טריקי, נורית שמעוני02:00-03:00
מיכל בכר, תמיר שרצר03:00-04:00

מפיקת יום: ירדנה ליב
המרקידים שלכםהרקדהשעה

ציון אוחיון, זאב ניסים, מאיר דהן, ירדנה ליבשבת זוגות "זה בזו נביט"13:00-18:00
מרתון נוסטלגיה "שיר ארץ" - מפיק לילה: ינאי ריין

ינאי ריין23:30-01:00
ירון מישר01:00-02:00
אבי אמסלם02:00-03:00
יאיר בינו03:00-04:00
ליאור כהן04:00-05:00

הרקדות נשים - מפיקה: מיכל אפק
המרקידים שלכםהרקדהשעה

אורלי שמש, יונה דרף, מיכל אפק, שלומית נגרהרקדת פתיחה ״מחול לשלום״ -זוכרים את חיה שיפמן18:45-20:30
מרתון נשים ״ישנן בנות״ - מפיקת לילה: שלומית נגר

שלומית נגר, רלי אבמן, אביבית רוזנברג, מזלית חצרוני טביב, פנינה דיקמן, שולה שבח, קרן אורן, אורלי שמש, מיכל אפק23:30-04:00

המרקידים שלכםהרקדהשעה
יגאל טריקי, גלית שם טוב, ירון כרמלהרקדת פתיחה "עוד לא אהבתי די"18:45-20:30

ותזמורת ריקודי העם המתחדשת
מרתון "אברהם אבינו" - מפיק לילה: אבי אמסלם

זאב ניסים, נורית גרינפלד, אבי אמסלם23:30-01:00
עידית שמש, לוי בר גיל01:00-02:00
אלמוג בן עמי, מיכאל ברזלי02:00-03:00
יגאל טריקי, סאלח שאמי, לורה סאלי03:00-04:00
רועי פרידמן, בר מזרחי04:00-05:00
״גונב הלבבות״ - הרקדת שורות. מרקידים רועי פרידמן, בר מזרחי05:00-06:00

מרכז ברוך
מפיק לילה: מייק ורון

המרקידים שלכםהרקדהשעה
הרקדת ריקודי נשף23:55-01:00
מייק ורון, אירית שטרנברג"טנגו עכשיו" זוגות אמצע הדרך01:00-02:00
עירית שוורץ"אהבה ים תיכונית" זוגות שירי אהבה02:00-03:00

אולם הספורט מתנ״ס

מגרשי הטניס

מפיק יום: רן גולן
המרקידים שלכםהרקדהשעה

ירון מישר"עוד מעט" – זוגות מתחלפים11:00-12:30
מנחה: אבנר נעים"בוא נפגש" - סדנת יוצר לחיים שריון12:30-14:00

מרקיד: יאיר בינו
תמיר שרצר, מיכל בכר"משב רוח" – מעגלים ללא גבולות14:00-15:00
מנחה: אבנר נעים"הורה כיף" – זוכרים את משה אסקיו15:00-16:30

מרקידים: מימי קוגן, תמיר שרצר
יוסי מיארה, אורי אקוע״קיץ עשה לי טוב״ - להיטים לוהטים במעגלים16:30-17:30

יוסי תפילין  - בסטודיו במתנ״ס קומה 2״יד ביד״ - הרקדת עיוורים16:30-17:30
אורלי סיוון, נטע פן מישאלי, רן גולן"צל ומי באר" – הרקדה לשירי יורם טהרלב17:30-19:00
חיים שטרקברגר, דוד פפרקורן"עד בלי די" – שירים חסידיים ומהמקורות19:00-21:00
"רחל" - שירת נשים - מרתון נשים23:30-05:00

מפיקת לילה: אביטל חוברה
אביטל חוברה, נורית שמעוני, ליאורה נישלי, גלית שם טוב, 

סימה שאול, רוני גרינבאום, רבקי לנדסמן, אושרת לופו, 
אסתי דרורי, דנה שמיל

מפיק יום: אלמוג בן עמי
המרקידים שלכםהרקדהשעה

מיכל אפק, קרן אורן, אלמוג בן עמי"בוקר טוב כרמיאל״ – הרקדה בכיף במעגלים ובזוגות11:00-13:00
עידית שמש, עופרה יחזקאל, דניאל שקופ"מילניום" )2,000( - הרקדת מעגלים13:00-14:30
יגאל טריקי, לוי בר גיל, דדה לוסקי, מירי אקוני"דאנסה" שורות14:30-15:00
מפיקים: יגאל טריקי ולוי בר גיל"משפחה ענקית"- הורים וילדים15:00-16:30

מרקידים: יגאל טריקי, מירי אקוני, לוי בר גיל, דדה לוסקי
עדי אתירם, ציפי אתירם"מישהו הולך תמיד איתי" - על גלגלים17:30-18:30
"ברוח תימנית" – הרקדה בסגנון תימני18:30-21:00

בהשתתפות הזמר ציון גולן
ולהקות מחול תימניות. יוצר אורח: ישראל יעקובי. 

מנחה: אבנר נעים. מפיק: אלמוג בן עמי 
מרקידה: הילה מנחם

מרתון "מילים יפות מאלה" - מפיקת לילה: מירי אקוני
ורדית חדד, אלי סגל23:30-24:30
יוסי נקב, גליה בוארון, עפרה יחזקאל24:30-01:30
פנינה קליין, מירי אקוני01:30-02:30
ירון כרמל, יואב בשן, יוסי פרץ02:30-03:30
יענקלה זיו, יעל טויטו03:30-04:30
עופר אלפסי04:30-05:30

יום חמישי  7.7.2022
מפיק:  יוסי מיארה

המרקידים שלכםהרקדהשעה
ניסים בן עמי, ענת אביב"זמן לחייך"- זוגות כל הזמנים12:00-14:00
אבנר נעים, מימי קוגן״מריקודי ארץ אהבתי״ - שעתיים עם אבנר18:00-20:00
מיכאל ברזלי, הילה מוקדסי"מזלות" - ריקודי זאבים במעגל20:00-21:00

"לך ועליך" - מרתון נוסטלגיה מפיקי לילה: פנינה קליין, ציון סהר
ציון סהר23:30-01:00
פנינה קליין01:00-02:00
מימי קוגן, עירית שוורץ02:00-03:00
חיים שטריקברגר, דוד פפרקורן03:00-04:00
משה אורון, נעמי נהרי04:00-05:00
ינאי ריין05:00-06:00

אולם הספורט הורוביץ


