
אירועי
תרבות

הפקת אירועי תרבות
         ו�יורי� ב�גנו� אחר

יום חמישי, 27.11.14
"ברק השמיים, תפילת האדם"

על משמעות התפילה בזמר העברי

דר' מוטי זעירא - מספר  |  מיטל טרבלסי שירה
תומר קלינג נגינה

20:30 | אולם אבנר, מכון וייצמן רחובות

יום שישי, 12.12.14
Fiesta Latina "פייסטה לטינית"
חגיגה לטינית מרחבי היבשת הקסומה:

בולרוס, בוסה נובה, רומבה, סלסה, טנגו ועוד.

סילביה קיגל הזמרת בעלת הקול האותנטי
נורברטו קהן - פסנתר | ג'יבה פרידמן - גיטרה בס

קלאודיו כהן - כלי הקשה, אקורדיון, סקסופון וחליל
ליאון חביב- תופים

                                           זוג רקדנים

11:00 | אולם ויקס | מכון וייצמן רחובות

התכנסות לכיבוד שעה 10:30

יום שני, 23.1.15
"בואנוס איירס בקצב הטנגו"-

יואל שתרוג, צלם בכיר ועיתונאי

מסע וירטואלי בעקבות מרסדס סוסה, אוויטה, גרדל, טנגו 
והניחוח הדרום אמריקאי.

11:00 | אולם אבנר, מכון וייצמן רחובות

התכנסות לכיבוד שעה 10:30

www.tarbuti.co.ilחנה הייזלר רוח הפקות: 050-4323838
08-9364979 ,08-9467890 כרטיסים בלוטוס: 



יום שישי 6.2.15

"פילוסופיה קצת אחרת"
דר' חיים שפירא

פילוסופיה ביער עם פו הדב, איה החמור, חזרזיר, ארנב וינשוף 
הדנים במשמעות החיים ובעניינים רציניים פחות יחד עם 

סוקרטס, סיינפלד, ג'ורג' קרלין ולואיס קרול.

11:00 | אולם אבנר מכון ויצמן רחובות

התכנסות לכיבוד 10:30

יום שישי 8.5.15

"שופן והרומנטיקה"
דר' אסתרית בלצן

שופן כקוסם מנגינות במטמורפוזה רומנטית של מעגלי חיים 
ומוות, מרווחים וסולמות.

בלצן בעקבות הפרלודים של שופן, יצירה פורצת דרך הזוכרת 
את העבר (באך) צופה אל העתיד (דביוסי) וכואבת את ההווה.

11:00 | אולם ויקס מכון וייצמן רחובות

התכנסות לכיבוד 10:30

www.tarbuti.co.ilחנה הייזלר רוח הפקות: 050-4323838

חנה הייזלר רוח הפקות: 050-4323838
08-9364979 ,08-9467890 כרטיסים בלוטוס: 

טיולים לחוץ לארץ
www.tarbuti.co.il

קרואטיה וסלובניה- 
הפנינות של אירופה

טבע פראי, נופים מדהימים, 
פסגות הרים ואגמים, שמורות 

טבע לצד ערים יפות.

28.4-5.5.15
7 לילות, 8 ימים

פולין הירוקה 
והמתחדשת

בהדרכת זאב רגב

14-22.6.15

8 לילות, 9 ימים

קיסמי מוסקבה
וסנט פטרסבורג 

בהדרכת זאב רגב

סוף אוגוסט 2015

תאריך מדויק בהמשך

9 לילות, 10 ימים


