ימי ספרות בערד
9-7
יום רביעי  13במאי18:00-9:30 ,
באולם הכנסים ע"ש ג'ויה קלייר זוננפלד באוניברסיטת
בן גוריון בנגב
סופרים חוקרים ומתרגמים משוחחים על יצירתו של
עמוס עוז בזיקותיה לספרות העולמית ולחברה ולתרבות
בישראל.
משתתפים :פרופ' רות קרטון בלום ,פרופ' מנחם ברינקר,
פרופ' ניצה בן דב ,פרופ' עמי דיקמן,
פרופ' יגאל שוורץ ,מר ויקטור רדוצקי ,ד"ר זונג זיקינג,
מר לשק קוויאטקובסקי ,חיים באר ,עמוס עוז,
גבריאלה אביגור-רותם ,אתגר קרת ומירה מגן
לפרטים 08-6461132 :או בדוא"לgalitp@bgu.ac.il :

ניהול אמנותי והפקה :נהרי ניומן תרבות ותוכן

מינהל התרבות
משרד המדע התרבות והספורט

לפרטים נוספים :אתר עיריית ערד www.arad.muni.il

סטודיו שוקי דוכובני

כנס אקדמי במכון "הקשרים" לחקר הספרות
והתרבות היהודית והישראלית

במאי

2009

במלאת  70לסופר

יום חמישי
 7במאי

19:00

באולם אורון

ערב פתיחה
במעמד נשיא המדינה,
מר שמעון פרס
ברכות:
ראש העיר ערד ,מר גדעון בר לב
בהשתתפות:
חיים גורי ,פרופ’ פניה עוז-זלצברגר
ועמוס עוז
את הערב תלווה השחקנית
יבגניה דודינה בקטעי קריאה
מספריו של עמוס עוז

21:00

במתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין

יום שישי
 8במאי

09:00

עדי הרצבי  -באס
רן כהן  -גיטרה
אהובה עוזרי  -בולבול טרנג
איתי ניצן  -תופים

16:00

בספריה העירונית

במתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין

עמוס עוז במפגש אישי

רגעים של אהבה

עם תלמידי תיכון (אירוע סגור)

11:00

במתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין

פה ושם בארץ ישראל 2009
סיור בישראל של היום בעקבות
הוצאתו המחודשת של
“פה ושם בארץ ישראל ”1982
מנחה:
ד”ר גדי טאוב
בהשתתפות:
פרופ’ נילי כהן ,פרופ’ ניסים קלדרון
ועמוס עוז

מופע מוסיקלי "אותו הים"
לחנים :שאול בסר
משתתפים:
יהלי סובול ,לאורה ריבלין,
שמעון מימרן ,דודי לוי ,חן קליין

יום שבת
 9במאי

מנחה ומשתתפת:
בלהה בן-אליהו
בהשתתפות:
רונית ויס-ברקוביץ ,פרופ’ יורם יובל,
אשכול נבו ופרופ’ יגאל שוורץ
מוסיקה:
דניאל עוז
נגינה:
שרון לוי

20:30

מתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין

שירה בציבור
עם נגה אשד

תערוכה

מופע

מראה מקום
צילומים של אמני ערד
בהשראת יצירתו של
עמוס עוז

שלום חנוך

אוצר :יורם פרץ
מוזיאון ערד החל מיום שישי,
ה 8-במאי,
טל’08-9551502 :

עם משה לוי

במופע יציאה
בקרית האמנים,
מוצ"ש ,ה 9-במאי
בשעה 20:00

11:00

מתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין

קפה ספרותי:
מפגש בין תרבויות
מנחה:
שירי לב-ארי
בהשתתפות:
פרופ’ דן לאור ,בוריס זיידמן,
ויקטור רדוצקי ועמוס עוז
ליווי מוסיקלי מקהלת ערד בניצוחו
של רונן בן-דוד

כרטיסים

כרטיסים“ :שפע הפקות”
077-3322004/6 ,08-6236041
www.sheffa.co.il
לכל האירועים למעט ההופעה של
שלום חנוך בקרית האמנים:
 40ש”ח 30 ,ש”ח לאזרחים ותיקים
ולסטודנטים

שלום חנוך עם משה לוי
במופע יציאה:
 100ש”ח 80 ,ש”ח לאזרחים ותיקים
ולסטודנטים
כרטיסים לתושבי ערד -
מתנ"ס ערד ע"ש סמואל רובין
08-9551507/02
מומלץ לרכוש כרטיסים מראש
* מספר המקומות מוגבל
* ייתכנו שינויים בתכנית
* ערב הפתיחה ילווה בתרגום
סימולטני מעברית לאנגלית

