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תרבות חיים  -אירועי התרבות בהרצליה
19.7.18 – 13.7.18
שבת קלאסית בפארק הרצליה
כינור כפול חזק  -שלושה קונצ'רטי עוצמתיים וסולנים מרהיבים
אייל קלס-כינור ,בלה פרטונוב-כינור ,דוראל גולן-פסנתר ,התזמורת
הסימפונית אשדוד,
גיל שוחט-פסנתר וניצוח
מוצ"ש ,14.7.18 ,בשעה 19:00
מוזיקה על הדשא  -בגן בן שפר
להקת  Bsideבמופע המספר את סיפורו של הרוק בישראל
מתחילת שנות ה 60-ועד לימנו
יום א' ,15.7.18 ,בשעה 18:30
מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית טל'09-9569482 :
פיקניק תוצרת הארץ  -פיסול צברים ,ציורי תפוזים ועוד,
מחזמר "תוצרת הארץ" במיטב שירי א"י היפה ,בביצוע לקהת "על הבמה",
בשיתוף מוז"ה ומרכז אגדה.
יום ה' ,19.7.18 ,בשעה  ,17:00לכל המשפחה (המופע יחל ב)18:15 -
היכל אומנויות הבמה טל'1-700-70-29-29 :
אלי ומריאנו  -חוגגים  20שנה  -סטנד אפ
יום ו' ,13.7.18 ,בשעה 22:30
"רוי בוי ביער הסודי"  -הצגה מוזיקלית ,לכל המשפחה
שבת ,14.7.18 ,בשעה 11:00
"עדיין נשואים"  -יונה אליאן וששי קשת במופע בידור
מוצ"ש ,14.7.18 ,בשעה 21:00
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"דג'יגן ושומאכר רצים לבחירות"  -מוטי גלעדי ויעקב בודו בסאטירה מלאת
הומור
יום ד' ,18.7.18 ,בשעה 20:00
היכל בעיר  -הכי טוב שזה קרוב טל'09-9628607 :
יוחאי ספונסר  -סטנד אפ
מוצ"ש ,14.7.18 ,בשעה 21:30
יוסי גבני  -סטנד אפ
יום ה' ,19.7.18 ,בשעה 21:30
ספריית יד התשעה  -טל'09-9555423 :
"הסנדלר והגמדים"  -תיאטרון סיפור לגילאי .2-5
יום ד' ,18.7.18 ,בשעה 17:00
מתנ"ס נווה עמל טל'09-9708200 :
תיאטרון לילדים בנושא בריאות בשיתוף קופ"ח מאוחדת
יום א' ,15.7.18 ,בשעה  ,17:30ללא תשלום בהרשמה מראש
"נצא לשוט"  -גילוי מדעים בפעילות קיץ
יום ג' ,17.7.18 ,בשעות  16:30לגילאי  ,4-5בשעה  17:30למסיימי א'-ב'
מתנ"ס נוף ים טל'09-9575580 :
מפוחית וגיטרה עם יואב ,לגילאי 1-3
יום א' ,15.7.18 ,בשעה 17:00
תנועה לי עם סמיילי ,לגילאי 1-3
יום ב' ,16.7.18 ,בשעה 17:00
קהיל-ים  -פיקניק ,מופע מוזיקלי ,ערב של סטלבט ,כייף וקהילה
יום ד' ,18.7.18 ,בשעה  ,18:00בחוף סידני עלי ,הכניסה חופשית
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מתנ"ס נווה ישראל ואמירים טל'09-9707900 :
מונדיאל  -הגמר ,ב"קפה נווה"
יום א' ,15.7.18 ,בשעה 18:00
"קפה נווה" פתוח
יום ב' ,16.7.18 ,בשעות 17:30-19:00
מרכז אגדה טל'09-9569482 :
גולי והגיטרה ששרה
יום ד' ,18.7.18 ,בשעה  ,10:30הרשמה מראש
סדנת החייאה לתינוקות
יום ד' ,18.7.18 ,בשעה 20:00
מועדון "הכוכב השמיני" טל'09-9553747 :
ערב זולה בכוכב השמיני
יום א' ,15.7.18 ,בשעה  ,20:00לכיתות ט'-יב'
כוכב לילה  - 2018יונתן ברק וברלד במופע סטנד אפ
יום ג' ,17.7.18 ,בשעות  ,22:00-01:00הכניסה ללא תשלום לכיתות ט'-יב'
בהצגת כרטיס כוכב לילה
בית הגמלאי טל'09-9541086 :
"ההבדלים בין מוזיקה מערבית למוזיקה מזרחית קלאסית"  -מרצה:
המוזיקולוג
ניסים לוגסי
יום ב' ,16.7.18 ,בשעה 11:15

