``

20/7/17 - 14/7/17

תרבות חיים  -אירועי התרבות בהרצליה
שבת קלאסית בפארק הרצליה
ארקוד כל הלילה  -לאוניד פטשקה-פסנתר ,דניאלה לוגסי  -סופרן
חפצי זר אביב  -חליל ,ואלרי ליפס  -בס ,אלכס אקופוב  -תופים ,אנסמבל
ג'ז
גיל שוחט  -פסנתר
מוצ"ש ,15.7.17 ,בשעה 19:00
הכניסה חופשית!
מוסיקה על הדשא  -בגן בן שפר
"האירוסים"  -חבורת הזמר בית אלפא
יום א' ,16.7.17 ,בשעה 18:30
הכניסה חופשית!
מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית טל'09-9551011 :
שיח שישי-אישי  -האוצרת ענת גורל-רורברגר
בתערוכה" :מלחמות הזירוקס" פנזינים בישראל
יום ו' ,14.7.17 ,בשעה 10:30
"גברת כלום"  -תיאטרון הקרון ,לגילאי 4-8
שבת ,15.7.17 ,בשעה 11:00
בתשלום ,הרשמה מראשevent.herzliya.kids@gmail.com :
פיקניק אמנות בגן הפסלים של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית
פיקניק צעצועים  -הכנת צעצועים ותיקון צעצועים
מופע :המסע לארץ הצעצועים  -תאטרון הבמה
יום ה' ,20.7.17 ,בשעה 17:00

``

היכל אומנויות הבמה טל'1-700-70-29-29 :
מצחיקונת  -מחזמר של הקאמרי
ימים ו'  -מוצ"ש ,14-15.7.17 ,בשעה 21:00
אלוויס  -מופע מחווה לאלוויס
יום ה' ,20.7.17 ,בשעה 21:00
היכל בעיר  -הכי טוב שזה קרוב טל'09-9628607 :
פאנל רופאים  -רק הבריאות בנושא שמיעה
בהנחיית :משה נסטלבאום
יום ג' ,18.7.17 ,בשעה  ,17:00הכניסה חופשית!
"בר בעיר" טל'09-8808894 :
בר אקטואלי עם ח"כ מירב מיכאלי
יום ה' ,20.7.17 ,בשעה 20:00
ספריה ראשית טל'09-9570003 :
"חכם בשמש"  -שעת סיפור לגילאי 3-5
יום ה' ,20.7.17 ,בשעה 17:30
ספריית נוף-ים טל'09-9507946 :
"מעשה בחמישה בלונים"  -תיאטרון סיפור לגילאי 2-5
יום ב' ,17.7.17 ,בשעה 17:30
ספריית יד התשעה  -טל'09-9555423 :
"אמא אדמה" תיאטרון לגילאי 2-5
יום ד' ,19.7.17 ,בשעה  ,17:00באולם מתנ"ס יד התשעה

``

מועדון הנוער  -הכוכב השמיני  -טל'09-9553747 :
סטפן ואיב אנד ליר בהופעה
יום ג' ,18.7.17 ,בשעה 22:00
מתנ"ס יד התשעה טל'09-9581947 :
ערב נשים ויין ,יום א'16.7.17 ,
 - 19:30יריד מכירות
" 20:30על בריאות נשים ורפואה מגדרית"/עמותת "נשים לגופן"
יריד חוגים  -התנסות בחוגים ,דוכני הפעלה ויצירה
יום ד' ,19.7.17 ,בשעות  ,17:00-19:30כניסה חופשית
מתנ"ס נוף-ים טל'09-9575580 :
סרט מדובב " -החיים הסודיים של חיות המחמד" ()2016
יום א' ,16.7.17 ,בשעה 19:00
כניסה חופשית בהרשמה מראש
בית הגמלאי טל'09-9541086 :
"תמכור לה שוקולד  -אלימות בחברה הישראלית ושינוי תהליכים חברתיים"
מרצה :ד"ר גולן פלג פדידה
יום ב' ,17.7.17 ,בשעה 11:00
" 60על הים" טל'09-7682558 :
מפגש  -שירה בציבור
יום ב' ,17.7.17 ,בשעה 17:15

``

אגדה  -מרכז הורים וילדים  -טל'09-9569482 :
טרי סבן  -מסע מוסיקלי
יום א' ,16.7.17 ,בשעות  ,17:30 ,16:45 ,10:30הרשמה מראש
"פרח ,פרח אל תבכה"  -שעת סיפור
יום ב' ,17.7.17 ,בשעה  ,17:00הרשמה מראש
חיות וחיוכים
יום ד' ,19.7.17 ,בשעה 10:30
תנועה ,שיר וסיפור עם דקל
יום ד' ,19.7.17 ,בשעה 17:00
"פרח ,פרח אל תבכה"  -שעת סיפור
יום ה' .20.7.17 ,בשעה  ,10:30הרשמה מראש
פיקניק אומנות  -הפנינג קיץ לילדים :הפעלות ,מופעים ,מתנפחים,
יצירה
כל יום ה' ,בשעה 17:00

