``

תרבות חיים  -אירועי התרבות בהרצליה
18.1.18 - 12.1.18
מקהלת "זמר לך" טל'09-0705139 :
המקהלה בניהולו המוזיקלי של דוד זבה
מחפשת אתכם ,מבוגרים הצעירים ברוחם ,חובבי
שירה וזמר (זמרות סופרן וגברים זמרים) ,הופעות,
טיולים ופסטיבלים.
מוזיאון הרצליה לאומנות עכשווית  -טל'09-9551011 :
סמינריון השקת ספרה של יעל אילת ון אסן :לחשוב מוזיאונים מחדש
שבת ,13.1.18 ,בשעה 11:00
בהרשמה מראש בטל' או בדוא"לevent.herzliya.museum@gmail.com :
גלריה עירונית טל'(09-9589986 :בן גוריון )7
"למסגר את הרגע"  -הרצאה של תמר סצמסקי
חוקרת ומרצה לצילום
יום ה' ,25.1.18 ,בשעה 11:00
היכל אומנויות הבמה  -טל'1-700-70-29-29 :
קונצ'רטו לאום כלתום  -גיל שוחט
יום ו' ,12.1.18 ,בשעה 12:00
קלאסיקה לכל המשפחה  -המרוץ לנשף בווינה ,עם ניצה שאול
שבת ,13.1.18 ,בשעה 11:00
ירדנה ארזי והגבעתרון " -הוי ארצי מולדתי"
מוצ"ש ,13.1.18 ,בשעה 20:30
מיכאל  -תיאטרון אורנה פורת
יום ב' ,15.1.18 ,בשעה 17:30

``

האנדלוסית עם עידן עמדי ויהודה קיסר
יום ה' ,18.1.18 ,בשעה 20:30
היכל בעיר טל'09-9628607 :
אסף יצחקי  -מופע סטנד אפ עם אנרגיות גבוהות,
הומור שנון וחסר מעצורים
מוצ"ש ,13.1.18 ,בשעה 21:30
פאנל רופאים  -רק הבריאות ,מנחה :משה נסטלבאום
יום א' ,14.1.18 ,בשעה  ,17:00הכניסה חופשית
"יאמאס"  -חגיגה יוונית אמיתית! מוזיקה לחיים טובים! יאסו!
יום ה' ,18.1.18 ,בשעה 20:30
בר בעיר טל'09-8808894 :
"אובר חוכם"  -הרצאות על הבר :חקר המוח ,מרצה :ד"ר ניצן קוזלובסקי
יום ג' ,16.1.18 ,בשעה 20:30
לפרטים חפשו אותנו בפייסבוק  -בר בעיר.
ספריה ראשית טל'09-9570003 :
"הסיפור של שם המשפחה החדש"  -על ספרה של אלנה פרנטה,
מרצה :ד"ר רונית בועז
יום א' ,14.1.18 ,בשעה 20:00
"נרקיס מלך הביצה"  -בהשתתפות בובות תיאטרון גדולות
יום ה' ,18.1.18 ,בשעה 17:30
הכניסה חופשית ברישום מראש09-9541338 :
ספריית יד התשעה טל'09-9555423 :
"אבא של עמליה טס לאוסטרליה"  -תיאטרון ,כולל יצירה ,לגילאי 2-5
יום ד' ,17.1.18 ,בשעה 17:00
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מתנ"ס נווה עמל  -טל'09-9708200 :
רוקנרול עם בנג'ו הגדול
יום א' ,14.1.18 ,בשעה  ,17:00לגילאי 1-4
"היפיפיה הנרדמת"  -הצגת ילדים
יום ג' ,16.1.18 ,בשעה  ,17:30לגילאי 3-6
מתנ"ס נוף-ים  -טל'09-9575580 :
הכנת מיטריות  -פעילות חווייתית יצירתית להורים ולילדים
יום ב' ,15.1.18 ,בשעה 17:30
"אליעזר והגזר"  -סיפור תיאטרלי ,לגילאי 2-5
יום ג' ,16.1.18 ,בשעה 17:30
מפוחית וגיטרה עם יואב  -מופע מוזיקלי אינטראקטיבי ,לגילאי 1-3
יום ה' ,18.1.18 ,בשעה 17:00
כרטיסים באתרwww.herzliya-matnasim.org.il :

הכוכב השמיני טל'09-9553747 :
אקוסטיק קפה  -הופעות אקוסטיות בבימת בית הקפה ,הכניסה ללא תשלום
יום ו' ,12.1.18 ,בשעה 21:00
אדם בן עזרא  -מסדרת הג'אז
יום ה' ,18.1.18 ,בשעה 20:00

