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רוק
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מסנוקר ועד חלפון
אלון גור אריה מרצה לקולנוע ,במאי ותסריטאי
בהרצאה לילדים ולכל המשפחה על סרטים
ישראלים שהפכו לפולחן במדינה של קיבוץ
גלויות.
בבית התרבות בגבעת עדה

רונאלדו  102 /דקות  /סרטו של אנטוני וואנקה
הצצה לחייו של אחד הספורטאים המפורסמים
בעולם כריסטיאנו רונאלדו.
בבית התרבות בגבעת עדה

טינריר ירושלים  -הדים מהמלאח  87 /דקות /
במאי :כאמל השקר  //סיפורם של היהודים שעלו
מטינריר (מרוקו) והמוסלמים הזוכרים אותם ,מעורר
געגוע לחיי השיתוף בין יהודים ומוסלמים / .לאחר
ההקרנה מפגש עם היוצר שמגיע לפסטיבל במיוחד
במועדון לחבר ,קניון "של" ,בנימינה

טהורה לעד  87 /דקות  /סרטה של מאיה
זינשטיין
סיפורה של אחת העונות הדרמטיות בהיסטוריה
של מועדון הפאר  -בית"ר ירושלים
במועדון לחבר ,קניון "של" ,בנימינה

חייב לזוז  75 /דקות  /סרטו של אבידע לבני
ההרכב "אהוד בנאי והפליטים"  //כך נבנתה
חברות חד-פעמית של מוזיקאים ,שרק המוות
היה יכול להפריד ביניהם  /לאחר ההקרנה
מפגש עם היוצר  -אבידע לבני
במועדון לחבר ,קניון "של" ,בנימינה

המסע של ילדי טהרן  60 /דקות  /במאי :יהודה
קווה ,דוד טור ,דליה גוטמן  //סיפור חילוצם של
כ 700-ילדים יהודים ,במלחה״ע השנייה והבאתם
לארץ לאחר נתיב נדודים רב תחנות ובהן טהרן.
צל בבגדד  70 /דקות  /במאים :דוקי וגליה דרור
סיפורה של לינדה עבדול עזיז מנוחין שנמלטה
מארץ מולדתה עיראק במסעה לחקור את
היעלמותו של אביה זמן קצר אחרי שנמלטה משם.
שיר ידידות  -רבי דוד בוזגלו  63 /דקות  /במאי
רפאל בלולו  //סרט על המשורר והפייטן ,ר' דוד
בוזגלו ,שנולד ופעל רוב חייו במרוקו

חלומות בארסה  120 /דקות  /סרטו של ג'ורדי
לומפארט  //סיפורו של אחד ממועדוני הפאר
הגדולים בעולם  -ברצלונה ,ושל הכוכב הכי גדול
שלו  -ליאו מסי.

מחפשים את שוגרמן  86 /דקות /מאליק בנג'לול.
המאמצים להתחקות אחר עקבותיו של המוזיקאי
האמריקני רודריגז שפרסם שני אלבומים ואחר כך
נעלם .פרס אוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר
שדה של חולמים  65 /דקות  /סרטו של נועם
סטולרמן  //שלושה קיבוצניקים צעירים מחליטים
לנסוע ללונדון במטרה להיות הלהקה הלוהטת של
העיר  /לאחר ההקרנה מפגש עם היוצר  -נועם
סטולרמן
אף אחד לא שמע על חתולים פרסיים  106 /דקות
 /בהמן גובאדי  //מסע מוזיקלי מחתרתי בטהרן

קדי  -החתולים של איסטנבול  80 /דקות  /סרטה
של גיידה טורון  //דרך מבט אינטימי ואוהב על
קהילות חתולי הרחוב של איסטנבול ,מצטייר דיוקן
רענן ויוצא דופן של העיר על הרחובות ,התושבים,
וחיי היומיום שלהם.
* לאחר הסרט :מהמט דאש כוכב עולה בזמר
הטורקי ולהקתו במופע מלהיב ומרגש של מוסיקה
טורקית מסורתית .באמפי דשא  -גן יד לבנים.

מראדונה  96 /דקות  /סרטו של אמיר קוסטריצה
 //סרט דוקומנטרי יוצא דופן על “השחקן של
המאה”  -מפי מעריצו הגדול ביותר.
אני ,יוסיין בולט  107 /דקות  /סרטם של בנג'מין
וגייב טרנר  //הפתיחות ,המשברים ורגעי
ההתעלות בסרט מאירים את הפן האנושי,
והמפתיע של האתלט המהולל.
 77:78על המפה  78 /דקות  /סרטו של דני מנקין
הסרט מספר על השנה המופלאה והנוסטלגית
 ,1977דרך סיפורה של קבוצת הספורט האגדית
מכבי תל אביב.
*לאחר הסרט מפגש של הקהל עם כוכבי מכבי
תל אביב של שנת 1977
במתחם יד לבנים
באמפי דשא  -גן יד לבנים

מה זה ביטלמניה? והאם כל מה שצריך זה אהבה?
ישיב כהן ראש החוג לתולדות המוזיקה בהרצאה חכמה
ומצחיקה מלווה בקטעי וידאו ומוסיקה על סיפורה של
הלהקה המפורסמת בעולם .ההופעות ,האלבומים,
סרטי הקולנוע ,ועד לצלילה אל פפרלנד הצבעונית
בצוללת הצהובה .בבית התרבות בגבעת עדה

אריק איינשטיין  -שיר אהבה סטנדרטי  50 /דק׳
 /אבידע לבני ,אסף אמיר ויואב קוטנר
פרק מתוך סדרה ביוגרפית מוזיקלית המביאה
את סיפורו של אריק איינשטיין.
*לאחר הסרט "לקחת פסק זמן" שם-טוב לוי
במופע מיוחד שמוקדש ליצירתו המשותפת עם
אריק איינשטיין( .בליווי גיטרות וכלי הקשה)
במתחם יד לבנים

