קיץ
מסעיר
מסעיר
מגיע לעיר...
איר ו עי קיץ  2 0 1 6ב נ ס  -צ י ו נ ה

תוכן עניינים
דבר ראש העיר
				
דבר מנכ"ל קריית התרבות

3

קונצרט תזמורת ה"ביג בנד"			

4

אירועים לכל המשפחה
			
במתחם אצטדיון הכדורגל העירוני

5-9

		
שעת סיפור  -מביאים את הספריה לגינה

10-11

				
"פסטיבל תרבות לילדים"

12

		
“רביעי בנחלה” במתחם “נחלת ראובן”

13-15

ריכוז אירועי קיץ יולי-אוגוסט			

16

יריד חוגים עירוני

לקראת שנת הפעילות התשע"ז

יום שלישי30.8.16 ,
בין השעות 17:30-20:30
ברחבת קריית התרבות

2

ביריד נציג את החוגים והפעילויות בקריית התרבות וברחבי העיר
בואו גם אתם להצטרף למגוון הפעילויות השונות!

תושבי נס-ציונה היקרים,

אני מתכבד לשלוח לכם את חוברת אירועי הקיץ  2016בנס-ציונה.
		
בחוברת זו תוכלו למצוא את כל הפרטים על מגוון פעילויות הקיץ,
אשר יתקיימו בנס-ציונה במהלך החודשים יולי  -אוגוסט,
בכל התחומים ולכל הגילאים.
אני מזמין אתכם לבוא ,להשתתף ולהנות בפעילות הקיץ בעיר ומאחל לכם,
התושבים ,קיץ בטוח.
שלכם,

יוסי שבו

ראש העיר

אנו שמחים להציג לתושבי העיר מגוון נרחב של אירועי קיץ ,אשר יתקיימו
ברחבי העיר נס-ציונה במהלך החופשה.
תוכנית האירועים כוללת פעילות מגוונת לכל המשפחה ,ערבי קיץ מוסיקליים
במתחם "נחלת ראובן" ,פסטיבל תרבות לילדים ,שעת סיפור בגינה ועוד.
נשמח לראותכם לוקחים חלק בפעילויות השונות.
חופשה נעימה,

צחי ברוורמן

מנכ"ל קריית התרבות

"המסיבה של אתניקס"
במסגרת בימות פיס

מוצ"ש27.8.16 ,

"פארק המחול" שכונת גבעת התור

3

מופע מוסיקלי

תזמורת
ה"ביג בנד”
הקונסרבטוריון העירוני פותח
את אירועי הקיץ בקונצרט מוסיקלי
לקהל הרחב.

מוצ"ש9.7.16 ,
בשעה 21:00

רחבת קריית התרבות

4

מתחם אירועים לכל המשפחה איצטדיון הכדורגל העירוני

פסטיבל פעלולים
וקרקס
יום שני11/7/16 ,
בין השעות17:00-21:00 :

מופע קרקס
בשעה 19:30

חגיגת
מתנפחים
זיקוקי דינור

להקת קרקס נודדת מעניקה לכם
חוויית קרקס קלאסית!
אקרובטיקה אווירית ,ליצנות ,ג'אגלינג
ושיתוף הקהל .במופע ייצרו רגעים
בלתי נשכחים בקיץ הזה.

הסעות למתחם האירוע יצאו מרחבת הקניותר
בין השעות17:00-18:00 :
הסעות חזרה לרחבת הקניותר בשעות 20:30 :ו21:00 -

הכניסה לתושבי נס-ציונה חופשית
בהצגת תעודת תושב

עלות כניסה לתושבי חוץ ₪ 20 :המכירה במקום במזומן בלבד
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מתחם אירועים לכל המשפחה איצטדיון הכדורגל העירוני

פסטיבל חיות
חגיגת
מתנפחים יום שני18/7/16 ,
זיקוקי דינור

בין השעות17:00-21:00 :

מופע "הבאגיס"
בשעה 19:30

ארבעה חרקים ,חברי להקה מגניבים במיוחד,
במופע מהנה ושמח.
"נחשוב טוב יהיה טוב"

הסעות למתחם האירוע יצאו מרחבת הקניותר
בין השעות17:00-18:00 :
הסעות חזרה לרחבת הקניותר בשעות 20:30 :ו21:00 -
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הכניסה לתושבי נס-ציונה חופשית
בהצגת תעודת תושב

עלות כניסה לתושבי חוץ ₪ 20 :המכירה במקום במזומן בלבד

מתחם אירועים לכל המשפחה איצטדיון הכדורגל העירוני

פסטיבל חמשת
החושים
יום שני25/7/16 ,
בין השעות17:00-21:00 :

מופע נוי והדר
בשעה 19:30

חגיגת
מתנפחים
זיקוקי דינור

נוי והדר זמרות הפופ של הילדים במופע קצבי
וסוחף עם מיטב הלהיטים.

הסעות למתחם האירוע יצאו מרחבת הקניותר
בין השעות17:00-18:00 :
הסעות חזרה לרחבת הקניותר בשעות 20:30 :ו21:00 -

הכניסה לתושבי נס-ציונה חופשית
בהצגת תעודת תושב

עלות כניסה לתושבי חוץ ₪ 20 :המכירה במקום במזומן בלבד
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מתחם אירועים לכל המשפחה איצטדיון הכדורגל העירוני

פסטיבל כושר
ובריאות
חגיגת
מתנפחים יום שני15/8/16 ,
זיקוקי דינור

בין השעות17:00-21:00 :

מופע רוסלנה ובן רביד
בשעה 19:30

רוסלנה ובן רביד במופע שהוא מסיבה קצבית
ושמחה לאוהבי הישרדות וגאליס.

הסעות למתחם האירוע יצאו מרחבת הקניותר
בין השעות17:00-18:00 :
הסעות חזרה לרחבת הקניותר בשעות 20:30 :ו21:00 -
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הכניסה לתושבי נס-ציונה חופשית
בהצגת תעודת תושב

עלות כניסה לתושבי חוץ ₪ 20 :המכירה במקום במזומן בלבד

מתחם אירועים לכל המשפחה איצטדיון הכדורגל העירוני

אירוע מים
יום שני22/8/16 ,
בין השעות17:00-21:00 :

מיקי בהופעה
בשעה 19:30

ניתן
להצטייד
בבגד ים

חגיגת
מתנפחים
זיקוקי דינור

מיקי הבדרנית של ילדי ישראל במופע בידור
מוסיקלי לכל המשפחה.

הסעות למתחם האירוע יצאו מרחבת הקניותר
בין השעות17:00-18:00 :
הסעות חזרה לרחבת הקניותר בשעות 20:30 :ו21:00 -

הכניסה לתושבי נס-ציונה חופשית
בהצגת תעודת תושב

עלות כניסה לתושבי חוץ ₪ 20 :המכירה במקום במזומן בלבד
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מביאים את
לגינה
הספריה
אחר הצהריים משפחתי
שעת סיפור לילדים

בימי חמישי בשעה 18:00
במהלך חודש יולי

10

גן נווה
רחוב נורדאו

שכונת מליבו
רחוב מנחם בגין
פינת אהרון בוקסר

7/7/16

אורן פורקאצ'ה
הקוסם מארץ עוץ

"שבלולי"
ג'ק ועוגת הפלא

14/7/16

שרלי שלום דנינו
תהיה בריא מוריס מגי

אורן פורקאצ'ה
פינוקיו

21/7/16

אודליה ונדרהורן
כספיון הדג הקטן

שרלי שלום דנינו
משהו אחר

28/7/16

"פלורנס"
שמוליק קיפוד

רן זמיר
איתמר מטייל על קירות

הספריה העירונית

נ ס – צ י ו נ ה

גן האמהות
רחוב האמהות

פארק ארגמן
רחוב משה לרר

שכונת "העמק"
רחוב כרמים
פינת רחוב יוגב

7/7/16

רן זמיר
הדודה מיכל

רויטל אברהם
טין טין הגמד

"פלורנס"
איה פלוטו

14/7/16

"שבלולי"
חיבוקונים

רן זמיר
אריה הספריה

רויטל אברהם
העכבר של תמר וגאיה

21/7/16

אורן פורקאצ'ה
הסנדלר והגמדים

"שבלולי"
לו יכולתי הייתי קוסם

רן זמיר
הצב של אורן

28/7/16

אודליה ונדרהורן
מעשה בשלושה פרפרים

אורן פורקאצ'ה
דוקטור דוליטל

"שבלולי"
תוכי יופי
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ה

"פסטיבל תרבות"

לילדים

 3סדנאות ₪ 20

רגע לפני החזרה לגנים ולבתי הספר
הצגה איכותית לילדים ומתחם סדנאות יצירה

סדנה בודדת ₪ 10

יום שני29/8/16 ,
בשעה  11:30בהיכל התרבות
הרפתקאות חמור
שכולו תכלת הצגת לילדים
לגילאי 10-5

פסטיבל
יצירה

בין השעות 10:00-13:30
ברחבי קריית התרבות

עיבוד ובימוי :שי פיטובסקי
בהשתתפות :שחקני "החיפאית" :קרן אור ,ארז ביטון ,רז וינר,
מאור נגבה ,מיטל נר ,ולדיסלב פסחוביץ' ,רון ריכטר ,ארז שהרבני.
בליווי אקורדיון וחליל צד ,ומפעילי החמור :גוני פז/אופיר צויבל.
זהו סיפור על חמור ,חמור אפור ופשוט שאיש לא רצה בו ,אפילו
לא אדונו שקיבל אותו במתנה.
החמור מתהלך בודד בין שדות הקוצים ,עד שיום אחד מחליט הוא
לזקוף ראשו ,לפרוס רגליו ,לחצות את גבול המושבה ולדהור בנתיב
הפלאות אל עבר גורלו.
מכאן מתחיל חמורנו במסע פיוטי ,מצחיק ונוגע ללב ,אשר
במהלכו פוגש החמור שלל דמויות המגלות לו את סגולותיו.
זהו סיפור על גורל ,על שליחות ,על המשמעות שלנו בעיני
עצמנו ובעיני אחרים ,על הדברים הקטנים בחיים ועל המשמעות
העמוקה שהם טומנים בחובם.
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סדנאות יצירה
ואומנות

כרטיס להצגה מקנה
 3סדנאות
ללא תשלום!
*לתושבי העיר
סדנה בודדת
₪5

“רביעי בנחלה”

מתחם “נחלת ראובן”

ערבי קיץ מוסיקליים ,בימי רביעי
בין השעות 21:00-23:00
 6.7.16מחווה לU2 -

מופע מחווה בועט ללהקה שעשתה הכי הרבה כבוד
לפופ ,עם השירים שהיו פסקול של החיים שלנו בארבעת
העשורים האחרונים.

“ 13.7.16השלושרות”

איה כורם ,רז שמואלי ומיכל גבע שלוש זמרות,
מהמובילות בדור הצעיר של ישראל ,מבצעות את מיטב
שירי השלישיות הגדולות :החלונות הגבוהים ,הנשמות
הטהורות ,השלושרים ,שוקולד מנטה מסטיק ,גשר הירקון,
אף אוזן גרון ועוד.
המופע בליווי שלושה נגנים.

כתיבה :אור ישראלי ׀ בימוי :אמנון וולף
במקום יפעל בית קפה
 21:00כניסה למתחם
 21:30שעת תחילת מופע (משוער)

כרטיסים ניתן לרכוש במחלקת מנויים
בטל 08-9304020 .שלוחה 4
ובכניסה לאירוע (המכירה במקום במזומן בלבד)
ישיבה סביב שולחנות על בסיס מקום פנוי – מקומות לא מסומנים
מספר המקומות מוגבל

מחיר כרטיס₪ 50 :

לתושבי נס-ציונה תינתן  50%הנחה
בהצגת תעודה תושב
במעמד הרכישה ובכניסה לאירוע
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בנחלה”
“רביעי
ערבי קיץ מוסיקליים ,בימי רביעי,
 20.7.16ערב יווני

ערב של טברנה יוונית עם רוחלה אלה,

אווירת טברנה נהדרת ושמחה .יאסו!

 27.7.16רבקה זהר ולירון לב
במופע משותף

החיבור המרגש בין רבקה זהר ולירון לב

הוא הפתעה גדולה ,שהולידה שני אלבומים והופעות רבות ברחבי
הארץ שזכו להצלחה גדולה.
במופע החדש יבצעו השניים שירים מקוריים וחדשים ,לצד ביצועים
מחודשים לקלאסיקות הגדולות והאהובות של רבקה זהר.

 17.8.16גיא ויהל

צמד הזמרים-יוצרים המוכשרים,

מהרכבי הרוק המעניינים והמצליחים בישראל ,כבשו בשנתיים
האחרונות את תחנות הרדיו וריגשו את כולנו.

מחיר כרטיס₪ 50 :
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לתושבי נס-ציונה תינתן  50%הנחה
בהצגת תעודה תושב
במעמד הרכישה ובכניסה לאירוע

מתחם “נחלת ראובן”
בין השעות 21:00-23:00

 24.8.16מושיקו כהן ולהקתו
בערב ישראלי

		
"קסם השיר" מופע מוסיקלי של שירי ארץ ישראל
		
בניחוח דרום אמריקה ,חגיגה לטינית ,במקצבי צ'ה צ'ה,
רומבה ,סלסה ,טנגו עוד ועוד..
במופע אין רגע דל ,חוויה תרבותית בטעם של עוד.

31.8.16
דניאל סלומון ודנה עדיני
במופע משותף

דניאל ודנה במופע מרגש ,אינטימי ומיוחד ,בו הם מבצעים
שירים משותפים ,ישנים וחדשים ,לצד קאברים לדואטים
שהם כבר בגדר קלאסיקות ,מכל הזמנים:
		
"רבות הדרכים" "אהובי"" ,קרן שמש מאוחרת",
"לשיר איתך"" ,צער לך וצער לי",
" "I Got You Babe" ,"Oh Darlingועוד רבים וטובים.
רומנטיקה במיטבה!

במקום יפעל בית קפה
 21:00כניסה למתחם
 21:30שעת תחילת מופע (משוער)
כרטיסים ניתן לרכוש במחלקת מנויים
בטל 08-9304020 .שלוחה 4
ובכניסה לאירוע (המכירה במקום במזומן בלבד)
ישיבה סביב שולחנות על בסיס מקום פנוי – מקומות לא מסומנים
מספר המקומות מוגבל
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לוח אירועים יולי  -אוגוסט
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

3.7

4.7

5.7

6.7
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

7.7
שעת סיפור

8.7

9.7
קונצרט
תזמורת
ה"ביג בנד"

10.7

11.7
אירוע משפחות
מתחם אימונים

12.7

13.7
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

14.7
שעת סיפור

15.7

16.7

17.7

18.7
אירוע משפחות
מתחם אימונים

19.7

20.7
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

21.7
שעת סיפור

22.7

23.7

24.7

25.7
אירוע משפחות
מתחם אימונים

26.7

27.7
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

28.7
שעת סיפור

29.7

30.7

31.7

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

6.8

7.8

8.8

9.8

10.8

11.8

12.8

13.8

14.8

15.8
אירוע משפחות
מתחם אימונים

16.8

17.8
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

18.8

19.8

20.8

21.8

22.8
אירוע משפחות
מתחם אימונים

23.8

24.8
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

25.8

26.8

27.8
"המסיבה של
אתניקס"

28.8

29.8
פסטיבל
תרבות לילדים

30.8
יריד חוגים
עירוני

31.8
רביעי בנחלה
נחלת ראובן

איר ו עי קיץ  2 0 1 6ב נ ס-צי ו נ ה

מ קיץ
מגיעסע
עיר...ר
ר
לעי

