
 

   9.12יום חמישי 

  תקציר  גילאים  אולם הצגה   שעה

 "ארנבים"   09:30
 לשוני-דו

מקורית על חברות אמיצה,   הצגה  3-8  אודיטוריום
 אהבה קסומה ומלא עוגות גזר

  "האריה של אלן" 09:30
 בכורה! -ערבית 

סטודיו קומת  
 קרקע

עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא   3-8
  של קרוקט ג'ונסון

 "קרטון"   11:00
  ללא מילים

מופע ליצני משעשע, המשלב  3-8  פאטיו
קסמים  קרקס ואקרובטיקה ושלל

 והפתעות

 "ים"  10:30
 לשוני-דו

הצגה אקולוגית אינטראקטיבית  3-7  ספריה
וצבעונית, עשירה בדמיון ומשלבת  

 יצירה באומנות

"עלילות    11:30
פרדיננד פדהצור 

 בקיצור" 
 בכורה! -ערבית

הצגה על דמוקרטיה בשפה  3-8  אודיטוריום
 ן האופיינית של אפרים סידו

 "ים"  11:30
 לשוני-דו

הצגה אקולוגית אינטראקטיבית  3-7  ספריה
וצבעונית, עשירה בדמיון ומשלבת  

 יצירה באומנות

16:30   
 זמנים בלבד  למו -אירוע פתיחה לפסטיבל העשור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  10.12יום שישי 

  תקציר  גילאים  אולם  הצגה  שעה

"עלילות    09:30
פרדיננד  
פדהצור  
 בקיצור" 

 בכורה! -עברית

הצגה על דמוקרטיה בשפה  3-8  אודיטוריום
 סידון.  האופיינית של אפריים 

 "למשל משל" 09:30
 בכורה! -ערבית 

הצגה מוזיקלית המשלבת שירים,   3-8 סטודיו יסמין 
דמיון    משלים, הומור והרבה

 בהשראת משלי איזופוס

 "עמו אוסאמה"   11:00
  ערבית

סטודיו קומה  
  תחתונה

הצגה ע"פ הספר המוכר והאהוב  4-10
"הרפתקאות הדוד   -מאת ינץ לוי 

  אריה".

"האריה של    14:00
 -עברית  -אלן" 

 בכורה!

עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא   3-8  סטודיו יסמין 
  של קרוקט ג'ונסון.

שעת סיפור עם    14:00
  עברית -תומש 

השחקן תומר שרון מספר   3-7  ספריה
סיפורים, שר שירים ומשתעשע 

  עם הילדים
 
 

   11.12יום שבת 

  תקציר  גילאים  אולם  שם ההצגה  שעה

"עלילות פרדיננד  10:30
  -פדהצור בקיצור"

 בכורה! -עברית

הצגה על דמוקרטיה בשפה   3-8 אודיטוריום 
  האופיינית של אפריים סידון.

 "סוד כמוס"  10:30
   עברית

 הצגה בשילוב תיאטרון בובות 4-8  ספריה

"העששית   11:00
  ערבית-הקטנה" 

סטודיו קומת  
 קרקע

עיבוד קסום לסיפור האגדה של   5-10
  ג'סאן כנפני המשלבת תאטרון

  צלליות.

 "ים"   11:00
  דו לשוני

סטודיו  
   יסמין

הצגה אקולוגית אינטראקטיבית  3-7
וצבעונית, עשירה בדמיון  
 ומשלבת יצירה באומנות

"הנעליים של   12:00
 טנבורי"
  ערבית

סטודיו קומת  
  קרקע

תיאטרון בובות מרהיב ומלא  3-8
  דמיון



 "פלא" 12:30
  עברית

אנושית מרגשת בעיבוד  דרמה  7-12  אודיטוריום
בימתי לרב המכר "פלא"  

)Wonder( 

 סדנת תיאטרון   12:30
 להורים וילדים  

  עברית

  5  סטודיו יסמין 
 ומעלה 
(עם 
 הורים)

של יצירתיות  תחווייתיסדנא 
 ושעשוע להורים וילדים 

 -"האריה של אלן"   14:00
 בכורה! -עברית 

סטודיו קומה  
 תחתונה 

עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא   3-8
  של קרוקט ג'ונסון

 "ארנבים"  14:30
 לשוני-דו

הצגה מקורית על חברות    3-8  סטודיו יסמין 
אמיצה, אהבה קסומה ומלא 

 עוגות גזר 

 "שניים על גג" 15:00
 לשוני-דו

מחזה הומוריסטי ופואטי על מתן  7-12  אודיטוריום
קיום  –כבוד לאחר וחיים בדו  

בהשראת הסיפור המוכר  
  רובינזון קרוזו 

"שלמה המלך    15:00
 והדבורה" 

  עברית

אגדה מעוררת מחשבה  4-8  ספריה
המסופרת בקלילות, על דבורה 
קטנה המצליחה להציל מלך 

  גדול
 

 בחצר הפנימית ולכל המשפחה   – מופעי חוץ בכניסה חופשית 
 ם  שוקולדידמויות שטח, איפור וסנטה קלאוס מחלק 

 תקציר  מופע שם ה שעה 
 " הכובעים הגבוהים " 10:30-15:00

 
 ליות מוזיק  דמויות שטח

 "קרטון"  11:30-12:30
 

 קרקס ליצני מלא פעלולים 

 " אוטומוטו " 12:30-14:00
 

 פריצות מתוך מופע אינטראקטיבי וצבעוני  

 "כנרת וליצן"    13:00-13:30
 

 מופע מוזיקלי מצחיק במיוחד 

 


