מופע טרום פסטיבל

מפצח האגוזים  -בלט על קרח אמיתי
מופע לכל המשפחה
שני  |19:00 | 16:00 | 23.7.2018היכל התרבות
המקום
אמפיתאטרון

שעה
21:00

טבלת אירועים ומופעים

יום שלישי 24.7.2108
אהבה בת  - 70מופע הפתיחה

שעה

שעה

21:00

יש חגיגה  -שרית חדד במופע מלא מופע מרכזי

21:00

כרמיאל  - 2018מופע הנעילה

19:00

ציפור הקסם  -בלט מנילה פיליפינים

11:30
15:30
19:00

 -WHITE BEASTלהקת  Mirageצרפת
 - Mosaico Espanolלהקת לה-ריאל ,ספרד
 - Danceworx Theatre - AGNIהודו

11:30
15:30
19:00

מלח הארץ  -דדו קראוס
 - SALSA VIVAקולמביה
 - Le Sacre du Printemps&Exodeבלט
האופרה של מץ

18:00
23:55

מצעד פתיחה
העשור השביעי  -תחרות המחול העכשווי

18:00
23:55

דיוות כחול לבן  -להקות + 30
ים השיבולים  -תחרות הכוריאוגרפיה

18:00
23:55

ארץ חמדת אבות  -מופע האפרוחים
היפ הופ סטאר  -אליפות ישראל בהיפ הופ

10:00
12:00

ממריאים  -הרקדת מרקידי חו״ל
תחרות המחול העממי

15:00
17:00

 100%אמנות
מחול עיוורים

10:00
12:00
13:00
15:00
17:00

סדנה לריקודים נשכחים
אגו  -הרקדת שורות
כמה טוב בשניים  -ריקודי זוגות
דבקה מדבקת  -הרקדת דבקות
בצעד תימני

19:30

ריקודי נשף  -מופע ראווה

היכל התרבות

איצטדיון

יום רביעי 25.7.2018

יום חמישי 26.7.2018

היכל הספורט
הורוביץ

23:55

11:00
15:30
19:00

הכל פתוח  -מופע משולב
חייכי לי בשירים  -משירי שייקה פייקוב
מכל צבעי הקשת  -מופע משולב

15:30
19:00

לא דף לבן  -רות אשל
אתמיקס  -תרבויות עמים ועדות

מופת

13:30
16:00
19:00

נקודת גישה
נקודת גישה
על בטן מלאה  -אביגיל קליין ויאיר ורדיגר

12:00
16:00
19:00

דורותיאה  -דורית שמרון (סרט+מפגש)
להרגיש פלמנקו
גוונים  -מחול הודי

אולם ספורט
מתנ״ס

10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
19:00
23:55

להתחיל מהתחלה  -ריקודי קורסים
זוגות מתחלפים
אלנה  -הרקדת שורות
יא ליל  -אמצע הדרך במעגלים
מחול האוהבים
וגם ההורה  -ריקודי הורה ברצף
ריקוד לשניים  -ריקודי שבת זוגות
חתונת השנה  -להיטים לוהטים
מרתון לילה לנשים בלבד

10:00

ריקודי עמים

12:00

פונדק האהבה  -אמצע הדרך במעגל ובזוגות

14:00
15:00
17:00
20:00
23:55

צל ומי באר  -סדנת יוצר חיים שיריון
כל כך יפה לך  -סדנת יוצר עם אבי לוי
ריקודי מעגלים לנשים בלבד
ריקודי זוגות ושורות לנשים בלבד
מרתון נוסטלגיה

18:00

כמו גלגל  -הרקדת גלגלים

23:55

מרתון לילה

18:00
19:00
23:55

הרקדה משולבת
הרקדה מסכמת
מרתון לילה

16:00
18:00
23:55

פתיחת מתחם הילדים
כוכבת הילדים  -אנה זק
מסיבת נוער  -עד גיל  18בלבד

16:00
18:00
23:55

פתיחת מתחם הילדים
הרקדת הורים וילדים
מסיבת נוער  -עד גיל  18בלבד

מרכז ברוך

מרתון נוסטלגיה
מתחם נשים
11:30
12:00
13:15
14:45
16:30
18:15
20:30

מגרשי הטניס

מתחם הילדים
והנוער

(מגרש הגלגיליות)

שני 23.7

הרשמה ופתיחת דלתות 09:30
 - Yatraמסע סובב הודו 10:00
מקצבים ותנועות הודי
11:45
סדנת מחול יצירתי
13:15
הפס הלבן  -מחול אתני 15:00
ביודנסה
16:30
18:00
אתי אנקרי

23:55

מרתון לילה לנשים בלבד

17:30
18:30
23:55

לא אהבתי די
הרקדת פתיחה
מרתון לילה

23:55

מסיבת נוער  -עד גיל  18בלבד

שלישי 24.7

הרשמה ופתיחת דלתות
דרך הפלמנקו שלי
גאגא
טריו מאליקה ריקוד אפריקאי
משתוללת סדנת אימפרוביזציה
בן שמיים לארץ
צוחקות ,רוקדות ,מתאהבות

למידע וכרטיסיםwww.htk.co.il | 04-9881111 :

www.karmielfestival.co.il

הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

23:55

מרתון נוסטלגיה

23:55

גב אל גב

