יום שלישי  | 27.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית
מגרשי הטניס

23:30
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00

אולם מופת

״כולנו במצעד״ אמצע הדרך
ההרקדה
רק זוגות

שעה
 24:00עד 02:00

13:30
מסיבת כושר בשילוב
ריקודי עם מוכרים
15:00
ריקודי עם דינמיים
בדופק גבוה

11:00
הרקדה ותיקה
ופופולרית של ריקודי
זוגות בהחלפה

מרקיד
עירית שוורץ

אולם הספורט מתנ״ס

14:00
מרקידי ״שבת זוגות״
הפופולריים ,במיטב
הריקודים מכל הזמנים

״ושוב נצאה אל הדרך״  -נוסטלגיה הרקדת פתיחה | הפקה :ינאי ריין
המרקידים שלכם
ינאי ריין ,חלי לבנה
״אישה על החוף״  -מרתון נשים | הפקה :אביטל חוברה
מזלית חצרוני ,שירה וייצמן ,יונה דרף ,רוני גרינבאום,
דנה שמיל ,אסתי דרורי ,אביטל חוברה
לראשונה בפסטיבל
הרקדת פתיחה
נוסטלגיה

שעה
18:30
23:30
עד 04:00

18:00
בואו לתת להם יד
ולרקוד יחד במעגל

אולם הספורט הורוביץ

19:00
לראשונה בפסטיבל
שעה וחצי של ריקודים
נדירים ,מורכבים
ומאתגרים

״מחול לשלום״  -זוכרים את חיה שיפמן הרקדת פתיחה | הפקה :מיכל אפק
המרקידות שלכן

18:30
19:00
23:30
01:00
02:00
03:00

מגרשי הטניס

11:00
לראשונה הרקדת בוקר
רגילה בכיף ,בסבבים
קצרים מעגלים וזוגות

״לא אהבתי די״ הרקדת פתיחה | הפקה :דדה לוסקי ,מירי אקוני
המרקידים שלכם
הרקדה
דדה לוסקי ,מירי אקוני ,כרמית שימקו ,עופרה יחזקאל
הרקדת פתיחה מרכזית
״מאריפוסה״ מרתון לילה | הפקה :דרור דוידי
אורלי שמש
אבי אמסלם ,זאב ניסים
אלמוג בן עמי
שמעון ורד ,יואב בשן
דרור דוידי
רועי פרידמן ,בר מזרחי

שעה
18:30

יום רביעי  | 28.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית

שעה
מוקירים את זכרה של חיה שיפמן
כניסה מעורבת
הרקדת נשים  -מיכל אפק ,אורית רוזן ,אורלי שמש ,שלומית נגר
״הרועה הקטנה״  -מרתון נוסטלגיה בדגש ריקודי ראשונים | הפקה :נורית גרינפלד
נורית גרינפלד ,יואב בשן
זאב ניסים
ירון כרמל ,ירון מישר
חיים צמח ,יעל יעקובי

11:00
סדנה קסומה של שני
יוצרים שהשפיעו על
תנועת ריקודי העם
23:30
לכבוד קו הרכבת
כרמיאל  -באר שבע
11:00
״מהזום לרחבה״ הפקת
בוגרי קורס מרקידים של
אוניברסיטת תל-אביב .בואו
להכיר את הדור הבא

מחול לכל

13:30
סדנת יוצר מרגשת עם
טאצ׳ו ממייסדי התחום
צילום :אלכס הובר

מופע להקות נוער במגוון סגנונות

רביעי |  + 15:00 | 28.7חמישי |  | 13:00 | 29.7היכל הספורט הורוביץ

הכניסה חופשית!

יום חמישי  | 29.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית
מגרשי הטניס
שעה
16:00
17:15
18:00
19:00
23:30
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00

״נורמלי״  -הפקה :אלמוג בן עמי
המרקידים שלכם
הרקדה
״אור חדש״  -רוקדים מעגלים
אלמוג בן עמי
״המלאך הרוקד איתי״ סדנת יוצר עם יובל טבשי
״ענני״  -סדנת יוצר עם מיכאל ברזלי
אבנר נעים מסכם פסטיבל
״אז מה היה לנו שם?״
״בראשית״ | הפקה :מיכאל ברזלי
מימי קוגן ,עירית שוורץ
מצעד העשורים  -״חג עשור״
מירי אקוני ,פנינה קליין
הילה ומוטי מנחם
אלעד פרל ,ירון אלפסי
גדי ביטון ,ירון כרמל ,תמיר שרצר ,מיכאל ברזלי ,הילה מוקדסי

סדנאות היוצר
כרמיאל 2021
ויקטור גבאי
אלי רונן
רעיה ספיבק
משה תלם
טאצ׳ו
אבנר נעים
יובל טבשי
מיכאל ברזילי
איציק בן דהן

אולם הספורט מתנ״ס
שעה
11:00
12:30
13:30
14:00
16:00
18:00
23:30
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00

״מי הנחלים״  -הפקה :שמעון ורד
המרקידים שלכם
הרקדה
״מלא כוס יין אדום״  -ריקודים נשכחים יואב סידי
מנחה :שמעון ורד
״תפילות״  -סדנת יוצר איציק בן דהן
דודו ספיר
״הפננה״  -ריקודי שורות
ניסים בן עמי ,ענת אביב
״היינו שניים״  -הרקדת זוגות
״דבש וחלב״  30 -שנות יצירה של אבנר נעים בהנחיית :ירון כרמל
מפיקה :רויטל גולן מרקידות :רויטל גולן ,חגית פוקס ,מיכל
הרקדת נשים
בכר ,תמי דביר ,אתי ביטון ,גלית שם טוב
״מעבר למסך״  -גב אל גב | הפקה :עידית שמש
אורפז פורגס חלוה ,גלית שם טוב
איציק בן דהן ,ורדית חדד
שמעון ורד ,קרן אורן
נילי אלגזר ,יוסי לילה
אושרת לופו ,רחלה כהן
עידית שמש

אולם הספורט הורוביץ
15:00
16:00
18:00
20:00

שעה

23:30
24:00
01:00
02:00
03:00
04:00

אולם מופת
13:00
14:30
15:30
16:30
18:00
19:00

שעה

 23:30עד 05:00

״דבקה כייף״  -הפקה :רועי פרידמן
המרקידים שלכם
הרקדה
הילה מנחם ,רחלה כהן
״קבוקים ליילה״  -כורדים וריקודים מסוגננים
אידי גרינבלט ,יעל יעקובי ,מימי קוגן
״דבקה מדבקת״  -דבקות
הילה ומוטי מנחם
״ישקף״  -הרקדה תימנית ,זמר אורח :סגיב כהן
מפיק :יואב סידי מנחה :עליזה רוזן
״דבקה לכרמיאל״  -חוגגים  80למשה תלם
״לא פעם בקיץ״  -מרתון נוסטלגיה הפקה :פנינה קליין ,ציון סהר
פנינה קליין
פנינה קליין ,שמעון ורד
מימי קוגן ,נעמי נהרי
ציון סהר
ינאי ריין
חיים שטריקברגר ,דוד פפרקורן
״ארצי״  -הפקה :רן גולן ,רחלה כהן
מרקיד
הרקדה
מפיק :יואב סידי מנחה :עליזה רוזן
״ניגונו של יוסי״  -מחווה לרעיה ספיבק
חיים שטריקברגר ,דוד פפרקורן
״משוט בארץ  -מדן ועד אילת״  -מעגלים וזוגות
אורלי סיון ,נטע פן מישאלי
״על כפיו יביא״  -משיריקודי יהורם גאון
מיכל בכר ,דב אורבך
״השמש תזרח לאהבה״  -מעגלים  -אמצע הדרך
איילת בוקאי
״יד ביד״  -זוגות מכל הזמנים
יואב בשן ,כרמית טל
״הפרי שלך״  -זוגות אמצע הדרך
״אישה שלי״  -מרתון נשים הפקה :אורית רוזן
כרמית בן חיים ,רותי בן דוד ,ליאורה נישלי ,רותי גלבר ,אתי מעודה ,רותי וינברגר ,אורית רוזן

12:30
היוצר המוכשר שהפך
לכוכב רשת בתחום
שלנו ,בשעה מריקודיו
היפים
16:00
נרקוד מריקודיו של
אבנר שחיבר לאורך
 30שנה
23:30
הרקדה ללא הפסקה
מול הטניס ,זוגות
ומעגלים לסירוגין

15:00
הרקדה ייחודית
ומסוגננת עם ריקודים
בלחנים מאזור
כורדיסטאן והסביבה
18:00
פעמי תימן  -ריקודים
בניחוח תימני.
בהשתתפות סגיב כהן
בשיריקודיו ובחפלה
תימנית
20:00
הצדעה למשה תלם
בהגיעו לגבורות ,במחול
ובזמר

13:00
מחווה ופאנל לרעיה
ספיבק ,מהמייסדות
והמשפיעות בתחום
15:30
הצדעה לשירי
יהורם גאון
בהגיעו לגבורות

15:00
ריקודים בניחוח חסידי
חדשים וותיקים כולל
שיריקודים מהמקורות
19:00
ריקודי זוגות
שלא רוקדים כל יום

שעה
11:00
13:30
14:00
15:00
18:30
23:30
01:00
02:00
03:00
04:00

״הורה מחודשת״  -הפקה :אלמוג בן עמי
המרקידים שלכם
הרקדה
ורדית חדד ,אביבית רוזנברג ,אלמוג בן עמי ,גליה בוארון ,ג׳קי רוזנפלד
״שמש אדומה״  -הרקדת בוקר בכיף
נטלי רז ,גבו מירקין
הרקדן האוטומטי  -יהביט
רועי פרידמן ,בר מזרחי מארחים את אייל אליהו
לייף  - Life -שורות
ריקודים דינמיים בדופק גבוה  -הורה כושר תמיר שרצר ,ורדית חדד
יגאל טריקי ,עידית שמש ,סאלח שאמי
״מלב אל לב״  -שוב ביחד ,הרקדת פתיחה
מרכזית בסבבים קצרים
״רסיסים״ | הפקה :יענקלה זיו
נורית גרינפלד ,יגאל טריקי ,יעל טויטו
שלומי מרדכי ,דני נווה
תמיר שלו
עופרה יחזקאל ,יענקל׳ה זיו
עופר אלפסי

אולם הספורט מתנ״ס
שעה
11:00
12:30
14:00
18:00
19:00

״כמה טוב שבאת״  -הפקה :דניאל שקופ ,תמיר שלו
המרקידים שלכם
הרקדה
ירון מישר
״עוד מעט״  -זוגות מתחלפים
״פתאום קם אדם״  -ריקודי אמצע הדרך בראש צעיר דניאל שקופ ,מוטי מרזוק
מפיקה ומרקידה :ירדנה ליב.
״זה בזו נביט״  -הרקדה בסטייל שבת זוגות
מרקידים :ויקטור גבאי ,תמיר שלו
יוסי תפילין
״לא נעצור״  -הרקדת עיוורים
תמיר שלו
״משב רוח״  -ריקודי מעגל נדירים  /זאבים

״תגידי לי אישה״  -מרתון נשים | הפקה :שלומית נגר
 23:00עד  05:30ציפי גודיס ,שולה שבח ,שלומית נגר ,מיכל אפק ,אורלי שמש ,אביבית רוזנברג ,קרן אורן

אולם הספורט הורוביץ
שעה
 11:00עד 13:00
23:30
01:00
02:00
03:00
04:00

אולם מופת

״לצפון באהבה״
הרקדה

המרקידים שלכם

מ״לפנות ערב״ ועד ״סמל אהבה״  -מריקודי אלי רונן וויקטור גבאי מנחה :אבנר נעים
״במסילה לבאר שבע״  -מרתון נוסטלגיה | הפקה :הילה מנחם
הילה מנחם ,יגאל טריקי
אבי אמסלם
הילה מנחם
נורית שמעוני
יואב סידי

״תנו לנו יד ונלך״  -הפקה :רן גולן ,רחלה כהן
מרקיד
הרקדה
שעה
מנהל הפקה :נפתלי חייט
״רק בישראל״  -אירוע בוגרי קורס מרקידים
11:00
״הבה נגילה״  -מחווה לצבי הילמן  -טאצ׳ו .פאנל והרקדה מפיק :יואב סידי מנחה :עליזה רוזן
13:30
ליאור כהן ,עינת כהן
״עד בלי די״  -ריקודים חסידיים ומהמקורות
15:00
אשר ויצמן ,משה אורון
״פלוריצ׳יקה״  -ריקודי עמים במעגלים ובזוגות
17:00
רן גולן ,ציון סהר ,רחלה כהן
״אצבעות שוקולד״  -ריקודי זוגות מיוחדים
19:00
״נסתובב״  -הפקה :מייק ורון
מייק ורון ,אירית שטרנברג
״עכשיו אישה״  -ריקודי אמצע הדרך
23:00
אשר ויצמן ,משה אורון
 01:00-03:00״קונטיקי״  -מרתון ריקודי עמים

