טבלת אירועים ומופעים
המקום
אמפיתאטרון

שעה
21:00

יום שלישי 27.7.2021
מופע פתיחה  -שלומי שבת מארח את עברי לידר
בהשתתפות להקות מחול מרחבי הארץ

היכל התרבות

פארק אופירה

19:00

פרדס  -להקת מחול ורטיגו

18:30

תוצרת בית  -מופע של להקות המחול הייצוגיות
של כרמיאל ״כרמי מחול״

מגרשי הטניס
מתחם הרקדות
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שעה

יום רביעי 28.7.2021

שעה

21:00

מופע מרכזי  -״קצת אחרת״ בהשתתפות להקות מחול מרחבי
הארץ .אמנים אורחים :עמרי גליקמן ,שפיטה ,ניקי גולדשטיין

21:00

מופע נעילה  -״מעגלים״ ערב הכי ישראלי בהשתתפות להקות
מחול מרחבי הארץ .אורח הכבוד :עידן רייכל ,אמנים אורחים:
רביב כנר ,אביהו מדינה ,סגיב כהן

11:00
16:30
19:30

מעבר  -מופע להקות מחול ישראליות
 - GEMמחול מודרני
 MARSוחוזר חלילה

11:00
16:30
19:00

שקטק  -״קצב בתנועה״
כנר על הגג  -בלט ירושלים
פלמקולאז׳  -להקת הפלמנקו הישראלית

16:30

מצעד חוגים ולהקתות  -מצעד צבעוני ומקפיץ במיוחד ,אליפי רוקדים ור�ק
דנים בתהלוכה המרכזית .התכנסות במרכז ברוך  -צעידה לפארק אופירה

18:00

17:30
17:45
18:30

מעגלים מעגלים  -הרקדת עולם המחול הישראלי
טקס פרסי המחול הישראלי  -בהנחיית אבנר נעים
״ושוב אתכם״  -מופע להקות וותיקים + 30

תנו לגדול בשקט  -מופע להקות האפרוחים  -מופע מרהיב צבעוני
ועשיר בהנשתתפות מאות רקדנים ילדים מלהקות האפרוחים מרחבי
הארץ בהנחיית טל מוסרי

11:00
13:30
14:00
15:00
18:30
23:30

״שמש אדומה״  -הרקדת בוקר בכיף
״הרקדן האוטומטי״  -יהביט
הרקדת שורות life -
״הורה כושר״  -ריקודים דינמיים בדופק גבוה
״מלב אל לב״  -שוב ביחד הרקדת פתיחה מרכזית
הרקדת לילה  -״רסיסים״

14:00
16:00
17:30
18:00
19:00
23:30
24:00

תחרות היצירה בריקודי עם ישראלים
״אור חדש״  -רוקדים מעגלים
הרקדה  -״המלאך הרוקד איתי״  -סדנת יוצר
״ענני״  -סדנת יוצר
הרקדת סיכום  -״אז מה היה לנו שם״
הרקדת לילה  -״בראשית״
מצעד העשורים  -״חג עשור״

הרקדה  -״מלפנות ערב ועד סמל האהבה״
מחול לכל  -מחול במגוון סגנונות מופע להקות
ריקודים סלונים ודרום אמריקאים  -מופע ראווה
״במסילה לבאר שבע״  -נוסטלגיה הרקדות לילה

13:00
15:00
16:00
18:00
20:00
23:30

מחול לכל  -מופע מחול במגוון סגנונות .להקות מרחבי הארץ
״קבוקים ליילה״  -הרקדה כורדית
״דבקה מדבקת״  -הרקדת דבקות
״ישקף״  -הרקדה תימנית  -זמר אורח סגיב כהן
דבקה לכרמיאל  -חוגגים  80למשה תלם
״לא פעם בקיץ״  -מרתון נוסטלגיה

11:00
12:30
13:30
14:00
16:00
18:00
23:30

״מלא כוס יין אדום״  -ריקודים נשכחים
״תפילות״  -סדנת יוצר איציק בן דהן
״הפננה״  -ריקודי שורות
״היינו שניים״  -הרקדת זוגות
״דבש וחלב״  30 -שנות יצירה של אבנר נעים
הרקדת נשים
״מעבר למסך״  -גב אל גב  -הרקדות לילה
״ניגונו של יוסי״  -מחווה לרעיה ספיבק
הרקדה  -״משוט בארץ״  -מדן ועד אילת מעגלים וזוגות
הרקדה  -״על כפיו יביא״  -משיריקודי יהורם גאון
הרקדה  -״השמש תזרח לאהבה״ מעגלים  -אמצע הדרך
״יד ביד״  -זוגות מכל הזמנים
״הפרי שלך״  -זוגות אמצע הדרך
״אישה שלי״  -מרתון נשים זוגות
ערב רוק

18:30
23:30

הרקדת פתיחה  -״לא אהבתי די״
הרקדת לילה  -״מאריפוסה״

היכל הספורט
הורוביץ

18:30
19:00
23:30

״מחול לשלום״  -מוקירים את זכרה של חיה שיפמן ז״ל
הרקדת נשים
הרקדת לילה  -״הרועה הקטנה״

11:00
15:00
19:00
23:30

אולם ספורט
מתנ״ס

18:30
23:30

הרקדת נוסטלגיה  -״ושוב נצא אל הדרך״
הרקדת לילה  -״אישה על החוף״

11:00
12:30
14:00
18:00
19:00
23:30

הרקדה  -״עוד מעט״ זוגות מתחלפים
הרקדה  -״פתאום קם אדם״  -הרקדת אמצע הדרך
הרקדה  -״זו בזו נביט״
הרקדת עיוורים  -״לא נעצור״
הרקדה  -״משב רוח״
הרקדת לילה  -ת״גידי לי אישה״

מופת

09:30
עד
20:00
24:00

מתחם נשים
הופעות וסדנאות מחול המיועד לקהל נשים חילוני ודתי
צעירות וצעירות בנפשן ,יום מהנה של אנרגיות מטורפות ומעצמות.
רק זוגות  -הרקדת לילה

11:00
13:30
15:00
17:00
19:00
23:00
01:00

אירוע בוגרי קורס מרקידים  -רק בישראל
הרקדה  -״הבה נגילה״
הרקדה  -״עד בלי די״
הרקדה  -״פלורצ׳יקה״
הרקדה  -״אצבעות שוקולד״
הרקדה  -״עכשיו היא שם״
הרקדה  -״קונטיקי״

13:00
14:30
15:30
16:30
18:00
19:00
23:30

BEER
GARDEN

23:45

בירה ונשירה עם שרה׳לה שרון

23:45

ערב ים תיכוני  /בלקני

23:45
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יום חמישי 29.7.2021
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