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סדנאות
״גריד״- של  - בהשראת התערוכה  17:00-18:45 סדנת ציור "טיול עם חתול" 

האמנית יעל פרנק המוצגת במוזיאון. 

חימר  לבני  עם  בניה   – שונות  בטכניקות  בחימר  פיסול  סדנת   17:00-18:45
בטכניקה מיוחדת.

17:00-18:45 ים של אמנות - סדנה בהשראת עולם המים- יצירת יצורים דמיוניים  
שעם רדת החשכה יתגלו באור שונה.

בהשראת תערוכתה   - לציור השקיעה  19:00-20:00 "מחכים לשמש"- סדנה 
של הילה טוני נבוק המוצגת במוזיאון. השקיעה תוקרן מחוף הים בהרצליה, למסך  
באירוע, ובהנחיית האמנית הילה שפיצר יצרו המשתתפים ציורי שקיעה בטכניקות 

שונות - מיועד למבוגרים ולכל אוהבי הציור.

התערוכת  בהשראת  בחול  מונפשים  סרטונים  להכנת  סדנה   20:30-21:30
״כ-חול״ המוצגת בבית תאו.

ביום שישי בבוקר 8:00-9:30 סדנאות בוקר טוב, ציור שמש, ברכות לבוקר טוב 
ופיסול של ארוחת בוקר יצירתית במיוחד מחומרים ממוחזרים.

8:30 יוגה לכל המשפחה עם אורית אופיר בין פסלי הגן.

מופעים
18:30 ו 19:45 להקת מארש דונדורמה - 13 נגני כלי נשיפה יקפיצו את הגן ויעשו 

שמח  במופע המשלב מוסיקה מקורית עם השפעות ג'אז ופאנק. 

20:15 "הדרקון פיץ" - מה קורה כשדרקון פחדן יוצא למסע נועז להשיב לעצמו את 
האש, כתיבה עיצוב וביצוע: טל בן בינה. בתום ההצגה תנחה טל סדנה להכנת  צלליות. 

21:00, 21:30, 22:00 מסיבת אוזניות יצירתית וקצרה לצלילי set של הדיג'יאית 
עדי שבת.

לוח הקרנות
17:00 טום וג'רי

18:00 בלון אדום – The red ballon (צרפת 1956) במאי: אלבר מוריס.

20:15 סיפורים מעולם האנימציה הגרמני - סדרה של סרטוני אנימציה באדיבות 
מכון גתה הכוללת יצירות מאת: וולטר רוטמן, הנס ריכטר ולוטה רייניגר חלוצה 

קולנועית של סרטי אנימציית צלליות.

Notes from home 21:00 - בימי הסגר הוזמנו כותבים לספר ולהקליט מהבית  
ויזואלית  חוויות מהתקופה ההקלטות נשלחו לאמני אנימציה אשר יצרו פרשנות 

ללא היכרות קודמת עם הכותבים. 

22:30 הנבואה - Koyaanisqatsi (ארה"ב 1983) מוזיקלי/ תיעודי / חוויתי במאי 
גודפריו ראג'יו למסע בזמן. (86 דק' ללא מילים).

23:30-01:30 חלום אריזונה – Arizona Dream (1993) במאי אמיר קוסטריצה.

סיורים בתערוכות
18:30, 19:00 סיורים דיאלוגיים חוויתיים לכל המשפחה בתערוכות המוזיאון.

היצירות  בין  מילים  ללא  מוסיקלי  מסע   - סאונד  סיור   22:00  21:00  ,20:00
המוצגות במוזיאון. לאור סט מוסיקלי שיצרה במיוחד ה-D.J עדי שבת,המשתתפים 
מוזמנים לחוות את התערוכות השונות במקצבים שונים. משך כל סיור כ-30 דקות.

מה במתחם?
ופעילויות  מופעים  סרטים  סדנאות,  משפע  להנות  תוכלו   2021 בארטקמפ 

למגוון גילאים.

♥ שימו לב כי לצד כל פעילות מצוין מספר המתחם בו היא מתקיימת ומספר פעילויות 
מתקיימות במקביל במתחם. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר המוזיאון. 

ילדים איזור פעילות
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