
 ועדת תרבות וקהילה שהתקיימה ב 18.05.15

 נוכחים

פדהצור, דרור  –שרהלה לוקסמבורג, יעל לב ארי, עינת מור, יוקי גניגר, גליה דור, אניק זבליק, ארנה לרר 
 אלוני, פנינה רבינוביץ, סיגל זוז.

 נעדרו והתנצלו

. קאורה הולין, דנה מיצוני  

 

 .רועי משואה לתקומהידיווח א .1

  קהל גדול והתנהלות ללא תקלות מיוחדות. היה . ועמידה ביעדים הצלחה גדולההתחושה היא של בסה"כ
לגבי ערב יום ארוך, ו -הועדה מציינת שטקס הנחת הזרים -לגבי הטקס באנדרטה בערב יום הזיכרון

מתבקשת לחשוב על אמן לשנה הבאה. התחושה מציינים את התורים הארוכים לאוכל, הועדה  -העצמאות
פלוס, מכיוון שזה הקהל העיקרי שמגיע למופע הזה בכל מקרה.  40א שצריך לכוון לאמן שפונה לגילאי ההי

 (.קרן פלס? )דני סנדרסון?

 עבר בהצלחה רבה. תודות לשיתוף אמנית בסדר גודל של שלומית אהרון, שיתוף פעולה  -ערב שירי לוחמים
באירוע. נשתדל לחזור על פורמט דומה בשנה הבאה מוצלח עם חברת הזמר, ושיווק יותר אגרסיבי וממוקד 

היה  )הועדה מתבקשת לחשוב על זמר מוביל שיכול להתאים ולהחליף את שלומית אהרון בשנה הבאה(.
 מחסור במקומות ישיבה לתושבי הכפר, ובשנה הבאה נחלק כרטיסי ישיבה מראש.

 פת לפני ששוקלים לבטלו(.)מודים ליוקי גניגר שהתעקש לנסות ולהרים את הערב הזה פעם נוס

סופ"ש חדשה שתתקיים בקיץ הקרוב. כנית תעל  לוועדהמדווחים  "חלום ליל קיץ". -תוספת לתכנית השנה .2
במידה  -הועדה מציעה להוסיף מופע לילדים אחה"צ בית ראשונים.חצר ביולי ב 18 -ו 17, 16תרבותי ב 

 ומתאפשר מבחינה טכנית, וכן לדאוג למאווררים.

 

 כנית לשנה הבאה. הצגת ת .3
 

סטנד אפ )אורי חזקיה?(,  -הועדה מבקשת לבדוק אפשרות של הוספת מופעים יותר קליםלאחר הצגת התוכנית, -
דויד ויהונתן(. -מייקל?/ מקורקעת?(, מופע של יהונתן גפן ודיויד ברוזה ) -הצגת שוליים שמתאימה לאולם שלנו )

 נשמח לקבל רעיונות נוספים מחברי הועדה.

תכלל בחוברת אחת. הועדה מבקשת  -ל אודיטוריום וייל ומועדון פלוסהתוכנית ש -שינוי בפורמט החוברות-
 שתעשה הפרדה גרפית בין מופעי האודיטוריום והמועדון.

, קינןרונה  -בבית סניור "הבמה בקטנההופעות מוסיקה במסגרת של "מספר   -חידושמוצג רעיון ל-
  בתחושה שהאקוסטיקה בבית סניור לא מתאימה ולכן לא מתלהבת מהרעיון...... הועדה השלושריות.

סרטים דוקומנטריים. עולה רעיון להרחיב את מנעד הסרטים לא רק לסרטי אמנות אלא לכלול סרטים  -
פוליטיקה, חברה...ההתלבטות היא האם לעשות את זה בשני סופ"שים או  -דוקומנטריים מדיספלינות נוספות

שבועות, בתחילת העונה הבאה )אוקטובר  12 -10לאורך תקופה של  -סרטים של יום מסוים בשבוע ליצר מועדון
 ואילך(. כמו כן מוצע לבדוק רעיון להקרין את סרטי הדוקו לילדים שהיו בדוקאביב.

אורה הולין מבקשת לחזור ולשקול לקיים את סופ"ש המוסיקה הקלסית שהתקיים בעבר פסטיבל מוסיקה קלסית.  .4
של אורה  -ר. הרעיון שלה הינו לקיים שלושה קונצרטים בסלון של בתים פרטיים )שני סלונים כבר נרתמו למשימהבכפ

ושל יוקי(, אפשר בתקופת החורף. אופציה אחרת שעלתה, במידה ולא ימצאו מספיק בתים לאירוח, לקיים את 
, פנינה תערוך בדיקת עלויות, ובמידה הסופ"ש באביב , בחצר של בית ראשונים. בכל מקרה, לפני היערכות נוספת

 ומבחינה כלכלית נוכל להצדיק את הפרויקט נבחן את האופציות להתקדמות וביצוע.

 


