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שרים סיפור אהבה 
LOVE STORY

חגיגה מוזיקלית בלתי נשכחת של מיטב 
שירי אהבה הגדולים בזמר העולמי 

מכל הזמנים.
פניני המיוזיקל, השירה הנפוליטנית, 
השנסון הצרפתי והתשוקה הלטינית.

בהשתתפות הזמרים: 
קרן הדר, פליקס ליפשיץ, שם טוב 

מוראדי, עומרי רוזנצוויג, יוליה גוליקר
מנהל מוזיקלי: אורי קריב

מנחה: אמנון פאר

מחיר כרטיס: 90 ₪

יום ראשון 27.5.2018 
בשעה 20:00 

אולם האודיטוריום, חיפה

04-8620437
רכישת כרטיסים ברשת 

המועדונים ובמשרד הראשי

אדמה; ראשיתו רעב, שכול 
ומצוקה וסופו גאולה פרטית 

ולאומית. סיפור המגילה נטוע 
בימי שפוט השופטים, ימים 
שבהם “אין מלך בישראל”, 
ועלילתו מסתעפת והולכת 

עד שהיא מגיעה אל תכליתה 

– הולדתו של מלך בישראל. 
הספר הוא בעיקרו פירוש 

ספרותי-רעיוני למגילת רות. 
המחברת ד”ר גילה וכמן היא 
מרצה למדרש ואגדה. ערך: 

פרופ’ אביגדור שנאן. הוצאת 
ידיעות ספרים. 

((( בעוד שקהל הקוראים 
והמעריצים של חודורובסקי 

בעולם הוא עצום ורב, בישראל 
עדיין לא ראתה אור אף אחת 

מיצירותיו. מדובר במשורר, 
סופר, שחקן, מחזאי, קולנוען, 

מחבר ספרי קומיקס, משחזר 
קלפי הטארוט של מרסיי, 
מרפא, מורה רוחני, שגם 

המציא את שיטת הטיפול 
פסיכומאגיה. אלחנדרו 

חודורובסקי,  שנולד בצ׳ילה 
ב-1929 למהגרים יהודים 

מרוסיה, נחשב כיום לאחד 
האמנים המגוונים של זמננו 

ולאגדה מהלכת. בספרו 
האוטוביוגרפי “ריקוד 

המציאות”, שיצא החודש 
בידיעות ספרים, הוא מגולל 
סיפור חיים מלאים בתשוקה 

וקסם, שעובר בהם כחוט השני 
חיפוש קדחתני ובלתי מתפשר 

אחר משמעות לחיים וכוחה 
המרפא של האמנות.

((( חדש בהוצאת 
כנפיים וכתר - רב המכר 

הבינלאומי “סיפורים לפני 
השינה לילדות מורדות” מאת 

פרנצ’סקה קוואלו ואלנה 
פאווילי. על האיורים שקדו 

60 מאיירות מכל העולם. אלה 
סיפורים שקרו באמת, 100 

אגדות אמיתיות על נשים 
שחלמו חלומות גדולים ופרצו 

דרך, רבות מהן בניגוד לכל 
הסיכויים. כל אחת בדרכה, 

השפיעה על החיים שלנו ועל 
מהלך ההיסטוריה, בתחומי 

אמנות, מדע, משפט, חברה, 
פוליטיקה, ספורט, ביטחון 

ועוד. בין הנשים, הזמרת נינה 
סימון, האסטרונומית ז’ניי 

ואנג, מדענית המחשבים גרייס 
הופר, המתעמלת סימון בילס 

ועוד. 

((( פרופסור נפתלי וגנר 
הוא מרצה וחוקר בחוג 

למוזיקולוגיה באוניברסיטה 
העברית בירושלים. בהוצאת 

מאגנס ראה אור ספרו ‘מוזיקה 
קטלנית’, בו הוא יוצא למסע 
מוזיקלי מרתק בספרות: הוא 

קורא את תיאורי הנגינה 
והמוזיקה בעשרות סיפורים 

ורומנים בעיניו של מוזיקולוג 
ופרשן תרבות, ומגיע 

לתובנות מפתיעות. בין היתר, 
ביצירותיהם של בלזק ותומאס 

מאן, ביאליק ויהושע קנז, אליס 
מונרו ועגנון, מורקמי ויזהר 
ועוד רבים. פרק משמעותי 

מוקדש לזיקה הרומנטית 

בין מוזיקה, תשוקה ומוות. 
זוהי המוזיקה הקטלנית. אחד 
משיאיו של הספר הוא הפרק 

המוקדש ליצירתו של יוסף 
בור “רקוויאם לטרזינשטדט” 

המגולל את סיפור ביצועו של 
הרקוויאם של ורדי במחנה 

טרזינשטדט על ידי מוזיקאים 
יהודים הכלואים בו.

((( "להבין קומיקס", בהוצאת 
כינרת והקיבוץ המאוחד, הוא 

ספר פורץ דרך במחקר החזותי 
והתקשורתי בכלל, ובחקר 

הקומיקס בפרט. הוא בוחן את 

ז'אנר הקומיקס, מגדיר את 
החוקים הפועלים בו, מתאר 

את התפתחותו ומנתח את 
מאפייניו. בסקירה מקיפה של 

תולדות הז'אנר, מההירוגליפים 
ועד הפריחה הגדולה בתחילת 
המאה ה-20, מגולל הספר את 
סיפורה של האמנות התשיעית 
ומנתח אותה ואת התפתחותה 

תוך התייחסות לעולם האמנות 
ולתקשורת ההמונים שממנה 

צמחה. במקביל, בוחן הספר גם 
את חווית הקריאה בקומיקס: 
כיצד הקורא תופש קומיקס 
ומפענח אותו – איך מועבד 

הסיפור במוחו, ואיך המדיום 
החזותי משפיע על קליטתם של 
רעיונות חדשים. המחבר סקוט 

מקלאוד הוא יוצר קומיקס 
עתיר פרסים.

((( "השמים שלנו" הוא 
רומן מכמיר לב מאת לוק 

אולנאט. העלילה: רוב קואטס 
מרגיש שהוא זכה בלוטו. 

יש לו אישה מדהימה בשם 
אנה, בית בלונדון, והיקר לו 
מכול - בן בשם ג'ק, שהופך 
כל יום להרפתקה מדהימה. 
אבל כשמחלה קטלנית מכה 

במשפחה, עולמו של רוב 
מתחיל להתפורר. הוא מגלה 

פתאום שהוא לבד ומבקש נחמה 
בצילום גורדי שחקים ופסגות 

צוקים שהוא ובנו ג'ק נהגו 
לבקר בהם. כשנדמה שאפסה 

התקווה, רוב יוצא למסע 
המפעים מכול ומפלס את דרכו 
חזרה לחיים, ולסליחה. הוצאת 

כינרת.

מגילת רות

ריקוד המציאות 

השמיים שלנו

 סיפורים לילדות מורדות

מוזיקה קטלנית

להבין קומיקס


