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המרכז לאמנות עכשווית בערד
בן יאיר  ,28מתנ"ס ערד קומה א'
פתוח כל סוכות10:00-14:00 13.10-21.10 :
ציור לייב קהילתי על קירות הגלריה
הציירת נטליה תצייר פורטרטים למזכרת ללא תשלום
פינות יצירה בלובי המרכז
מסיבה בקופסה :רביעי  16.10בשעה 18:00

אמנות בעור של ריטה מריושין

סטודיו בוטיק למוצרי עור .סדנאות יצירה לילדים
) (₪ 40בשעה  ,11:00בחמישי בשעה 17:00
 | 050-8474210השוק העירוני

מאורת הצמר של חווה חמיאס

עולם שכולו צמר בלב השוק! סדנאות
צמר לילדים לאורך כל שעות הפעילות.
 | 054-4760667השוק העירוני

הסטודיו של צבי בסטודיו קופי

צבי לאונרד מצייר ציורים מספר "בראשית"
בלב בית קפה חדש
 | 054-5667797רח' סדן ,רובע האמנים

יונת מדבר & חלי כהן חסון

השקת הסטודיו החדש של חלי כהן חסון היוצרת חרוזים
מעל מבער בוער ,וינות מורדוך הרוקחת סבונים טבעיים
 | 052-5307616רח' סדן ,רובע האמנים

שרונה אלבו  -סטודיו קרמיקה

סטודיו לקרמיקה .סדנה חופשית של בקבוקי
חול צבעוני ) (₪ 25או אובניים )(₪ 25
 | 050-6883864רובע האמנים *לא בחמישי

יצחק כדיה – האיש בלבן

הויטראז' של רוזי זילברשטיין

ציורי שמן ואקריליק
ויטראז'ים וחפצי אומנות הזכוכית
 | 050-8541211מפל 18/1

הבובות של רבקה דרקאטץ'

אינספור בובות של גדולי האומה לצד
פורטרטים גזורים של זרים באוטובוס
 | 053-8256826שמעון  20קומה 3
עבודות מלאות אור באמנות הויטראז'
 | 054-6207758מגשימים 9/2

ג'אם בשקיעה

מוזיקאים מחפשים את התדר המדברי הנכון על
קצה הצוק .השף גיא פיסטרוב מארח בחצר ביתו
את נועם ורדי ,רני בירנבויים ,גיא סטריער ועוד.

 ,17:00 ,15.10גסט האוס בייק לודג' ,נוף 74א

מוזמנים להכיר את אמני העיר
חוה"מ סוכות ג'-ה' 15-17.10

בין השעות 10:00-14:00
ובחמישי גם 16:00-20:00
עליזה בן נר

בין השורות – הקלאסיקות
של הסבנטיז בעברית

רילי ווילו ואייל הלר מתרגמים
את השירים של חתול סטיבנס,
שרים את צלילי השקט,
וכחולים עם ג'וני מיטשל –
ומספרים את הסיפורים
שמאחורי השירים.

 ,20:30 ,15.10סטודיו קופי ברובע האמנים

עבודות טקסטיל תלת ממדיות בבית מרהיב.
 | 08-9958705הפלמ"ח 54/3

שיח אמן עם דוד בהר פרחיה

עבודות פסיפס עוטפות באהבה בית מכל
עבריו ואוסף של  700ינשופים מכל העולם.
 | 052-2290074א ֹפק 11/2

 16:00 ,16.10בבית הסופר,
אחוה 8

קרמיקה שימושית ,תתקיים הדגמה על אובניים.
תתארח אביבה נבון  -אמנות תחרת נייר
 | 054-7669308מבצע לוט ) 30למטה(

מסיבה בקופסה
אירוע האמצע החגיגי במרחב היצירתי
של ערד | מוזיקה חיה | סיור מודרך בנוכחות
האמנים | כיבוד קל

בית הפסיפס של רותי הס

הסטודיו של ענת רובינשטיין

בית נוף הלב של דוד לוי

שלוש קומות של אוצרות ופלאות
*פתוח כל סוכות  24/7בתיאום מראש
 | 052-6628999נוף 54

חצר האמנות של ראובן נחום

ציורי שמן בחצר כפרית של ותיק האמנים בעיר
 | 052-2712748נוף 14

דוד טסלר ,יוצר

ציורי שמן גדולים ,מדויקים ומלאי הבעה
מוצבים ברחבי בית מואר ונעים
 | 08-9973560גל 7

הינשופים של עלית תמיר

ציורי שמן ,קרמיקה עבודת יד
ומוצרים טבעיים בלעדיים
 | 054-7646681אפיק 40/2

החלונות של אתי משעל

בתים
פתוחים

אוסף ינשופים ענק בוילה אפריקאית
בלב הג'ונגל הים תיכוני
 | 054-564432ההר 3

ריק ויניקי :מקור הדמעות

יוצר המתייחס ופועל בהקשר של
מקום בארץ ובעולם  -וגם בערד.

 18:00 16.10המרכז לאמנות עכשווית בערד

מנדולינה ופסנתר

קונצרט מוסבר .רואי דיין מנגן
ומספר על הקלאסיקות הגדולות
למנדולינה.
פסנתר :אור פישביין

 16:00 ,17.10אצל
ראובן נחום ,נוף 14

אריק אבר "ביטמילה"

ממייסדי "פואטרי סלאם ישראל" בהופעת
ספוקן וורד מוזיקלית עם טקסטים שנעים
בין צחוק מתגלגל לאגרוף בבטן בעזרת
לופר ומיקרופון בלבד.

 ,18:00 ,17.10בית נוף הלב )דוד לוי( ,נוף 54

מיצב ברונזה ואבן ענק המחבר בין השואה
לצליבת ישו .הקרנת סרט תיעודי כל שעה עגולה
 | 052-3464284משמר פינת צור

להקת  moonshineבמבשלה

בית האמנים של אלכס & אינה גוטמן

 ,21:00 ,17.10מבשלת בירה שיטה ברובע האמנים

אלכס יוצר סיפורים מברזל ,אינה מציירת את
הבריאה וביתם הוא גלריה מלאת סיפורים.
 | 052-8414504עפרוני 10/1

הרכב פולק-קאנטרי-פופ מקורי המושפע
מפול סיימון ,לאונרד כהן ובוב דילן בהופעה.

בוריס קופילביץ' מגלף בעץ

יצירות עץ עוצרות נשימה וסורגים מעוצבים.
 | 054-2018909צופית 3/2

ט.ל.ח .מתנ"ס ערד שומר לעצמו הזכות לבצע שינויים בתוכנית .אין המתנ"ס אחראי לפעילויות השונות למעט פעילויות שיבצע המתנ"ס.

סטודיו רובין
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