
 
 

 

 

 

  –סופ"ש בהשראה 

 תמונות וצבעים תרבות, של מוסיקה, חגיגה  -  "טברנה יוונית"

 .מיוון העתיקה ועד היום

 לאונרדו פלאזה אשדוד

  2019יוני  22 – 20

 



 

 

 

 20/6 –יום חמישי 

 הגעה והתארגנות – 15:00

 ארוחת ערב – 19:00

 

20:30  – 

 ירון אנושמסע אישי ליוון עם  -"אלף גוונים של כחול" 

 

 

 



 
עיתונאי ואיש רדיו. עורך ומגיש התכנית "קול שישי" ברשת ב' בתאגיד השידור  -רון אנוש י

 הציבורי.

מועצת העיתונות בישראל והפדרציה הבינ"ל של  ם וחבר הנהלת-עיתונאים יהיו"ר אגודת  -בעבר 
 העיתונאים. התגורר במשך שנה באי קורפו ביוון עם משפחתו. מומחה ליוון ותרבותה. 

 

 , 
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 21/6 –יום ששי 

 ארוחת בוקר – 7:30

  –שמעון פרנס  - 10:00

 המאהבים הגדולים של המוזיקה היוונית  -" בין יפו לפיראוס"

של המוסיקה היוונית בישראל, על מחזריה ומאהביה, כל הדרך בין יפו, פיראוס המרתק סיפורה 

הומאז' לגיבורי הרומן שנשאו אותה כל כתפיהם במהלך שנים ארוכות מהחצר האחורית של  .וסלוניקי

מאריס סאן וטריפונס  :התרבות הישראלית אל קדמת הסלון, עם מיטב כוכבי הזמר היווני והישראלי 

 .דרך זוהר ארגוב עד יהודה פוליקר, יורגוס דאלארס וגליקריה

  טלוויזיה, זמר ומורה דרךאיש תקשורת, מנחה  -שמעון פרנס 

 

 ארוחת צהריים עצמאית

 קפה ועוגה – 16:30

על המשחקים האולימפיים ביוון  –"משחקי האלים"  –אפי זיו ד"ר  – 17:00

 העתיקה

 המשחקים האולימפיים והאולימפיאדות מרתקות מאות מיליוני בני אדם עד היום. כיצד הכל

התחיל? מה היה אז? ובמה שונים המשחקים הקדומים לאלה של היום. סיפורי המיתולוגיה 

 .על כל אלה בהרצאה מרתקת –הקשורים למשחקים, יצירות אמנות שנוצרו בזכותם 

 סופר ומרצה בכיר לתולדות האמנות, נצרות והמיתולוגיה היוונית.ד"ר אפי זיו, 
 מדריך טיולי אמנות בחו"ל



 
 

 

 ארוחת ערב – 18:30

 "ניתוחגיגה יו" –דורית פרקש  – 20:30

ן האהובים, ומיטב השירים, הנוסטלגיה והאווירה השמחה של שירי יומופע מוסיקלי חוויתי ומרגש, עם 

 המתורגמים והמקוריים.

 

 22/6 –שבת 

 ארוחת בוקר – 8:00

11:00 –   

 

 מרצה: יואל שתרוג – "האלים משתוללים" :יוון

 יוון, לכפרים ציוריים, כנסיות, טבע בראשיתי במלא עוצמתו, נוף אורבני ייחודימסע אל צפון 

 לסיפורים מהמיתולוגיה היוונית שיצרו תרבות מופלאה, אוכל נפלא ומוסיקה יוונית משובחת.

עיתונאי אמן, צלם  - יואל שתרוג

 
 

 

 
 

 



 
 ארוחת צהריים – 13:30

 

 

 


