
פרטים נוספיםאיפה?מתי?מה קורה?
סדנת עמוד סיני עם 
רפאל דה פאולה

1-3/10
מדי יום  בשעות

10:00-13:00

ON הסדנה מיועדת לבעלי בחצר מרכז
נסיון בעבודה על 

עמוד סיני

יום חמישי 4/10/18

קפה ונישנושים בקפה בגינה 10:00-10:30התכנסות
למכירה בקפה

הרצאה - 
ז׳אן-מישל גי 

עבר, הווה ועתיד ה 
Cirque d’art

10:30-13:00ON  כולל הפסקה קצרה בסטודיו
במהלך ההרצאה 
והקרנת סרטי וידאו

בקפה בגינה13:00-14:00- הפסקת צהריים -

דיון 
בנושא מודלים 

אפשריים לתמיכה 
בקרקס עכשווי.

14:30-16:30ON בהנחית אורית נבו.בסטודיו
עם מארק פויאנד מנהל 

אמנותי של פסטיבל 
סירקה ומרכז הקרקס 

CIRC באוש בצרפת.
 ז׳אן מישל גי וקון אלרי
 סגן נשיא פלטפורמת

CircusNext 
האירופאית

CircusNext רפאל דה פאולה על הבמה בגינה17:00-18:00מופע
״Nonada״

אמיר וחמדה - ״זוג״

בקפה בגינה18:00-20:00- ארוחת ערב -

 ״PILIM״ - 
הופעה + שיחה 
עם האמנים

20:30-21:30ON מאת ובביצוע יוגי דקל בסטודיו
ותום וקסלר

מסיבת 
פתיחת 
הפסטיבל

כמה מילים לפתיחת באזור הקפה בגינה21:30-23:30
הפסטיבל ומסיבת ריקודים 

עם DJ יאנו שדה



יום שישי 5/10/18

פרזנטציה 
של פלטפורמט 
 CircusNext

פרזנטציה של של 
 Circa פסטיבל

 Pyrenart ופרויקט
האירופאי

14:00-16:00ON  בנוכחות קון אלרי, בסטודיו
חברים מחבר 

השופטים, והאמנים 
זוכי תמיכת הפרויקט 
המשתתפים בפסטיבל.

פרזנטציה של סירקה 
ע״י מארק פויאנד - 
מנהל אמנותי

CircusNext רפאל דה פאולה  על הבמה בגינה17:00-18:00מופע
״Nonada״
אמיר וחמדה
״Zoog״

״בדיקת מציאות״ -
הופעה

18:30-19:15ON  מופע יחיד מאת בסטודיו
ובביצוע נמרוד פרחי

בקפה בגינה19:15-20:15- ארוחת ערב -

:Stoptoiעל הבמה בגינהLOOP“20:30-21:30” - הופעה
נטע אורן

גונזלו פרננדז רודריגז
תופים: גאטן אלר

“Cirque Hors 
Piste”

סרט תיעודי

על מסך קולנוע על 22:00-23:00
הבמה בגינה

נוצר ע״י:
נטי ראדוואני וניקוס 
ארג׳ילט. (צרפתית 
בתרגום לאנגלית)

יום שבת 6/10/18

סדנת ג׳אגלינג 
StopToi עם חברי

10:00-13:00ON  ג׳אגלינג גמיש עם נטע בסטודיו
וגון.

שיתוף דרכי עבודתם 
ויצירתם עם הטבעות, 

כדורים והגוף. 
מיועד לג׳אגלרים 

מקצועיים.

בקפה בגינה13:00-14:00- הפסקת צהריים -



מפגש בנושא הכשרה 
מקצועית גבוהה לקרקס 

בצרפת וליווי תהליכי 
יצירה של אמנים 

מקצועיים במסגרת מרכזי 
קרקס המיועדים לכך.

14:30-16:30ON  עם אורחינו מצרפתבסטודיו

CircusNext על הבמה בגינה17:00-18:00מופעRafael de Paula - 
״Nonada״

- Hemda & Amir 
״Zoog״

בקפה בגינה18:00-20:00- ארוחת ערב -

:Stoptoiעל הבמה בגינהLOOP“ 20:00-21:00” - הופעה
נטע אורן

גונזלו פרננדז רודריגז
גאטן אלר

בימוי: אריק לונגקל

מסיבת 
סיום 
הפסטיבל

דברי סיום ופרידה, באזור הקפה בגינה21:30-23:30
הבר פתוח ואפשר 

להישאר עד השעות 
הקטנות על רקע 
מוזיקה קרקסית 

נעימה.

סדנת כתיבה לקרקס 
עם ז׳אן מישל גי

7-9/10
10:00-17:30
מדי יום

ON  ימים ראשון, שני ושלישי בסטודיו
בשבוע שאחרי 
הפסטיבל


