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 שמח להודיע על סיור לימודי, לתיאטרון החוג

 :סמסטר א' תשע"ח
 

 12.12.17הסיור יתקיים ביום שלישי, 
 

 יציאה מחניון המשכן לאמנויות - 11:00
 !!!( לא יחכהדקות לפני הזמן , האוטובוס  10)נא להגיע לנקודות האיסוף 

סיור  בית המצורעים שהפך לבית של יוצרים;בבית האנסן:  סיור מודרך - 13:30
פרויקט של  -ַמעמּוָתה באוסף של "המחלקה האתנוגרפית" ושיחה עם לאה מאואס על 

  מנקה".-מיסודה של קבוצת האמנים הירושלמית "סלה” הערת שוליים“עמותת 

 ,ארוחת צהרים משותפת בבית האנסן

 הביאו מטעמים לעצמכם וגם לחברות ולחברים

של האמן הסיני  "אולי, אולי לא"סיור מודרך בתערוכה  ,מוזיאון ישראל - 15:45
   אשר מרבה להשמיע את דעתו בנושא זכויות אדם וחופש ביטוי. ,איי וייווייוהאקטיביסט, 

יוצרים ורקדנים  – הווה מתמשך: מחול עכשווי בארכיאולוגיה -צפייה והשתתפות ב
מה מתעורר בנו כתוצאה מהמפגש עם  –ת קודמות חוקרים ומגיבים להדהודן של תקופו

 ממצאי התרבויות העתיקות המקומיות? לאיזה פריט איננו יכולים להישאר אדישים ולמה?

 מוזיאון הטבע - 17:30

חוויה  – מיכל ואעקנין ואילנית בן יעקב" כתיבה ובימוי ההיפך מחיהשתתפות ב"
הקפואים בזמן של מוזיאון הטבע. לילית, אישית, לאדם יחיד, אשר מתרחשת במרחביו 

מלווה בפנס ובקולה של המדריכה כל משתתף מוזמן לבחון את הגבול בין חיים למוות, בין 
לפני המופע תתקיים שיחה עם קיים ונעלם, ללמוד משהו על הטבע שלהם, שלנו, שלו. 

   היוצרת מיכל ואעקנין, בוגרת החוג לתיאטרון, אוניברסיטת חיפה.

 .23:00ה חזרה לחיפה, הגעה משוערת לחיפה יציא - 21:00

 )תחנות פיזור: קניון חיפה, חורב, אוניברסיטה, נווה שאנן )בנק לאומי(, מרכזית המפרץ(

 ₪ 100עלות לסטודנט 

 הודות לתמיכת הפקולטה למדעי הרוח

 ולבית הספר לאמנויות

 30.11.17עד לתאריך יש להירשם ולשלם לסיור במזכירות בית הספר לאמנויות 


