
 אמנות או נמות

השנה  .צורן-קדימהמושבה ב ,23-24.9בשישי שבת  ברציפות, תירביעמתקיים זו השנה ה -" פסטיבל קדימה לאמנות"

בירה ואוכל, שתייה  בנוסף למופעי מוסיקה, תערוכת מכוניות עתיקות,, מכל הארץ אמנים 70-כישתתפו בפסטיבל 

בפיסול, ציור, קרמיקה, זכוכית, תכשיטים, תיקים,  עבודותי: וססגונ מגוון האמנים המשתתפים הוא רחב. ישראלית

 .ומבשלת בירהאוכל  מכוניות עתיקות, מוזיקה,, מתכתבטקסטיל, בעץ, בפסיפס, רקמה, עיצוב בנייר, 

שיפתחו  בתים של אמנים מקומיים 17 -והוא מתארח ב, זור השרוןהאירוע הגדול ביותר של א הינו  "פסטיבל קדימה לאמנות"

ויציגו את תוצרתם: פיסול, ציור, במרכז המושבה,  בתים 17 -אמנים ויוצרים יתארחו ב 70 :בתיהם לאמנים מכל האזוראת 

אוכל,  ,ותינוקות ילדים מוצרי עבודות עץ, טקסטיל, מתכת,בטון, קמה, עיצוב בנייר, יקרמיקה, זכוכית, תכשיטים, תיקים, ר

   .מבשלת בירה ועוד שתיה,

 :כרונולגיסדר ההלפי הפירוט להלן  .במהלך הפסטיבלמיוחדים חינמיים  מופעיםגם השנה יתקיימו 

 
  .במפה  4 'בבית לפיד, בית מס 14:30ה בשע 23.9יום שישי  - עה ושניר מנגנים יחדשובל, נ

 ברחבה שמול קופ"ח כללית ברח' בן צבי. 15:00-18:00יום שישי בין  – תצוגת רכבים עתיקים ואופנועים מיוחדים

 במפה. 11, בבית מס' 16:00יום שישי בשעה  – "שורו" עפמו

 במפה. 7בבית מס'  13:00-17:00ובשבת בין  10:00-14:00עם וייב מוזיקלי נעים ביום שישי בין  ORELIדי ג'יי אור ארי 

 במפה. 6בבית מס'  12:00-שבת ב  -שירים באהבה  – הזמרת טובה להב

 במפה. 4בבית מס'  16:30בשבת בשעה  –לטוב רוחמה עם הסופרת מז מעגל התחדשות לשנה החדשה

  .במפה 1 ', בית נסטל, בית מס16:00. יום שבת שעה מופע פלמנקו בביצוע הדס נסטל

 

: פייסבוק  "פסטיבל קדימה לאמנות"ה בדף תמצאואת פריסת האמנים והאירועים 

://www.facebook.com/Kadimah.Arthttps  . :כל הפרטים כאןhttp://www.lizman.info/kadima. 

בימי הפסטיבל תחולקנה מפות מפורטות בכניסות ליישוב: מכיוון אזור התעשייה המזרחי )שדרת הדקלים( ומכיוון הכניסה 

 .הדסים(-מרחוב הרצל )כניסה מערבית מכיוון צומת קדימה

מירבל " תכשיטיםבעלת מותג ה( ודליה הרטמן )"זכוכיתב "שריתשרית לפיד ) שתי אמניות: חלק מיוזמה של והינ הפסטיבל

מדובר  .יוצרים מקומייםוהמאגד בתוכו אמנים  מיזם -צורן" -מקומית קדימה "אמנותאת  שנים כחמש  ( שהקימו לפני סטייל"

אירועים נוספים לשם קידום האמנות והתרבות ביישוב, והינו המשך ל צורן-קדימה י"םמתנסרשת האירוע נוסף בחסות ב

 .נותבשנים האחרו צורן -במושבה קדימה והתקיימש

מנים החי בישוב ויוצר בתחומי אמנות מגוונים, ולהציע לקהל מודעות הציבור לקהל האאת ת והעלל אהי פסטיבלהמטרת 

לאפשר לציבור שומר על מנת  ,שבתושישי   בימיםיתקיים  פסטיבלהמקומי מגוון רחב של מתנות אמנותיות ומקוריות לחגים. ה

 .מנו גם כןהמסורת ליהנות מ

צורן' עמדה מול -כשעלה הרעיון להקים את 'אמנות מקומית קדימה" יה הרטמן, מפיקות הפסטיבל, מספרות:ודל שרית לפיד

תושבי האזור ייחשפו לאמנות ותרבות  -עינינו מטרה אחת: קירובם של תושבי האזור לאמנות המקומית שלנו. כך, מצד אחד 

. כו להכיר מקרוב את הקהל המקומי שאוהב אמנות וצורך אותההאמנים יז - ויהיו נגישים יותר לאמנים ולעבודותיהם, ובמקביל

מתחילה מאמנים  באמנותקשת העוסקים  ית.נוכחנו לראות עד כמה רבים ומגוונים תחומי האמנות הנמצאים ממש כאן ליד הב

 בתחילת דרכם ועד לאמנים בעלי שם בינלאומי, שהספיקו כבר להציג בתערוכות ולזכות בפרסים בארץ ובעולם". 

   .10:00-18:00שעות ב ,ספטמברב 23-24  ,שבת-ימים שישייתקיים ב פסטיבלה

האירוע תחולק בכל הכניסות לקדימה מפה צבעונית עם שמות האמנים, תמונות עבודותיהם, ומספרי הבתים שבהם הם  מיבי

  מתארחים.

ומפרגנים לעסקים המקומיים, לטובת  אמנות ישראלית מקורית, כחול לבן!  – ישראליםהשנה קונים מתנות לחגים מאמנים 

 כולנו.

https://www.facebook.com/Kadimah.Art?fref=ts
https://www.facebook.com/Kadimah.Art?fref=ts
http://www.lizman.info/kadima/

