פסח
בקריית
המוזאונים
מינהל התרבות מזמין אתכם לפעילות
בחופשת הפסח  -חוויה של איכות בסביבה

יום איכות הסביבה
בקריית המוזאונים
לגילאי  8 - 4והוריהם !

יום חמישי14.4.11 ,
בשעה 10:00
ההצגה ”גברת ניילון וקרטון“  /תאטרון ז‘וליק
הצגה עפ“י הסיפור
הידוע ”דג הזהב“.
אשת הדייג רוצה
לשלוט על כל העולם,
היבשה והים .דג הזהב
הקטן מלמד אותנו
לחיות בפשטות
ובשמחה תוך שמירה
על הקיים.

פסח לילדים

בשעה 13:00-11:30
סדנאות יצירה ומיחזור וביקור במוזאונים

במהלך שבוע חופשת הפסח
בין התאריכים 13.4.11 - 10.4.11
הקהל מוזמן
להדרכות בקריית המוזאונים -
המוזאון לאמנות  -בשעה 10:00
מוזאון המשחקים  -בשעה 11:00

במוזיאונים

רוצים מידע נוסף על התרבות בעיר?

www.petah-tikva.muni.il

פסח במוזאון
האדם
והסביבה

פסטיבל מדע
ואיכות הסביבה
✿ הצגה ”מה עם המים“  -יום א‘  10.4.11בשעה11:00:

שלוק ,שוליית הפרופסור כל-יודע ,מגלה שנגמרו לו כל
המים בברז .בעזרת הפרופסור הוא יוצא למסע בתוך
הברז ומגלה שמאגר המים ריק .בפגישתו עם הענן הוא
מבטיח לו להשתמש במים בתבונה.
לגילאי 4-10

✿ המופע של ד“ר באבל  -יום ב‘  11.4.11שעה 11:00

ד“ר באבל הינו ממציא גאון אך מטורף
במקצת ,אשר כל חייו מוקדשים לאהבתו
הגדולה ”בועות הסבון ”.
במעבדתו רוקח נוזל מיוחד אשר
באמצעותו מדהים את הקהל במגוון
להטוטי בועות.
שיא המופע ביצירת הבועה הגדולה
ביותר בעולם אליה יכנס ילד מן הקהל.
במופע משולבים קטעי פנטומימה
וליצנות .לכל המשפחה.

✿ הצגה ”מיחזורו של דון קישוט“ -
יום ג‘  12.4.11שעה17:30:

דון קישוט מתעורר בימינו ומגלה שאת כל הירוק והחיות
החליפו שדות של ניילון שחונקים את האדמה.
בהשראתה של אהובתו ,דולצ‘ינאה ובעידודו של סנצ‘ו
פנסה יוצא האביר הנועז למלחמתו החדשה  -לנקות את
העולם!!!
מופע מצחיק ומרגש עם בובות מדהימות .לגילאי .4-8
הפעילות בשיתוף האגף לאיכות
הסביבה והיחידה לחינוך סביבתי

פסח במוזאון
האדם
והסביבה

סדנאות יצירה
מדעית
✿ תערוכת ”אוויר“
יום ד‘  13.4.11בשעה 11:00:

סיור והדרכה בתערוכה.
מהו אוויר ,איך מגיע האוויר לתוך הגוף ,האוויר כחומר,
שעשועי אוויר ,מהו זיהום אוויר ודרכים למניעתו.
סדנת יצירה מדעית להכנת שבשבת פרח מרהיבה.
גילאי 5-10

✿ תערוכת ”מים“
יום ה‘  14.4.11שעה 11:00

סיור והדרכה בתערוכה.
מהם מים ,היכן הם נמצאים ,מחזור המים בטבע ,זיהום
וחיסכון במים,מים באמנות בתערוכת ”מים ,אור וצבע“.
סדנת יצירה מדעית להכנת בקבוקי טורנד ומזרקות.
גילאי 5-12

✿ הצגה ”במעמקי הים“
יום א‘  17.4.11שעה 11:00

פסח
בקריית
המוזאונים
המוזאון
לתולדות פתח תקוה

13.4.11-10.4.11

✿ משחקים במושבה

בתערוכה מגוון של חפצים מפתיעים
מימי המושבה פתח תקוה :משחקים,
צעצועים ,ספרים ,מצגות מחשב,
תלבושות ,רהיטים ,כלים ,סרט ועוד.
הילדים והוריהם מוזמנים לחוויה משותפת
בתערוכה  -לשחק ,לפעול ולהפעיל.

מוזאון פתח תקוה לאמנות
✿ שש בש

בתערוכה שש-בש מוצגות עבודות אמנות עכשווית של
אמנים צעירים מקומיים.
בתערוכה טכניקות מגוונות :וידאו ,מיצב ,סאונד ,תנועה,
טקסט ,צילום ,ציור ופיסול.
אוצרת :הדס מאור

גלריית האוסף
✿ הרואיקה

הצגת יחיד לילדים המשלבת בובות ,בועות ותנועה
ומבוססת על הסיפור ”כספיון“.
במפגש עם יצורי הים לומדים הילדים בעיות אקולוגיות
הקשורות למים  :התמעטות מאגרי המים ,זיהום מים
וחשיבות החיסכון בהם.
גילאי 4-8

התערוכה הרואיקה היא הראשונה מתוך סדרת
התערוכות ”רצף“ .הסדרה מזמינה אמנים עכשוויים
להתכתב עם יצירות אמנות מתוך אוסף המוזאון,
באמצעות שילובם במיצבים פיסוליים המותאמים
לגלריה.
אוצרת :עירית פופר כרמון

לפרטים ולהרשמה מראש לאביבה /ליה

המוזאון לאמנות וגלריית האוסף יהיו פתוחים
במהלך חול המועד בין השעות ,10:00-1400
כניסה ללא תשלום

9286900
מספר המקומות מוגבל

קריית המוזאונים,
רח‘ ארלוזרוב 03-9286300 ,30

