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יום ראשון, 21/4 
12:00 פרוייקט 5X5 אמנים יוצרים מקום

20:00 "דיסיפלינות מתמוטטות לאיטן" - כיתת אמן עם ניר בן גל
על השילוב והרווח העצום של בלבול, חיפוש והטמעה של תחומי אמנות שונים

כדרך ליצירת מופע שעדיין לא נוצר. עמוק, מרגש וקורע מצחוק!

יום שני, 22/4 
  5X5 לאורך כל היום, פרוייקט

5X5 מרחב יצירה לאמנים / יוצרים / סטודנטים, בפרויקט
מתוך התכוונות ליצירה שתצמח ב-48 שעות

20:00 ערב פתיחה מיוחד לפסטיבל "גרוטאות יפיפיות" עם רותם בר אור
סולן להקת The AnGelcy - כיתת אמן ומופע אקוסטי מיוחד לפסטיבל

באולם הגדול

יום שלישי, 23/4 
13:00 - 12:00 להתבונן פנימה, סדנאות שקטות  

יוגה \ מחול חופשי

15:00 - 12:00 סדנאות עומק
  Dervish Whirling as an Artistic Tool 

3 שעות של סדנת מחול סופי, עם Ziya Azazi     במרחב אלטרנטיבי  

15:30 - 14:00 סדנאות תנועה במרחב הציבורי 
 אופיר יודלביץ \ תנועה אפריקאית אותנטית עם Sanou Aguibou Bougobali \ אמנויות לחימה

5X5 16:00  פרויקט
מופע בתזוזה במרחב אדמה והשכונה

16:30 המוסיקה ככלי טיפולי מופע רוק מקומי, פרוייקט "שדרוק"
מוסיקה ונשמה בשכונה

19:00 - 17:00 בין יופי לכיעור 

"שמיים" תיאטרון בתנועה עם להב טימור

New Rear דמיון של מחקר אנטומי ואימג‘ים עם מור דאמר 
במרפסת למעלה, סטודיו גדול

חגית אלמקייס \ אביטל ברק \ נועה     

19:15 פרויקט ארבעים ושמונה מופע בתזוזה במרחב אדמה והשכונה

20:00 בכורה עולמית במיוחד לפסטיבל "פראים" ליאת דרור ניר בן גל הלהקה
באולם

21:00 מוזיקה ומרחב לתנועה 

22:00 מסיבה אל תוך הלילה בפאב שדרות

יום רביעי, 24/4 
15:30 - 12:30 להתבונן פנימה, סדנאות עומק שקטות  

Sense-sessions  הבטן הרכה עם תמר לוין
בסטודיו הגדול

 Dervish Whirling as an Artistic Tool 12:30 - 15:30
    ziya azazi  3 שעות סדנת מחול סופי עם

באולם אלטרנטיבי  

Diane Gemsch 15:30 - 12:30 סדנת תנועה במרחב הציבורי לרקוד עם
באולם

zazua 14:00 - 19:30 מתחם
 zazua Ethan Dor-Shav  מפגש בין צבע ציור לריקוד. איתן דור שב במופע משולב בהשתתפות קהל

אורחים משתתפים: 15:30 \ 17:30 \ 19:30
במרפסת הקידמית

16:00 פרויקט וואבי סאבי - שנה שניה, מסלול כוריאוגרפיה ותנועה באדמה
"באסתטיקה"  מופע מיוחד לפסטיבל 

סטודיו גדול

Sanou Aguibou Bougobali 16:30 מופעי מחול מהעולם
Compagnie TAMADI Burkina Faso

על הבמה ברחבה הקדמית

17:00 מופע במרחב הציבורי אופיר יודלביץ במופע מיוחד לפסטיבל 
על הבמה ברחבה הקדמית

19:30 - 18:30 הרצאה ומופע המחול הסופי ככלי אמנותי
       LECTURE: Dervish whirling as an Artistic Tool ziya azazi

באולם  

         ziya azazi  LIVE PERFORMANCE: Dervish in Progress 19:45
באולם

19:30 - 18:00 סדנאות:
Sanou Aguibou מחול אפריקאי עכשוי עם

אקרויוגה עם מיכל ארזי
Sophia Oltmanns  & Juliano Abramovay ג'אגלינג' עם

22:00 - 19:00 בכורה עולמית במיוחד לפסטיבל 
אוהד פרץ מאמא סוטרה Mama-Sutra  אינדי-אתני אנרגטי  במופע פורץ גבולות      

20:30 מאמא סוטרה מארחים את
     Juliano Abramovay & Mucirque’ with Sophia Oltmanns

ברחבה האחורית
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