
תרבות נוער וספורט

חזון והגשמה

אירועים מיוחדים במרינה הרצליה
  

איפה?מתי?מה עושים?

שעהיוםתאריך

פסטיבל מוסיקה עברית - שרים לך מולדת - 

מסע נוסטלגי בהוקרה למלחינים ולהרכבים 

המיתולוגים - והפעם: “לילה בחוף אכזיב” - 

שירי ים

מרינה הרצליה, רח’ הצדף 20:301ג’2.8

*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

פסטיבל מוסיקה עברית
במרינה הרצליה

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה מזמינה אתכם:

יוני-אוגוסט | ימי שלישי ב-20:30
הכניסה חופשית
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פסטיבל מוסיקה עברית
במרינה הרצליה

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה מזמינה אתכם:

19.7.16  | ”בשנה הבאה“  |  משירי אילן ואילנית  28.6.16 | ”על כל אלה“  |  משירי נעמי שמר

26.7.16 | ”שלום לך ארץ נהדרת“5.7.16 |  ”עטור מצחך“  |  משירי אריק איינשטיין   

2.8.16 |  ”לילה בחוף אכזיב“  | שירי ים 12.7.16 |  ”אין כבר דרך חזרה“  |  משירי יאיר רוזנבלום

יוני-אוגוסט | ימי שלישי ב-20:30
הכניסה חופשית

הרקדות

איפה?מתי?שם האירוע

שעהיוםתאריך

ספורטק19:00-22:00כל שבת-הרקדה חגיגית לקהל הרחב



*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

מרינה מקסימיליאן וגיל שוחט אודי כגן

הצגות ומופעי בידור

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

היכל אמנויות הבמה21:30ה’4.8אודי כגן - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה22:00ה’18.8מני עוזרי - מופע בידור

היכל אמנויות הבמה22:00ו’19.8“באושר ועושר”- מופע בידור לט”ו באב עם שי אביבי ורעייתו

היכל בעיר21:30ש’25.8יוסי גבני - מופע סטנדאפ

מופעי זמר, קונצרטים ומופעי מחול

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

פארק הרצליה19:00ש’6.8גיל שוחט ואנסמבל פוליפוניה מארחים את ירדנה ארזי

גן בן שפר18:30א’7.8רוחמה רז - בארץ אהבתי השקד פורח

פארק הרצליה19:00ש’20.8גיל שוחט מארח את מרינה מקסימיליאן

“בשמלה הסגולה פרח” - הטנור יותם כהן ואנסמבל “מאסטר 
קוורטט”

גן בן שפר18:30א’21.8

המלאכיות של גיל - קונספט מוסיקלי-ווקאלי בו האופרה פוגשת 
את הפופ והקלסי פוגש את השיר הישראלי

פארק הרצליה19:00ש’27.8



*הזכות לשינויים שמורה - יתכנו שינויים במועדי המופעים. מומלץ לבדוק מול מוסדות התרבות לפני ההגעה.

אמנות

איפה?מתי?שם המופע

שעהיוםתאריך

תערוכת ציור של האמנית יהודית שבדרון - היא שרה - 
הגלריה העירונית - בית אמני הרצליה בשיתוף “היכל בעיר” 

היכל בעיר--עד 30.9

19:30א’7.8פתיחת תערוכת “מראה מקום”
 הגלריה העירונית - 

בית אמני הרצליה

כתובות וטלפונים שימושיים:

- מרינה הרצליה, משרדי החברה לפיתוח תיירות,  הצדף 1, טל. 09-9565591

- מספנת מרינה הרצליה, העוגן 1

- היכל אמנויות הבמה - בית חיל האוויר, ז’בוטינסקי 15. טל. 09-9729977, קופות: 1-700-70-29-29

- היכל בעיר - בן גוריון 5, טל. 1700-70-29-29

- התיאטרון העירוני הרצליה - בן גוריון 5,  טל. 09-9628605

- סינמטק הרצליה - פסז’ סוקולוב 29, קומה א’. טל: 09-9565008

- מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית - בית יד-לבנים, הבנים 4. טל. 09-9551011

- משכן האמנים בהרצליה. יודפת 7.. טל. 09-9510601

- מרכז אגדה, בן גוריון 33, לפרטים: 09-9569482

- מתנ”ס נווה עמל - בית פוסטר, פוסטר 2, טל.  09-9708200

- מתנ”ס נוף ים - נוה עובד 6, טל. 09-9575580

- ספרייה ראשית הרצליה - סוקולוב 56, 09-9575854

- בית הראשונים - מוזיאון לתולדות הרצליה - הנדיב 8 , טל. 09-9504270

- הגלריה העירונית לאמנות - בית אמני הרצליה,  בן גוריון 7, טלפון: 09-9589986

- קתדרה הרצליה - בן גוריון 14, טל. 09-9705142, 09-9705139

- ספורטק - ז’בוטינסקי פינת יוסף נבו, טלפקס: 09-9565374

- המרכז הבינתחומי הרצליה - כנפי נשרים פינת נתן אלתרמן, טל. מרכזייה - 09-9527272

- פארק הרצליה - יוסף נבו, טל. מנהלת הפארק - 09-9555081/2

- Outlet הרצליה - מדינת היהודים 85, טל. 09-9701838

- גן בן שפר - סוקולוב 100 פינת ההגנה 
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