אירועים ברחבי העיר

אירועים במתחם מרכז תרבות משכנות שאננים
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18:00-17:00

פרויקט רוזי בירושלים
גרהם סימסיון (אוסטרליה) בשיחה עם ליהיא לפיד על אספרגר ואוטיזם
אודיטוריום דה-בוטון

20:00-19:00

20:00-18:00

לא פוליטיקלי קורקט
הפואטיקה של צירופי
אתגר קרת ופול ביטי (ארה״ב)
המקרים
גון בן ארי מזמין את מבקרי בשיחה עם ד״ר יעל שטרנהל
אודיטוריום דה-בוטון
הפסטיבל לשיחה אישית
על צירוף מקרים משמעותי
בחייהם

19:30-18:00

סופרים מדברים אמנות
ביקור עם הסופר
דרור בורשטיין באגף
הפרהיסטורי של המוזיאון

מוזיאון ישראל ,ירושלים

טחנת הרוח

20:00-18:00

הייתי מעדיף שלא:
סדרת מפגשי מחאה
רון דהן ,גלית דהן-קרליבך,
יהונתן דיין וארז שוייצר
בשיחה על סוד קסמו של
בארטלבי
תמול שלשום

22:00-20:30

אירוע הפתיחה :מרד הסופרים
מחאה ספרותית בהשתתפות פוסי ריוט (רוסיה) ,רות גיליגן (אירלנד) ,גלעד כהנא,
די ג׳י עטר מיינר ,שמעון אדף ,שהרה בלאו ,יבגניה דודינה ,אסף רוט ושפרה קורנפלד
גן יעל

יום ד׳ 9. 5.18

19:00-17:00

הייתי מעדיף שלא:
סדרת מפגשי מחאה
סדנת כתיבה בעקבות
המורדות התנ״כיות,
בהנחיית שהרה בלאו

18:30-17:30

מרחק ביטחון
ישי שריד וסמנתה שוובלין (ארגנטינה) בשיחה עם הילה
בלום

אולם ג׳ינוגלי

אולם פוסטל

19:30-18:00

״להציל את אנה פרנק״
פתיחת תערוכה ושיחה בין
היוצרים ארי פולמן ודוד
פולונסקי לבין דקלה קידר

אודיטוריום דה-בוטון

20:00-18:30

20:00-18:00

הדבלינאים
הפואטיקה של צירופי
ח״כ יצחק הרצוג ורות
המקרים
גון בן ארי מזמין את מבקרי גיליגן (אירלנד) בשיחה עם
אסף גברון
הפסטיבל לשיחה אישית
על צירוף מקרים משמעותי גן יעל
בחייהם

20:00-19:00

״מומנט מוסיקלי״ :קונצרט ספרותי
בהשראת יהושע קנז
בהשתתפות דורון תבורי ,עילי ראונר ,שלומי פריג׳,
אנסמבל כרמינה ,תם קרני ,גיא ואלון אוסטרון
מרכז למוסיקה ירושלים

טחנת הרוח

22:00-20:30

הקשר הירושלמי
חיים באר וניר ברעם בשיחה עם בלהה בן-אליהו

אודיטוריום דה-בוטון

22:00-20:30

הרפתקאותיו של סול בלו
ד״ר אריק גלסנר בשיחה עם הבמאי אסף גלאי והקרנת
קטעים מהסרט
סינמטק ירושלים

אירועים במתחם מרכז תרבות משכנות שאננים
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19:00-17:00

19:00-17:00

20:00-18:00

20:00-19:00

הייתי מעדיף שלא :סדרת מפגשי
הייתי מעדיף שלא :סדרת מפגשי
מחאה
מחאה
שיחה על כתיבה דתל״שית עם יאיר אגמון סדנת כתיבה עם אגי משעול
הבית הקטן
וד״ר אריק גלסנר
אולם פוסטל

הפואטיקה של צירופי המקרים
גון בן ארי מזמין את מבקרי הפסטיבל
לשיחה אישית על צירוף מקרים
משמעותי בחייהם
טחנת הרוח

צעד ועוד צעד
גרהם סימסיון (אוסטרליה) בשיחה עם
רנה ורבין
אולם ג׳ינוגלי

21:30-20:30

פוסי ריוט  -ימים של מרד
מאשה אליוכינה (רוסיה) בשיחה עם ח״כ מרב מיכאלי
אודיטוריום דה-בוטון

אירועים ברחבי העיר
13:30-12:00

סופרים מדברים אמנות
סיור בתערוכה של זויה צ׳רקסקי ושיחה בין האמנית
לאלונה קמחי

מוזיאון ישראל ,ירושלים
20:30-19:00

האם הטלוויזיה הרגה את הספרות?
נייתן היל (ארה״ב) ,נעה ידלין ודרור משעני בשיחה עם
נועה מנהיים
סינמטק ירושלים
23:00-21:00

על דרקונים ואנשים
שמעון אדף בשיחה עם פול ביטי (ארה״ב) והקרנת סרט

סינמטק ירושלים
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11:00-10:00

שני סופרים וגעגוע
פרנצ׳סקה סגל (בריטניה) ואשכול נבו בשיחה עם שרי שביט .אמנית אורחת :דנה ברגר
גן יעל

12:00-11:00

הייתי מעדיף שלא :סדרת מפגשי
מחאה
מיכל בן-נפתלי בשיחה עם הקהל על
ההתנגדות בכתיבתה של רונית מטלון
אולם פוסטל

13:00-11:30

אודיטוריום דה-בוטון

13:00-12:00

לאהבה אין מדינה
ניר ברעם ונייתן היל (ארה״ב) בשיחה עם מיה סלע
אולם ג׳ינוגלי
14:30-13:00

אירוע סיום :שבע דקות בגן עדן
בהשתתפות סמנתה שוובלין (ארגנטינה) ,רות גיליגן (אירלנד) ,גרהם סימסיון
(אוסטרליה) ,פרנצ׳סקה סגל (בריטניה) ,אשכול נבו ,דורית רביניאן ופרופ׳ אבן
פלנברג .אמן אורח :אסף אמדורסקי
גן יעל

12:30-11:00

מאוחר ומוקדם :מחווה לאהרן אפלפלד סופרים מדברים אמנות
ביקור באגף הארכיאולוגי
בהשתתפות כבוד השופטת אסתר חיות,
ובאגף האמנות הישראלית
פרופ׳ יגאל שוורץ ,גיל הראבן ,פרופ׳
עם הסופרת והבמאית
מירון ח .איזקסון ,שרה פון שוורצה ונועה
פרופ׳ מיכל גוברין
מנהיים .אמנים אורחים :נורית גלרון
מוזיאון ישראל ,ירושלים
ואיתמר גרוס

12:30-11:00

סיור אהבה
סיור בעקבות מקורות
ההשראה של הבמאי יאיר
אגמון

