
שפה | תל אביב | ירושלים
קורסים לגרמנית - הרשמה לטרימסטר הקיץ

מעוניינים ללמוד גרמנית? רוצים להעמיק את הידע שיש לכם בגרמנית? 
אם כך, הגעתם למקום הנכון – מכון גתה ישראל!
בחודש יולי ואוגוסט יתחילו קורסים חדשים.    

למידע והרשמה: תל אביב 03-6060503 ירושלים 02-6508500

בנוסף

מכון גתה ישראל יוצא לחופשה השנתית בחודש אוגוסט. מכון גתה בתל אביב ובירושלים יהיה סגור בתאריכים האלה: 
30.7. עד 12.8. הספרייה תיפתח שוב ב-1 בספטמבר.

תכנייה 2017

יולי-אוגוסט
info@telaviv.goethe.org  03-6060500 .תל אביב - בית אסיה, רח׳ ויצמן 4, טל

info@jerusalem.goethe.org  02-6508500 .ירושלים - רח׳ סוקולוב 15, טל

13-23.07 חמישי-ראשון | פסטיבל קולנוע | ירושלים
פסטיבל הקולנוע ירושלים 

פסטיבל הקולנוע ירושלים הוא אחד האירועים החשובים בעולם הקולנוע הישראלי. בשנה זו 
פאייל  אנדראס  המיגהולץ,  היינץ  הבמאים  של  סרטים  למשל  מגרמניה,  סרטים  כמה  יוקרנו 

גריסבאך.  וולסקה 

סינמטק, דרך חברון 11

25.07-04.08 רביעי-שישי | מוזיקה | ירושלים
המאסטרקלאס הבינלאומי לשירה ע"ש זמבוקי 

יחיד במינו. אומנים מרחבי העולם מעשירים את עולם  המאסטרקלאס הבינלאומי הוא אירוע 
השירה למען הדורות הבאים. יועלו שתי אופרות, אחת מהן בבכורה עולמית, במהלך עשרה ימים. 
בהשתתפות מוזיקאים מגרמניה: קלאודיה אדר )מצו סופרן( ומאסטרו מיכאל הופשטטר )מנצח( 

אולם הקונצרטים במרכז למצוינות בחינוך, רחוב חיים קוליץ 1

07.08-08.08 שני-שלישי | תיאטרון | ירושלים
הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות 2017  

הצגת אורח במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות 2017 ירושלים
ההרכב Materialtheater שטוטגרט מעלה את ההצגה "שלושה קופים – משל על מרד החפצים"  

על פי משל פרי עטו של אלברטו גרסיה סאנשה.

תיאטרון החאן, אולם 1,  7.8. בשעה 21:00 / 8.8. בשעה 21:00

18-22.07 שלישי-שבת | פסטיבל קולנוע | תל אביב
פסטיבל תל אביב הבין-לאומי לסרטי ילדים ונוער 13 

סרטים דוברי גרמנית במסגרת "גרמנית כפול שלוש: שלוש ארצות – שפה אחת"

18.07 בשעה 19:00 | סרט הפתיחה: בלעדינו אי אפשר )גרמניה(

20.07 בשעה 17:00 | בלעדינו אי אפשר )גרמניה(

19.07  בשעה 17:00 | צ'יק להתראות בברלין )גרמניה(

19.07 בשעה 10:00 | הקסם של הילדים )אוסטריה(

22.07 בשעה 12:00 | הקסם של הילדים )אוסטריה(

19.07 בשעה 12:00 | קוראים לי זוקיני )שוויץ/צרפת(

19.07 בשעה 12:30 | ההרפתקה של נלי )גרמניה(

21.07 בשעה 12:00 | ההרפתקה של נלי )גרמניה(

סינמטק תל אביב, רחוב שפרינצק 2

11.07 שלישי | מוזיקה | תל אביב
פסטיבל "צליל מעודכן" 2017 

ביום השני של פסטיבל "צליל מעודכן" ה-17 למוזיקה חדישה יתארחו שלושה אמנים מגרמניה, 
מרתון  במרכז  שיעמוד  שוברט,  אלכסנדר  האמן  המלחין  ניקל.  המקומי  להרכב  שיצטרפו 
 mObd )Ministry of Bad להקת  חבר  פרינס,  שטפן  האמן  המלחין   ,Supramodal Parser
Decisions – Nikels Alter Ego Band( וזמרת האינדי מונה. הם מייצגים ביחד וכל אחד לחוד 
מקבץ של יצירות מוזיקליות שנוצרו בשנתיים האחרונות וכוללות מוזיקה אלקטרונית וביצועים 

ויזואליים.  אינסטרומנטליים 

אולם התיבה, שדרות ירושלים 19, יפו, בשעה 20:00 

17.07 שני | שפה | תל אביב
הופעה

הלהקה הגרמנית EINSHOCH6 משלבת בין מוסיקה קלאסית לראפ והיפ-הופ.

הכניסה חופשית! 

אוזןבר, קינג ג’ורג’ 48, בשעה 20:00

11.07  שלישי | מיצב אומנות אינטראקטיבי | באר שבע
הקיר הנעלם  

"הקיר הנעלם", הוא מציב אומנות אינטרקטיבי, אשר יוצג במסגרת פסטיבל הפרינג' הבין לאומי 
בבאר שבע. המיצב כולל יותר מ-6000 כפיסי עץ צרובים עם מעל למאה ציטטות, שנאספו כחלק 

ממכרז מכל רחבי הארץ - כל אחד נתבקש לשלוח ִאמרה או ציטוט של אישיות גרמנית ידועה. 
הציטטות מופיעות על כפיסי העץ בשפת המקור וגם בתרגום לעברית ולערבית. את הכפיסים 
אפשר להוציא מן הקיר ולקחת: כל מבקר רשאי לקחת את הכפיס עם הציטטה החביבה עליו. 
ובה השתתפו סטודנטים  ורנר סובק לבקשת מכון גתה  נולד בסדנה שקיים האדריכל  המיצב 
ממוסקבה. שם גם הוצג לראשונה. ישראל היא התחנה השנייה שבה מופיע הקיר. מופיע ונעלם. 

רח׳ אנילביץ׳ 15

09-15.07  ראשון-שבת | תיאטרון | תל אביב
עיר אלקטרונית   

מחזה מאת פאלק ריכטר
תרגום: עינת ברנובסקי

בימוי: נטע ישצ'ין
בביצועם של סטודנטים מהסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב

גלובאלית  עיר  זו  דיגיטלי.  במטרופוליס  המתרחשת  אורבאנית  אגדה  היא  אלקטרונית  עיר 
ששולט בה ארגון תעשייה אוניברסאלי. פארסה על הפאניקה השולטת בעולם העסקים העכשווי, 
שמטשטש את הגבולות בין המנצלים למנוצלים. דימוי לתודעה המודרנית של המציאות בעולם 

התקשורת והטכנולוגיה. 
15- 9 ביולי 2017 בשעה 20:30. יום שישי, 14 ביולי 2017 בשעה 14:00

הסטודיו למשחק ניסן נתיב, רחוב נועם 5

17.07 שני | שפה | תל אביב 
יום חווייתי ללומדי גרמנית בבתי ספר

 .)GlocalFilms יום חווייתי ללומדי גרמנית בבתי ספר: סדנת קולנוע והפקת סרטון )בהפקת
 EINSHOCH6 הגרמנית  הלהקה  של  ההופעה  עם  קונצרט  יכלול   20:00 בשעה  החגיגי  הסיום 

אוזןבר בתל אביב. במועדון 

מכון גתה רח׳ ויצמן 4 תל-אביב

עד 31.08  שפה | תל אביב
הרשמה לאירוע "בתיאבון גרמנית!" GUTEN APPETIT GERMANIT שייערך ב-7.9. בתל אביב. 
מתכבדים  ישראל  גתה  ומכון  גרמניה  הפדרלית  והרפובליקה  אוסטריה  שוויץ,  שגרירויות 
להזמינכם לאירוע קולינרי שבו יוגשו מאכלים ייחודיים לכל מדינה. האירוע מתקיים במסגרת 
"גרמנית כפול שלוש: שלוש ארצות – שפה אחת". ההרשמה עד לתאריך 31 באוגוסט 2017.

החודש במחלקת השפות

11.07 שלישי | תיאטרון | תל אביב
בחוץ לפני הדלת 

מחזה מאת וולפגנג בורכרט
בימוי: מתיאס גהרט

תרגום: גד קינר 
הפקה משותפת עם תיאטרון תמונע

בקמן הוא אחד מאלה השבים הביתה אך בעצם אינם באמת שבים הביתה מכיוון שאין להם 
לאן לשוב. כך נפתח מחזהו של וולפגנג בורכרט על החייל הגרמני בקמן השב הביתה מהשבי 

בסיביר ומוצא את רעייתו בזרועותיו של איש אחר. 
"בחוץ. לפני הדלת." מגולל את סיפורו של חייל המנסה למצוא דריסת רגל בחברה המדחיקה 
את המלחמה ואת האידיאולוגיה הנאצית. השיבה הביתה שציפה לה זמן כה רב הופכת לאכזבה 
מרה ומלאה בתחושה של זרות עבורו. במקום לשמוח שהוא מתראה עם מכרים הוא מתייסר 

ברגשות אשם בלתי פתירים. 
וולפגנג בורכרט נולד בשנת 1921 בהמבורג. הוא נפטר יום לפני שעלתה הצגת הבכורה של 
מחזהו "בחוץ לפני הדלת" בהמבורג, והוא רק בן 26 שנה. הוא הושלך לכלא כמה פעמים לאחר 
שמתח ביקורת על השלטון הנאצי. בשנת 1944 נידון למוות בגין דעותיו, אך גזר דין המוות 

הומר בעונש אחר: הוא נשלח לחזית ברוסיה. 

האירוע בעברית 

תיאטרון תמונה רח׳ שונצינו 8 
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  הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות 2017
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https://www.goethe.de/ins/il/he/spr/kur/isr.html
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21005202
https://www.goethe.de/ins/il/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21006866
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21005229
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20997995
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21001884
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21006726
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21005463
https://www.goethe.de/ins/il/he/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=20999713
https://www.goethe.de/ins/il/de/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21006931
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