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בית מיכל
עונה חדשה בבית מיכל

קודם כל זה בית.
יש לו חלונות אדומים ומרבד קסמים,

שילדים אוהבים לשבת עליו ולקרוא ספרים.
המבואה מתלבשת בתערוכות מתחלפות

ובלילות ניצוצות.

מפגשים עם יוצרים וחולמים והוגים,
מפגשים עם תודעה ופרשנות ותובנות,

מקום להרחבת הדעת ולשאילת קושיות.

אפשר לרקוד בו, אפשר לצלול בו, 
בין צלילים או בין השורות.

וזה ממש כאן. מעבר לפינה.
של הרצוג.

קבוצת התיאטרון רות קנר מתוך 'מחברות העברית' של קפקא
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2014-15 'בגוף שני'

כל
מי

ת 
בי

בית מיכל מרכז תרבות קטן ואינטימי לעשייה אמנותית, אינטלקטואלית ואיכותית. לב ליבו הוא ספריית 
ילדים ונוער עשירה ומגוונת בעברית ובאנגלית וחוגים יצירתיים לילדים.

בערבים מתקיימות בבית פעילויות תרבות שונות וסלון למפגשי פרינג' בתחום הפרוזה, השירה, מוסיקה, 
קולנוע תיעודי, תיאטרון, פרפורמנס, אמנות, הגות, יהדות, כאשר חוט תמטי שוזר את כל האירועים 

ומעניק להם רובד נוסף של משמעות.
הנושא המרכזי של העונה החדשה בבית מיכל הוא 'בגוף שני': אספקטים שונים של מושגים כמו 'גוף' 
'נוכחות' ו'האחר', בתודעה בשפה ובתרבות. לוח האירועים יפורסם באוקטובר 2014 באתר הבית וישלח 

למנויי בית מיכל הביתה.
בגלריית הבית "גלריה 10", מוצגות תערוכות מתחלפות של מיטב האמנים בעולם האמנות הישראלית 

העכשווית.

מוסיקה בסלון
אחת לחודש מתארחים בבית מוסיקאים מוערכים למוסיקה ושיחה, מפגש אינטימי, קרוב, בין אמן לקהל 

המאפשר הכרות עם היוצרים והיצירה שלהם.  שואלת, עורכת התוכנית, דפנה מנור. 

שוק 'קח-תן' ספרים 
פעמיים בשנה בית מיכל מקיים שוק של ספרים יד שנייה לקראת חג הפסח ובשבוע הספר המתקיים 

בתחילת יוני, הזמנה לתת ולקחת ספרים ללא תשלום. 

אמנות 
עכשווית  ישראלית  אמנות  של  תערוכות  לשלוש  שתיים  בין  שנה  כל  מוצגות  מיכל  בית  של  בגלריה 
המתייחסות לנושא המרכזי.  באירועי פתיחת התערוכות מתקיימים מפגשים עם האמנים  המציגים ושיח 

גלריה עם האוצרת כרמית בלומנזון. 

כתיבה וסדנאות
החל מנובמבר יתקיימו בבית סדנאות שונות של כתיבה. סדנת 'הסיפור הקצר' בהנחיית הסופרת עינת 

יקיר, )כלת פרס ראש הממשלה לספרות לשנת 2009( ועוד. 
קריאה  הכולל  עברית: מפגש מעשי  לשירה  בית מדרש  מיכל  בבית  יתקיים  שישי,  בימי  לחודש  אחת 

מדוקדקת וניתוח שיר עם המשורר אלכס בן ארי. 
מידי יום שישי בחצר בית מיכל יתקיימו תרגול ולמידה של דרכים חדשות להניע את הגוף והנפש, חיזוק 

הקשר בין התנועה לנשימה, והרחבת גבולות הגוף בהנחיית אסף טנא.

את התוכניות המפורטות לשנת הפעילות 2014-15 ניתן לקבל בדואר החל מאוקטובר 2014 ובמקביל 
 www.bet-michal.com למצוא באתר הבית

מספר המקומות בבית מוגבל, לפיכך מומלץ להירשם לאירועים מראש.


