
08-6683882

כל העיר במה

פילהרמוניה רחובותהקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא

לפרטים 08-9456050 

הקתדרה העממית

לפרטים: 08-9390390

מרתון ציור ומדיטציה 
בהנחיית ורד פרי, מדריכת מדיטציה

ורוני טהור, אמנית ומורה לציור 
אינטואיטיבי

מדיטציה, תרגילי נשימה וציור 
אינטואיטיבי

7.7, יום ו', 14:00-9:00
עלות: 350 ₪

חגיגה בעשרים אצבעות
אמן אורח: הפסנתרן אנדי פלדבאו

קונצרט חי
ד"ר אורית וולף, פסנתרנית

13.7, יום ה', 11:00
בית יד לבנים
עלות: 70 ₪

פילהרמוניה רחובות

לפרטים: 08-947296

"חלומות בפיג'מות" | מאת: ליאור ברגר 
ויעל עמרם

ילדים נשארים לבדם במסיבת הפיג'מות של נועה, 
ובחסות החשיכה מעזים לפתוח את ליבם ולהאיר 

את הלילה בסודותיהם הכמוסים
עיבוד ובימוי: ליאור ברגר ויעל עמרם

משתתפים: חניכי קבוצת דרמה ה'
27.6, יום ג', 18:00 / 20:00  הכניסה חופשית. 
בימת הנוער - סטודיו תחתון. בהרשמה מראש בלבד

40 שנה למקהלת "מיתר" מיסודה 
של יהודית חן

מנצחת: מיכל אוקון
בהשתתפות תזמורת קלאסיקה רחובות 

בניצוחו של דורון סלומון
10.7, יום ה', 20:00

אולם אשכול פיס, קציר
הכניסה חופשית

הסמבה של כרמן

"ספר השירים האמריקאי"
תזמורת הג'אז רחובות. קלאסיקות ג'אז של כל 

הזמנים - ג'ורג' גרשווין, קול פורטר, דיוק 
אלינגטון, סטיבן זונדהיים ,ליאונרד ברנשטיין ועוד
מנצח: גורי אגמון, זמרת אורחת: יוליה פלדמן

30.6, יום ו', 11:00 
בית העם - היכל התרבות הערוני

הכניסה חופשית

"עץ הדומים תפוס" | מאת: דפנה אנגל
פנימיית נוער בישראל של שנות ה-50 ומערכת 

היחסים המורכבת בין אלה מ"כאן" ואלה מ"שם", 
וההתמודדות הקשה עם ה"ביחד"

עיבוד ובימוי: יעל לוין ואודליה דדון
משתתפים: חניכי קבוצת דרמה ח'

23.6, יום ו, 14:00 / 16:00, 26.6, יום ב', 18:00/ 20:00
אולם בימת הנוער. הכניסה חופשית. בהרשמה מראש בלבד 

לפרטים: 08-6683882

שילוב מקצבים מסורתיים עם 
השפעות ברזליאיות וג'אז

זמרת: כרמן סוזה, גיטרה בס: תיאו 
פסקל, סקסופון: עמית פרידמן, 

תופים: אמיר ברסלר
1.7, מוצ"ש, 21:00

הקונסרבטוריון העירוני                                  

בית יד לבנים

"רוקדים בשניים"
פעילות הורה-ילד

לגילאי 3-2
ימי ה', 17:30

עלות: 45 ₪ למפגש | 205 ₪ ל-5 מפגשים

לפרטים: 08-9363930

חוגי ספורט לנשים
מגוון חוגי ספורט איכותיים עם מדריכות 

מקצועיות: זומבה, קיקבוקסינג, עיצוב 
וחיטוב, פילאטיס,TRX  ועוד

חוג שני ב-10 ₪

בית מדרש עירוני לתנ"ך
מרצה: ד"ר אריה בורנשטיין

בנושא: כיבוש או התנחלות שקטה
26.6, יום ב', 20:00 

*נא להגיע עם תנ"ך מלא
הכניסה החופשית. 

מספר המקומות מוגבל

לפרטים: 08-9453891

טובים השניים
תערוכת ציורים משותפת של אליעזר 

זילברשטיין ודרור רובינשטיין
ציירים בעלי מגבלות שאמנותם מתייחסת 

להגדרה של אמנות אאוטסיידרית
אוצרת התערוכה: עדה נעמני

נעילה: 10.7

Buena Vista Social Club
הלהיטים הגדולים מקובה

האמן והמפיק פרננדו קנוף במופע 
יחד עם הזמר הלטיני איטלו גונזלס

ובליווי רקדנים קובניים
6.7, יום ה', 10:00

בית העם - היכל התרבות העירוני
עלות: 40 ₪

מופע סיום עונה 

בית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

לפרטים: 08-9232200

08-9390390

אותי זה מצחיק
אירועים מצחיקים במהלך דיוני 

בית המשפט 
שלי טימן, שופט בדימוס

27.6, יום ג', 9:00
בית יד לבנים
עלות: 35 ₪

מרכז חלומות

בית האמנים

חגיגת גרשווין
גיל שוחט מגיע לסגור את העונה 

בחגיגה מוסיקאלית סוחפת עם 
היצירות הגדולות מאת גרשווין

גלינה חליזוב - סופרן, 
מיכאל זרצקל - פסנתר
תזמורת סימפונט רעננה

17.7, יום ב', 20:30 
ABBA live

   ABBA מופע מחווה ללהקת
מופע קצבי, אנרגטי ונוסטלגי בו 

יבוצעו להיטיה הגדולים של הלהקה
3.8, יום ה', 21:00


