 1.3-30.4.2018תערוכת ציורים באולם האירועים

יצירה נשית
קיסריה

חיה רייטן תמי אפשטיין רותי מנוחין יהודית מלר מיכל לוטן
אביה ראובני כרמלה אילנברג אילנה מאוטנר

הכישרון המגוון של נשות קיסריה הכתיב את
הצורך להקדיש לו חודש שלם ,שכולו יצירה נשית.
זו הזדמנות לקהל הרחב להכיר ולהתרשם
מהמיגוון העשיר .כולם מוזמנים להגיע ,להינות
ולפרגן.
* רוח החיה מאחורי הפרוייקט  -יהודית מלר.
* הכניסה לכל האירועים חופשית ,אלא אם צויין אחרת.

 | 4.3.18יום א' |  | 20:00-22:00באולם אירועים
"אולם האישה" -הרצאות מפי נשות קיסריה.
> "אמנות משקמת" -שיקום נפשי ודמיון מודרך
עם קוקי ילין.
"אמנות יוצרת מציאות" כולל ציור בהופעה חיה
עם תמי אפשטיין.
> ״צילומים ממסעותיי הרוחניים״ עם מיכל לוטן.

 | 8.3.18יום ה' |  | 20:30במוזיאון ראלי

 | 16.3.18יום שישי |  | 11:30באולם אירועים
 | 16.3.18שישי |  | 10:00-13:00במרכז קיסריה

יריד יוצרות

> תמי אפשטיין " -אמנות מפזרת
אור" ציורי מתנה ובמסגרתן ברכות
שלכם .תכשיטים בהשפעת תהילים

> אביה ראובני
ציורים תכשיטים
ופרטי אופנה
ג'ינס ממוחזר

מחיר כרטיס לתושב קיסריה₪ 60 :
מחיר כרטיס לתושב חוץ₪ 70 :
מחיר כרטיס ביום האירוע₪ 80 :

 | 11.3.18יום א' |  | 20:00באולם האירועים
> "הפנינג המימד החמישי" מוזמנים לנוע בתוך
נוף ציורי מהפנט וקסום עם אווה אריאלה לינדברג.
מומלץ לבוא בלבוש לבן עם צעיפים לבנים.

האמנית אביה ראובני  -מלכת הג'ינס
בתצוגת אופנה מרשימה בפרטי
לבוש ,תכשיטים ואביזרי אופנה

> קטי וגיא פלד  -תכשיטים

> אורלי ירדן
כרטיסי ברכה
גלויות ועוד...

> יהודית מלר
עוגות ,תכשיטים ועוד...

 | 18.3.18יום א' |  | 20:00-22:00באולם אירועים

> רותי מנוחין
פסלים ,תבליטים ומטבעות

> כרמלה אילנברג
פסלים וציורים

איה כורם

במופע אינטימי

תצוגת אופנה

> מאיה עופר
תכשיטי צורפות ואמנות
הזכוכית

> אולגה הרליך
יוצרת קדרות מקרמיקה

“אולם האישה" הרצאות מפי נשות קיסריה.
> "איך מתכננים חופשה משפחתית שתתאים לכולם"
עם ורדה בלום גלר יועצת תיירות.
> “פטנטים על מה ולמה” עם עו"ד שירלי וייזר.
> “סיפורים מהמיטה” עם אילנה שור.

 | 22.3.18יום ה' |  | 20:30באולם אירועים

סיוון רהב מאיר
> מיכל אייל
תכשיטים ומקרמה

> שירה בקר
וינטאג' ועוד....

> מגי מויאל
ספרים ויעוץ
קוסמטי רב תרבותי

״תקשורת,
אקטואליה ופסח״
מחיר כרטיס₪ 40 :

