רביעי 6.4
20:30 - 18:30

 - Myceliaפרפורמנס משך
מפגש מרובה משתתפים בהובלת איריס נייס
מרקם חי היוצר חיבור על זמני בין עולמות המחול והמוזיקה ומתחולל בחללי הטחנה.

20:30

מרחב משתנה  -צלילי הגונג ותנועה
הראל גל ונירית רחבי
פרפורמנס במרחב הטחנה .אלתור צלילי ותנועתי ללא הנחייה ,בהשפעת המרחב והמשתתפים.

21:30

שירים מהאלבום שבדרך
נועם ענבר
אחרי רצף איחודים מונומנטליים של "הבילויים" ו"אוי דיוויז'ן" ,נועם חוזר לפסטיבל להופעת סולו!

חמישי 7.4
 ,16:00 - 15:30בתיאטרון

״קרוב״  -מופע תנועה על בית
״אנסמבל ברבור״ לאנשים מיוחדים מכפר תקווה
מופע תנועה העוסק במושג בית ,בהנחיית עלמה מריה סימון.

17:00 - 16:30

 - Joker Tomניסוי כלים #2
עוגבים לוהטים!
ניסוי בסינתיסייזרים שנבנו במיוחד עבור חללים בטחנת הקמח בשער העמקים.

 ,17:45בתיאטרון

גופ/ה
מאת נועה חלפי .בביצוע להקת המריאצ׳י ,הנשים המקוננות והתולעים
מחזמר המוקדש ליצורים מתחת לאדמת בית הקברות .הנפטרים הטריים  -הקהל .מופע בשכיבה; נפגשים ברחבת חדר האוכל של הקיבוץ.
19:00

אקוסטית בועטת
חן רותם ונדב פלג
רוק ישראלי פצוע  -שירים ומילים מהדרך בעיבודים חדשים.

20:30

השמעיני أسمعيني
קונדה & להאור
ספוקן וורד והיפ-הופ מקורי פוגש פיוטים ומוזיקה מן המקורות  -בעברית ,ערבית ואנגלית.

22:00

"שלא נדע"  -מֵ עֵבֶ ר לְ פָ חַ ד מָ וֶת
הלה אשחר  -נערת ליוווי רוחני ,ירון סנצ'ו גושן  -ליצן טקסי
מפגש טקסי ,קולינרי ,פַּלְ ְספָנִי ,ליצני ,חוויתי ,מפחיד ומנחם .לחיים! מוגבל ל 30-משתתפים .להרשמה0523763486 :

שישי 8.4
14:00 - 10:00

ג'אז בדרכים  -מסע במכונית מנגנת
Adar Goldfarb & Friends
הצטרפו לנסיעת מונית מוזיקלית מפתיעה לשני משתתפים בלבד ,מהטחנה ליעד אחר בפסטיבל!

 ,10:00בתיאטרון

סדנה עם רקדני אדמה
עירד בן גל ,איתי דלומי ועדי גבירץ
סדנה בתנועה  -לא צריך נסיון קודם .מוגבל ל 15-זוגות של הורה+ילד (גיל  .)5-12להרשמה0545294246 :

11:30

החליפה
אורי לנקינסקי
סיור כוריאוגרפי בהשראת ג'קי קנדי ,אשת נשיא ארצות הברית.

12:30

בואו נדבר
הילה גולן
מפגשים אמנותיים ושיחות עם אנשי תיאטרון ופרפורמנס בהקשבה והשתתפות של הקהל.

17:00 - 13:00

אוכלים מזון מוצל בטחנה
עמותת רובין פוד
מעלים מודעות למניעת בזבוז מזון בעזרת ארוחת שף .מצילים מזון ,אוכלים טוב ,מפרגנים כמה שרוצים!

14:00

שירים מסורתיים מאיי יוון
דבי יעבץ ,דסי אלעד ,דור אלבז ,אמיר זוסקוביץ' ושיר טפר
הסדנה למוזיקה עממית בכליל עם שירים מסורתיים מהאיים של יוון.

 ,15:30בתיאטרון

חגורה שחורה  -להקת אדמה
ליאת דרור ,עדי גבירץ ,איתי דלומי ועירד בן גל
מופע קומוניקטיבי מלהיב ,מתאים גם לכאלו שלא מבינים במחול .להרשמה0545294246 :

 ,17:30 - 17:00בתיאטרון

וּוזָ׳ה דֶ ה
נטע שחר ונטע שפיגל
יצירה קולית לקהל משתתפים ,שמתקיימת על התפר שבין סדנה ,הופעה ,טקס ומשחק .מוגבל ל 25-איש .להרשמה0524899903 :
 ,18:00בתיאטרון

סיבובי בדידות
שני ארזי
סולו מחול פרפורמנס שמתעסק בבדידות ,שחזור ,הזדהות ,נעורים וגניבה נשית.+18 .

19:00

על החיים ועל המוות
אמנון ברי ועמית ימין
מופע תיאטרון המספר את הסיפור שלי בקולאז' תמונות חזקות.

21:00

מופע מאחורי המסיכה
יעל שרוני ואנסמבל ריקוד אפריקאי
קטעי תיפוף ,ריקוד ושירה בהשראת מערב אפריקה .מופע מקפיץ ומשמח לכל המשפחה.
1:00 - 21:30

מסיבה פצצתית סוחפת
 DJיואב סבן ו DJ-איתן חסיד
מסיבה סוחפת שיגרמו לכם לזוז ,להניף ידיים ולנענע ישבנים!

21:30

בשולי המסיבה
מיכל שני ומעין אלימלך
כשהרגליים מסתבכות והמיינד נודד טוב שיש שוליים למסיבה! להתרחק כדי למצוא מרכז.

שבת 9.4
10:00

תבניות סיליקון עשו-זאת-בעצמכם
ג'ון רונן-דרורי
יצירת תבניות סיליקון באמצעים ביתיים ,ליציקות שוקולד/גבס/בטון .מוגבל ל 15-משתתפים (מבוגרים /ילד בליווי מבוגר).
להרשמה054487852 :

10:00

 Za'Afran trioבהופעה
זעפרן
טריו גיטרות חשמליות אינסטרומטנלי שדבר אינו מכתיב אותה מלבד פתיחות תודעתית ומוזיקלית.

15:00 - 11:00

ג'אז בדרכים  -מסע במכונית מנגנת
Adar Goldfarb & Friends
הצטרפו לנסיעת מונית מוזיקלית מפתיעה לשני משתתפים בלבד ,מהטחנה ליעד אחר בפסטיבל!

11:30

קונצרט קלאסי
בועז הלפרין  -פסנתר ,הדר בן צבי  -צ'לו
לחובבי מוזיקה קלאסית ,מבחר יצירות מאת באך ,שופן ,אלגר ובטהובן.

14:30 - 12:30

אני הרגתי את אמא
ליאור פרלשטיין ,הדס פרלשטיין ,עודד גייצהאלס ואסנת מרקוביץ'
סרט עצמאי קצר ונוגע ללב על בידוד ,בדידות ואהבה אינסופית.
15:30

מנגנים Grateful Dead
Dorban Hills
מעלים את הווייב עם סט קאברים פולקלורי וחוגגים את תרבות הנגד לקפיטליזם.

17:00

קרנבל מוזיקה שחורה
סלט גרוב
מופע מוזיקה שחורה מקפיצה ,מהיפהופ דרך פ'אנק ועד לדאנסהול.

18:00

הופעת להקה
דניאל וייל ,יהוא ירון ורוני שפר
ערבוביה ערבית של ספוקן וורד ,שירה ומוזיקה.

19:00

מלכיטווס :דרמה פולחנית ב 15-שירים
יונתן לוי ,מיכל אופנהיים ,גל אמויאל ,אמיתי שולמן ,עודד גייצהאלס ,הראל גל
כלה  -נשמת האנושות כולה  -שטה ללב ים; על אסדת הגז ממתין מלכיטווס .הרשמהkamaflourmill.com :

לאורך הפסטיבל
החומר שממנו אנחנו עשויים
יוצרת :ענת ארבל .רקדנית :דיתי תור .צילום :בנימין אסתרליס
עבודת וידאו על התפר שבין תאטרון בובות ומחול.

צבעי הזמן
אבי קשת
תערוכה מיצירותיו של הצייר והפסל אבי קשת.

