
8:30 –  ארוחת בוקר
11:45- 10:30  -  "זה רק נשמע מצחיק" בהשתתפות השחקן, הפרסומאי והצייר אייל גפן 

אייל גפן מספר, "מארח" ומתגעגע ליוסי בנאי, שייקה אופיר, יצחק רבין, ספי ריבלין, מנחם גולן, אריק
איינשטיין, מוטי קירשנבאום, אורנה פורת, נתן יהונתן ולעוד טובים ונהדרים.  עם כל אחד מהם הוא חלק סיפור

מצחיק, מרגש, כואב ונוגע. 
11:45-12:00 - הפסקה  

13:00- 12:00 –"להיות או לא להיות" בהשתתפות השחקן משה בקר 
מפגש אישי מוזיקלי עם שחקן התאטרון והזמר משה בקר. 

סיפורים מרתקים על הקריירה העשירה והמפתיעה של אחד מהאמנים המגוונים של ישראל. . 
13:30 – ארוחת מרק ולחמים 

15:30  - מפגש נשיאים עם הנציב ליון עו"ד מאיר ברנע
17:00 – הרצאה  - "יום ללא צחוק הוא יום מבוזבז" – בהשתתפות הבמאי אלון גור אריה יום ללא צחוק הוא

יום מבוזבז", אמר צ'רלי צ'אפלין. הרצאה מצחיקה ונוסטלגית בה ייקח אתכם הבמאי וחוקר הקולנוע אלון גור
אריה אל מאחורי הקלעים של יצירות המופת של הקומדיה הקולנועית. 

19:00 – ארוחת ערב 
21:30 – מופע ערב- "בוא נעשה לנו חג" משירי יגאל בשן - בהשתתפות הזמר אילן טל ובהנחיית נועם גילאור
.מופע לציון שנה לפטירתו של יגאל בשן על השירים שכתב, הלחין וביצע. מופע סוחף ובימתי בהרכב תזמורתי

גדול המונה 9  אומנים ובשיתוף הקהל, כולל הסיפורים מאחורי השירים. 
הנחיה: נועם גילאור | שירה: אילן טל  ניהול מוזיקלי וקלידים: גלעד כץ | גיטרות: אריק פולקובסקי | גיטרה

בס: תומר שר |סקסופון וחליל: גיא נחמיאס | חצוצרה: דורון סילשי | טרומבון: עודד מאיר | תופים : ניסן רחמני

15:00 – הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים 
17:00 –  הוועידה השנתית ה-60 של ליונס ישראל

19:30 – ארוחת ערב 
21:30 – מופע ערב – "לה בלה קובנה" - מופע קובני תוסס

היישר מקובה, חגיגה לטינית חושנית עם מיטב הצלילים והריקודים של התרבות הכי תוססת שיש.
המופע כולל את הלהיטים הגדולים של Celia Cruz & Buena Vista Social Club בהשתתפות הזמרת

מקובה Yanna espiranza Mirabal Rodriguez תזמורת חיה ורקדנים אותנטיים.
 

 
סוף שבוע נציבותי לחברי ליונס ישראל

מלון אסיינדה ביער 
בין התאריכים  19/3-21/3

8:30 – ארוחת בוקר
10:30 – מופע " הישראלי הנודד" בהשתתפות השחקן אלעד שפוני

עם תרמיל גדוש סיפורי נדודים ושירי מסע מקוריים,
השחקן אלעד שפוני, יחד עם המוסיקאים שיא אילנד וערן אדרי עוקבים אחר הרפתקאותיו של

הנווד הישראלי בעולם ונותנים ביטוי אומנותי מרגש ומלא הומר ולתופעת " הישראלי הנודד" .
המופע מבוסס סיפור אמיתי והציג מעל 600 מופעים ברחביהארץ והעולם. 

12:30 - סיכום וסיום הכנס 
13:00 – ארוחת צהריים בתוספת תשלום למעוניינים

16:00 - פינוי חדרים  
 
 

 

20/3/2020 (יום שישי)

19/3/2020 (יום חמישי)

21/3/2020 (יום שבת)

לפרטים והרשמה : טלפון  04-8493311 | פקס: 0732-380766 (משרדי פריטורס תיירות)
 

ט.ל.ח


