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"עיריית הרצליה"

עיריית הרצליה מזמינה אתכם
למגוון פעיליות קיץ ברחבי העיר!
ילדים ,נוער ,מבוגרים,
הצגות ,מוזיקה ,שוק איכרים,
סרטים ,הרצאות ועוד
הקיץ הזה חם בהרצליה (:
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18:30 23.7

״צלילי קיץ״
שלהבת צוענית
גן בן שפר

חינם

18:30 30.7

״צלילי קיץ״
כשהרבי מרקד
גן בן שפר

חינם

18:30 6.8

״צלילי קיץ״
מחווה לחוליו איגלסיאס
גן בן שפר

חינם

18:30 13.8

״צלילי קיץ״
לילות באונוס איירס גן בן
שפר

חינם

״צלילי קיץ״
זמר של זהב  -שולי נתן
גן בן שפר

חינם

18:30 27.8
״צלילי קיץ״
מזרקות של רומא
גן בן שפר

חינם

22:00 24.7

ספורט חצות -פעילות
לנוער בלילות שני וחמישי
ספורטק

חינם

״צלילי קיץ״
השירים שעשו עלייה
מרינה הרצליה

חינם

22:00 31.7

חינם

חינם

17:00 8.8

התיאטרון השחור מפראג
IMAGE
היכל אמנויות הבמה

שלישי ילדותי
״דירה להשכיר״
מרכז העיר

20:00 14.8

17:00 15.8

“מצב האומה“ הרצאה
ח״כ פרופ׳ מנואל טרכטנברג
בית קינן

חינם

10:00 21.8

סדנת ״גמד  -ענק” בעקבות
סיפורה של רינת הופר
ספריה ראשית

10:00 28.8

סדנת ״תולעת כל יודעת״
בהשראת ספרה של ג׳וליה
דונלדסון ספריה ראשית

חינם

20:30 25.7

ספורט חצות -פעילות
לנוער בלילות שני וחמישי
ספורטק

20:30 7.8

פסטיבל קוקטיילים
מרינה הרצליה

״צלילי קיץ״ -
הקונצרט הגדול ,משה פרץ
פארק הרצליה

20:00 20.7 18:00 19-20.7

שלישי ילדותי
״ארץ עוץ שלי״
מרכז העיר

חינם

חינם

17:00 22.8

שלישי ילדותי
״ג׳ק ואפון הפלא״
מרכז העיר

חינם

17:30 29.8

סבא טוביה  -ד״ר דוליטל
היכל אמנויות הבמה

18:30 27.7
יריד איכרים

כל יום רביעי

17:00 2.8

״צלילי קיץ״  -מופעי ג׳אז
הברנשים של נגה
חוף אכדיה דרום

20:30 3.8

חינם

הצגת ילדים
״בת האיכר והאריה״
ספריית יד התשעה

אנסמבל גולהא
מוזיקה פרסית אותנטית
היכל בעיר

17:00 9.8

3.8 | 27.7 | 20.7

17:00 10.8

הצגת ילדים
״שלוש משאלות״
ספריית יד התשעה

פיקניק אמנות  -מוזה
סדנאות אמנות בגן הפסלים

9,16.8

סיורי עששיות
נפגשים ב 19:20
ב״בית קינן״

חינם

16:30 23.8
עמדות משחק וחוויה
מרכז העיר

11:00 17.8

הסרט ״מכוניות״
סינמטק הרצליה

17:00 24.8

הסרט ״אבוללה״
סינמטק הרצליה

חינם

10:30 21.7

שיח עם האמן בן לם
והאוצרת צופיה דקל כספי
מוזיאון הרצליה לאמנות

18:30 28.7

קבלת שבת מוסיקלית
מרינה הרצליה

חינם

חינם

18:30 11.8

קבלת שבת מוסיקלית
מרינה הרצליה

חינם

22:00 18.8

פעם בשנה
יעל בר זוהר וגיא זו ארץ
היכל אמנויות הבמה

18:30 25.8

קבלת שבת מוסיקלית
מרינה הרצליה

חינם

17:30 31.8

שעת סיפור ״וניל על המצח
ותות על האף״
ספריה ראשית

כל הפרטים באתר העירוני  herzliya.muni.ilוב-

11:00 22.7

דרדסים הכפר האבוד סינמטק

19:00 22.7

על נהרות בבל פארק הרצליה

19:00 29.7

״צלילי קיץ״
מחווה ללאונרד כהן פארק
הרצליה

חינם

19:00 5.8

״צלילי קיץ״  -מפרס
לאנדלוסיה דרך הרצליה
פארק הרצליה

חינם

19:00 12.8

״צלילי קיץ״  -רוני דלומי
תחזיקו את גריג
פארק הרצליה

19.8

צלילי קיץ
אמא אדמה
פארק הרצליה

חינם

חינם

19:00 26.8

״צלילי קיץ״  -יסמין לוי
אדיו קרידה
פארק הרצליה

חינם

19:00 2.9

״צלילי קיץ״
החיים יפים עם אחינועם ניני
פארק הרצליה

חינם

"עיריית הרצליה"

ייתכנו שינויים  -נא להתעדכן באתר

18:30 20.8
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