ההפנינג הדו-שנתי לשירה ולהשראה
12.12.2012
מקום המפגש :ירושלים ,עיר הקודש ,מרכז טוליפ ,טלביה
משוררים ,מוסיקאים ,שחקנים ואמנים מוזמנים לשתף אותנו בדרך שבה הם מפרשים את
משמעות השלום בשנת  ,2102ואיך ניתן להביא השראה לעולמנו ,שתהיה משותפת לכולם,
מלאת יצירה ושלום.
הפנניג יצירתי לשלום ובו יתקיימו ...דיבורים ,דיונים ,מצגות שקופיות ,הקראות שירה לשלום,
המחזות של שירה ,קטעים מוסיקאליים ועוד היד נטויה...
כיבוד קל ושתייה
שתים-עשרה שעות של מרתון הפנניג יצירתי
משתים-עשרה בצהריים עד חצות
 –00:11תפילה לשלום עם ולמען הילדים של עולמנו והעתיד שלנו.
 02.02.2102שירים לילדים – שלום לעולם
דיון בתכנית למרתון הפנינג יצירתי לשלום
עולם הילדים
 - 13:00-16:00פעילויות לילדים בהנחייתה של סטלה קומט.
מה ילדים חושבים על שלום ועל עולם טוב יותר – תיאור באמצעות אמנות .שימוש בחומרי יצירה
ואמנות.
המרחב המקושט והיפה של מרכז טוליפ הופך למקום משחק לילדים.
יצירות האמנות שהילדים יכינו יופקו בחוברת מיוחדת לתצוגה במהלך האירוע.
במשך אחר הצהריים יוגש כיבוד קל לילדים.
שותלים בטוליפ – ילדים שותלים את המשאלות שלהם למען עתיד טוב יותר .נטיעה של כוונות
הילדים בתור פתח להגברת השלום בעולמנו.
 – 03:61טקס הדלקת נרות חנוכה
כיבוד קל
 – 03:61ורדה גרוס-צור קוראת מספר השירים "שפתיים צבועות" (,)UstaLakierowane
שיריה המתורגמים של סבתה של מרים פ .לינדברג ,פליסיה שטנדיגובה ,סופרת ,עתונאית,
וכותבת על זכויות נשים אשר נספתה בברגן-בלזן ב.0491-
–- 00:11

הקדמה מאת קרן לינדברג לשלום.
תפילה לשלום ומדיטצייה לריפוי בהדרכת טוליפ

עולם השירה
 00:21קריאת שירים מספרי השירה של פרופ' גוסטבה לינדברג-שטנדינג ומרים לינדברג.
 00:91ראובן גולדפרב – "חלומות אוטופיים"
 04:01שרי אלמוג – משיריו של סדריק לוי
 – Yvette de Messinahנשים למען שירי שלום
 04:61אדם שנוברון -

שירת שלום אופטימיסטית

 04:91אמונה וויט ,מורה ומוציאה לאור של "קול חבר'ה" – שלמה קרליבך וכתיבה לשלום.
 21.01גיטה זוהרה מבצעת שיר שואה מאת פרופ' גוסטבה לנידברג-שטנדינג
 21:61גדליה גורפיין – "האם חופש פירושו חופשי?"

 21:00הפסקה
מוסיקה ,אמנות עולם המשחק
 20:01נעם כהן ,גיטריסט .מנגן משיריה של מרים וקטעים קלאסיים...
 20:61שליו בן יעקב ,זמר ,שירי שלום...
 20:91חיים כהן מ" "Peace Channelsו/או פעילי שלום אחרים

 22:11תיאטרון /מוסיקה הופעות ועוד...
 22:21הרב יצחק מרמורשטיין קורא ומאלתר – "הרב קוק על חופש"
 22:91הופעה מוסיקלית
 26:00מדיטציה לריפוי בהנחיית טוליפ ותפילה לשלום
 26:61מצגת אמנותית בחמישה ממדים מיצירתה של אווה לינדברג
 02:11סיום האירוע בחצות
www.lindbergpeacefoundation.org
האירוע ממומן בחסות קרן לינדברג לשלום.
המשתתפים תורמים את זמנם למען הגברת המודעות לשלום וברוח היצירתיות חולקים את
הכישרונות הטבועים בנו למען עולם טוב יותר.
תרומות לקרן יתקבלו בהוקרה רבה .תודה רבה! קרן לינדברג לשלום.

