
טעם של לוד
סדנת בישול אוכל מרוקאי 
20:00 | מתנ"ס גני אביב

זורבה יוונית
 חגיגה יוונית מזרחית עם אמנים מקומיים

רפי ניזרי, אפי אקוטי ויוסף הצדיק בליווי 
כיבוד קל

20:30 | טיילת גני יער

שיר אחד לשני עמים
מופע המתאר דרך סיפורים ושירים את המפגש 
בין יהודים למוסלמים בארצות ערב ובישראל, 

דרך המוסיקה שהיוותה גשר ותמהיל מדהים 
בין תרבויות, טקסטים, קודש וחול ומנגינות.

20:00 | מרכז צעירים-הפעילות תועבר גם און ליין

בס״ד

מארחת לוד 
את

8.12.20 – כב' כסלו 7.12.20 – כא' כסלו6.12.20 – כ' כסלו

שושו והחוקר קונן
הצגת ילדים מאת אוסומה מסרי במשחק של 

לוטוף נווייסר- בשפה הערבית
16:00 | מתנ"ס הרכבת

מזרח עד הבית
דמויות מוארות, להקת מחול מקומית, מייצגי 

רחוב ומוסיקה חיה בטיול חוויתי 
17:00 | פארק גני אביב

חנוכת שביל שירי ארז ביטון
המשורר הלודאי שחי ופעל בלוד לאחר 

שהתעוור כתב את זכרונותיו מהעיר לוד. חנוכת 
שביל מיוחד שילווה בשיריו בליווי מיצגי 
שירים שכתבו משוררים לודאיים ושחקני 

התאטרון הקהילתי בלוד. 
18:30 | טיילת שדרות ירושלים

האירועים בכפוף להנחיות משרד הבריאות ותנאי התו הסגול | לפרטים נוספים היכנסו 
לאתר האירועים "אירועי תרבות בלוד" | במקרה של מזג אוויר גשום חלק מהאירועים 

עלולים להידחות, התעדכנו בעמוד  "תרבות, פנאי ואירועים- עיריית לוד".

מופע ילדי רחוב- שקטק
מופע מחול קצבי וסוחף של להקת שקטק 

המיועד להורים וילדים
17:00 | טיילת גני יער

אלאדין
מופע מצחיק ומוסיקלי לכל המשפחה על 

האגדה האהובה מבית תאטרון הילדים הישראלי
 17:00 | מתנ"ס גני אביב

סיפורי סבתא
שלוש סבתות נפגשות בחצר על כוס תה עם 
נענע  נזכרות בימים של פעם. יחד, בימי 

קורונה, הן טוות רשת סיפורים, שירים ושירה 
לדור הבא 

19:00 | המרכז לתאטרון לוד

שיר ידידות
הקרנת הסרט על סיפורו האינטימי של רבי 

דויד בוזגלו מתוך עבר מפואר של תרבות 
השירה העברית במרוקו ועד למהפכת הפיוט 

החדשה בישראל. 
צפייה מרחוק

סדנת פעילות להורים וילדים לקראת חנוכה
קישוט בובת סביבון ודונאטס בדוגמא אתנית

18:00 | פארק רמז 

סיפורי סבתא
שלוש סבתות נפגשות בחצר על כוס תה עם 
נענע  נזכרות בימים של פעם. יחד, בימי 

קורונה, הן טוות רשת סיפורים, שירים ושירה 
לדור הבא 

19:00 | המרכז לתאטרון לוד 

דבקה בלדנא
להקות דבקה מקומיות מופיעות ברחבי שכונות 

הרכבת, רמת אשכול ופרדס שניר במופעים 
מסורתיים יחד עם להקת הדבקה אל אסייל 

19:00 | מתנס שיקגו והרכבת

סדנת כתיבה "פואטרי סלאם"
ספוקן וורד )שירה מדוברת( הוא ז'אנר 

אומנותי-פרפורמטיבי המשלב שפה יומיומית 
ושגורה לצד שפה לירית עשירה ומרובדת, עם 

ביצוע הנע על המנעד שבין דקלום והקראה 
לבין משחק תיאטרלי מלא.

20:00 | מרכז צעירים

לילה כיום יאיר- אביתר בנאי
הזמר והיוצר אביתר בנאי בכיתת אומן מלווה 

בשירים ושיח אינטימי
20:30 | צפייה מרחוק

שיח יוצר-רפאל בלולו
שיחה אינטימית עם יוצר הסרט "שיר ידידות" 

רפאל בלולו
20:00 | שיח מקוון

com מידיא
פרטי החברה והנוער כפי שמשתקפים ברשתות 
חברתיות, הצגה מבית תאטרון אלחנין נצרת 

בשפה הערבית
17:00 | מתנ"ס שיקגו

פרחה שם יפה
קולאז' של שירה חברתית-פוליטית שנכתבה 
על ידי יוצרות ויוצרים שביקשו להשמיע את 

קולות הפריפריה במציאות המורכבת של מדינה 
שמבקשת להיות "יפת מראה ויפת עיניים". 

מבית תאטרון יפו לתרבות יהודית ערבית
20:00 | רחבת היכל התרבות

כיתת אומן- רביד כחלני
היוצר רביד כחלני, מייסד להקת "ימן בלוז" 

בשיח אינטימי מלווה בשירים בגרוב תימני 
בהנחיית לירון תאני

21:00 | מרכז צעירים-הפעילות תועבר גם און ליין 

סדנת דבקה
סדנת לימוד למתחילים לריקוד הדבקה 

המסורתי
20:00 | משרדי תוצרת הארץ

טעם של לוד
סדנת בישול אוכל גרוזיני 

20:00 | מתנ"ס גני יער

שירים משולחן השבת
אלירן מזוז ולהקתו בשירי שבת והפיוטים 

האהובים.
20:00 | פארק אלישיב
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בברכה, עו"ד יאיר רביבו, ראש העיר

נשמח לראותכם!


