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מועצת פרדס חנה כרכור מציגה לראשונה:

"טוב ברחוב"
פסטיבל מקומי שכולו אמנות מקומית ,אמנים מקומיים
ואהבה למקום שאנחנו חיים בו
הפסטיבל יימשך יומיים ב 24-25 -לאוגוסט
בהפנינג ססגוני ברחובות שונים במושבה
ראש המועצה ,חיים געש " :פסטיבל "טוב ברחוב" נולד כשילוב ייחודי בין קהילה
למקום בין אמנות לרחוב וכולו מוקדש לאמנים מקומיים ,אמנות מקומית ולאווירה
המיוחדת של פרדס חנה כרכור .בפסטיבל אנחנו מבקשים להחזיר את כולם לרחוב
להנות יחד  ,ערב אחד יוקדש לילדים ולמשפחות והערב השני להפנינג לאורך
רחובות כרכור .אנחנו מזמינים אתכם להתעדכן בתוכן האירועים ולהגיע לחגיגה
הגדולה של סוף חופשת הקיץ".

על ההפקה והניהול האומנותי אייל כגן
הכניסה לכל המופעים ללא תשלום
משהו טוב קורה במושבה .פסטיבל ראשון מסוגו בפרדס חנה כרכור יוצא לדרך .מועצת פרדס חנה
כרכור וועדת אירועים במועצה יחד עם משרד התרבות בראשות השרה מירי רגב ומתנ"ס פרדס
חנה כרכור עומדים מאחורי יוזמת פסטיבל מקומי חדש שכולו אמנים מקומיים ,אמנות מקומית
ואהבה למקום שכולנו גרים בו .כל הטוב של פרדס חנה כרכור ביומיים גדושי אירועים ומופעים
בפסטיבל.
הפסטיבל ייערך ב 24-25לאוגוסט בפרדס חנה וכרכור ,מפיק הפסטיבל והמנהל האומנותי הוא
אייל כגן ויריית הפתיחה נורתה כבר בשבוע האחרון בדף הפייסבוק של הפסטיבל ושל המועצה.
ראש המועצה ,חיים געש " :הישוב שלנו הפך בעשור האחרון לאבן שואבת בכל הנוגע לאמנות
ויצירה .במושבה פועלים אמנים ,אנשי רוח ויוצרים בתחומים רבים המהווים חלק משמעותי
ותורם בקהילה המקומית שלנו .פסטיבל "טוב ברחוב" נולד כשילוב ייחודי בין קהילה למקום בין
אמנות לרחוב והוא מבוסס כולו על האנשים שלנו ,אמנים מקומיים ,אמנות מקומית והאווירה
המיוחדת של פרדס חנה כרכור .בפסטיבל אנחנו מבקשים להחזיר את כולם לרחוב להנות יחד ,
ערב אחד יוקדש לילדים ולמשפחות והערב השני להפנינג לאורך רחובות כרכור .אנחנו מזמינים
אתכם להתעדכן בתוכן האירועים ולהגיע לחגיגה הגדולה של סוף חופשת הקיץ".
געש הוסיף כי ":בשנים האחרונות אנחנו פועלים במספר אפיקים להפוך את המושבה הצומחת
שלנו למובילה גם בהיבט של תרבות תיירות ופנאי .בחודשים האחרונים הולך ומתקדם פרויקט
השוק הישן במרכז הישוב .במסגרת התכנית המתחם יחודש תוך שמירה על אלמנטים היסטוריים
ויהפוך למתחם תרבות תיירות ופנאי ייחודי באזור .במתחם מלבד העסקים הקיימים יוקמו דוכני
אמנות ואוכל וייערכו שווקים שונים ,תערוכות ופעילויות".
גזבר ומזכיר המועצה ,רן גלר הוסיף " :כי הפסטיבל מתמקד בקהילה המקומית -אמנים ,יוצרים,
עסקים מקומיים וכמובן ציבור התושבים .לשמחתנו הרעיון של פסטיבל מקומי בפרדס חנה כרכור
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הוא יתרון גדול שמאפשר עושר תוכני ותרבותי נרחב ליומיים גדושים באירועים .הפסטיבל
יתקיים כהמשך ישיר לאירועים רבים שנערכו לכל אורך השנה ובקיץ -קיץ בשכונות של איכות
הסביבה ,צובעים את הקיץ בירוק ,אירועי מחלקת הנוער ועוד רבים וטובים לפנינו .אירועי
הפסטיבל פתוחים לציבור התושבים ללא תשלום וכולם מוזמנים לצאת לרחוב להגיע ולהנות יחד
בפסטיבל איכותי פה קרוב לבית".
יו"ר ועדת אירועים רינה רונן משתפת כי ":ההכנות בעיצומן .עשינו מאמץ אדיר לקיים אירוע
גדול בסוף חופשת הקיץ .תודה לענת אלקבץ לצוות המועצה ולצוות ההפקה על ההשקעה האדירה
בארגון הפסטיבל .שיתוף הפעולה הנפלא בין ההפקה לעובדי המועצה ולאמנים השונים ראוי
לציון ואני מקווה שאכן יביא להצלחת האירוע .האירועים פונים לכלל ציבור התושבים -ילדים,
הורים ומשפחות ,צעירים ,גמלאים ,כולם יחד מוזמנים לצאת מהמזגנים לבריזה לילית של פרדס
חנה כרכור לקרנבל שמח וצבעוני " .רונן אף ציינה כי " :אנו פועלים על מנת שפסטיבל זה יפתח
מסורת של אירועי קיץ גם בשנים הבאות".
מובילים את הפסטיבל מקצועית ,מנהלת התרבות במתנ"ס  ,ענת אלקבץ ועל הפקת הפסטיבל
והניהול האמנותי הופקד המפיק ,אייל כגן שהפיק בעבר את ח"י באהבה ואת הפרכוריאדע כגן
מספר " :פסטיבל "טוב ברחוב" מדגיש ונותן במה לעושר התרבותי והאומנותי שקיים בישוב.
מעבר לכך ,אנחנו מבקשים להעצים את הרוח של פרדס חנה כרכור ואת מרחב היצירה המקומי-
הרבה אמנים ,הרבה יצירה ,השראה ואנרגיות טובות פה קרוב לבית" .
לדברי כגן" :החיבור המיוחד בין קהל לאמנים לתושבים הפך להיות סימן ההיכר של הקהילה ושל
הישוב ועל בסיס זה נבנה הפסטיבל .זו הזדמנות להתנתק מהמסכים ,מהקירות לצאת החוצה
ולשמוח יחד באווירה של סיום החופש הגדול .זהו פסטיבל שנקרא בגאווה פסטיבל מקומי ואנחנו
מזמינים את כולם תושבי פרדס חנה כרכור אבל גם את תושבי האזור שכבר מכירים את
האירועים הגדולים שהפקנו בעבר .יהיה שמח ,חגיגה אמיתית .מחכים לכם  24-25לאוגוסט .פרדס
חנה כרכור"
בין האמנים שייקחו חלק בפסטיבל עד כה :תאטרון התיבה ,תאטרון הידית ,האחים אריאל,
אודליה ,גולדמן  brothersועוד.
בתכנית הפסטיבל המתגבשת בשבועות האחרונים מתוכננות במות אירועים ,מופעים דוכני אמנים
והפנינג ברחובות עצמו .ב 24.8.16הפסטיבל יתמקד בפרדס חנה כרכור -בשעה  17:00תעלה
במתנ"ס פרדס חנה כרכור ההצגה "בובו ולוסינדה" של תיאטרון התיבה ולאחריה מופע של
מאג'יקל מיסטרי -דה בנד במחווה לשירי פסטיבלי הילדים ולקינוח בשעה  21:00הלהקה תעלה
במופע מחווה לשירי הביטלס ,ברחבת הדשא ליד המתנ"ס במופע איתו הם רצים באולמות
הגדולים בכל רחבי הארץ וזוכה להצלחה רבה.
ב 25.8.16הפסטיבל ימשיך לרחובות כרכור וייערך לאורך רחובות המייסדים והמושב ברחובות
יוצבו במות למופעים ,שוק אמנים ,להטוטנים ומסיבת רחוב .גם העסקים ברחוב מוזמנים
להצטרף לקרנבל המקומי .יהיה מיוחד ושמח וכולם מוזמנים.
עדכונים ופרטים מלאים על תכנית הפסטיבל ניתן למצוא בדף הפייסבוק של המועצה ושל
הפסטיבל (טוב ברחוב פרדס חנה כרכור) וכן באתר האינטרנט של המועצה:
www.pardes-hamma-karkur.muni.il
לפרטים נוספים :הלית שי ,דוברת מועצת פרדס חנה כרכור054-6717899 ,
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