קַי ִץ

 14.7.17מוזיקה ,וידאו ומיצג
הרצאה :ארט־רוק — רוק כפרפורמנס
מרצה :דנה קסלר ,כתבת תרבות ,מבקרת
מוזיקה ,מוזיקאית אינדי
סיור מודרך :Art-Beat :על אמנות
ומוסיקה באוספי המוזיאון
21.7.17

משיכות מכחול רועשות

הרצאה :אמנות בדלת האחרית — על אמנות
בוידיאו קליפים
מרצה :קארין עדן ,מרצה בתחומי תרבות
חזותית
סיור מודרך :בין אמנות וידאו לסאונד,
סיור בתערוכה ארוג ופרום :עבודות וידאו
חדשות מאוסף המוזיאון
*המפגש יתקיים בביתן הלנה רובינשטיין
לאמנות בת זמננו
 28.7.17קומפוזיציות בזמןחלל

הרצאה :בין סאונד למוזיקה באמנות
מרצה :חגית ורנר ,אוצרת שותפה בתערוכה
קומפוזיציות לזמןחלל
מפגש בתערוכה מה שנשאר (קומפוזיציות
לזמןחלל ,פרק ג') עם האמן רועי ניצן.

¶

מפגשי תרבות מתקיימים במוזיאון
תל אביב לאמנות ,שד' שאול המלך ,27
תל אביב
הרשמה בטל' ,03-6077090
 03-6077043או במייל:
Courses@tamuseum.com

קַי ִץקייטנות
¶
חלון
למוזיאון
דיוקן של קיץ —
קייטנת אמנות תשע"ז
לבוגרי כיתות א'-ד'

המשתתפים יחולקו לפי גיל
שעות פעילות הקייטנה13:30–8:30 :

מהו דיוקן ,ומהו הסיפור בתוך המסגרת?
הקיץ נצא למסע מרתק בין יצירות
האמנות במוזיאון תל אביב לאמנות ונכיר
יוצרים רבים ,שיהיו חלק מפעילויות
קייטנת הקיץ שלנו .ניצור ונלמד בסביבת
הגלריות מול יצירות מקור ,ונעבוד
בסדנאות יצירה עשירות בחומרים ובמגוון
טכניקות.
תאריכים:
מחזור ראשון 20.7–2.7
מחזור שני 3.8–23.7

הקייטנה מתקיימת במוזיאון תל אביב
לאמנות ,שדרות שאול המלך ,27
תל אביב

קינוחון

לבוגרי כיתות א'-ד'

ימים א'-ה' 16:00-13:30 /

פעילות יצירתית באווירה שלווה ,כולל
ארוחת צהריים קלה.

קַי ִץמחירים,
נהלים
והרשמה
¶

₪ 278
סדנה לפעוטות
₪ 865
סדנת ילדים ונוער
₪ 778
לזכאי הנחות
₪ 1038
סדנת קדרות לנוער
₪ 934
לזכאי הנחות
₪ 70
הרפתקה במוזיאון
₪ 30
שלישי קסום
₪ 55
מופע גלריה
₪ 65
סיור מודרך (ילד+מבוגר)
 ( ₪ 10לילד נוסף)
₪ 55
סיפור ואיור
₪ 30
יצירה בגלריה
₪ 1,875
קייטנה מחזור א'
₪ 1687
לזכאי הנחות
₪ 1,550
קייטנה מחזור ב'
₪ 1,395
לזכאי הנחות
₪ 590
קינוחון

₪ 840
סדנת מבוגרים ( 4מפגשים)
₪ 756
לזכאי הנחות
סדנת קדרות מבוגרים ( 7מפגשים) ₪ 1143
₪ 1029
לזכאי הנחות
₪ 300
מפגשי אמנות ותרבות (סדרה)
₪ 80
(מפגש בודד)

הרשמה לקייטנה
מוזיאון תל אביב לאמנות ,שדרות שאול
המלך  ,27תל אביב
להזמנה ,03-6077042/86 :בימים א'-ה'
טל׳ נוסף03-6077098 :
מיילeducation@tamuseum.com :
הרשמה לסדנאות

מרכז יוסף ורבקה מאירהוף לחינוך לאמנות
(מתחם דובנוב)  ,רחוב דובנוב  ,8תל אביב,
להזמנה :טל'  ,03-6919155בימים א'-ה',
בשעות 16:00-9:00
הרשמה לתמה — מפגשי אמנות ותרבות

מוזיאון תל אביב לאמנות ,שדרות שאול
המלך  ,27תל אביב
להזמנה :טל' ,03-6077090
 03-6077043בימים א'-ה' ,בשעות
15:00-9:00
במיילcourses@tamuseum.com :

נוהל ביטול הרשמה לסדנה

עד שבועיים לפני פתיחת הסדנה יחויב
ביטול ההרשמה בדמי ביטול מנהליים של
.₪ 60
בשבועיים שלפני פתיחת הסדנה יחויב
הביטול ב־ 10%משכר הלימוד הכולל או
ב־ ,₪ 70הגבוה מבניהם.
עד המפגש השני (כולל) ינוכה הערך
היחסי של מפגשים  ,2-1בתוספת 10%
משכר הלימוד כולו.
החל מהמפגש השלישי לא יינתנו החזרים.
נוהל ביטול הרשמה לקייטנה

עד יום לפני פתיחת הקייטנה יחויב
ביטול ההרשמה בדמי ביטול מנהליים
של .₪ 150
עד תום השבוע הראשון ינוכה הערך
היחסי של שבוע אחד בתוספת  10%משכר
הלימוד כולו.
לאחר השבוע הראשון לא יינתנו החזרים.

¶

* הזכות לשינויים שמורה
(בשל אירועים בלתי צפויים)
* * קיום הפעילות מותנה במינימום
משתתפים

