
פסטיבל במוזיאון יפו העתיקה   10:00-17:00

22:00-10:00 11.07.15

במת מופעים יפניים לילות יפו  20:00-22:00

ריקוד מודרני בשילוב אלמנטים יפניים
טומו סונה מיפן 16:00

שעת סיפור עברית
כולל סדנה מומוטרו - ילד אפרסק אגדה יפנית

בהנחיית מרלן מהמרכז לאוריגאמי 10:00-11:00

הדגמת בונסאי אינטראקטיבית
עפר גרינוולד 10:00-11:00

עץ המשאלות לאורך כל היום

דוכני מוצרים יפניים

שעת סיפור ערבית
כולל סדנה מומוטרו - ילד אפרסק אגדה יפנית

בהנחיית מרלן מהמרכז לאוריגאמי 11:00-12:00 

הרצאה: דת האלים הקדומה וחגיגות הפסטיבלים ביפן 
איילה דנון  11:00-12:00

משחקי גו
שביט פרגמן 12:00-14:00

הרצאה: אובנטו
ניבה קרן אור 12:00-13:00

טקס תה
מיהו קטאוקה מיפן 14:00-18:00

איקבנה
סדנה והדגמה 13:00-14:00

הרצאת אנימה
אמא“י 14:00-15:00

איקבנה
סדנה והדגמה 15:00-16:00

הרצאה: טבע ואדם ביפן – תרבות יפן כדמות נוף הולדתה 
אריה קוץ 16:00-17:00

הרצאת מנגה
אמא“י 17:00-18:00

חדר 2

חדר טטאמי

חדר 1

חלל 
המוזיאון

סדנאות קליגרפיה
מרכז שודו 10:00-12:00

סדנאות לקיפולי נייר
סדנאות לקיפולי נייר בהנחיית צוות

המרכז הישראלי לאוריגאמי
הסדנה כוללת ערכת הדרכה 13:00-16:00

רחבה
מופע אמנויות לחימה במהלך היוםחיצונית

אייקידו - הגנה עצמית בדרכי שלום
קֹוקֹורֹו דֹוג‘ֹו – ָמאָסאָטאֶקה ָקאי

בהנחיית רונן מילר - דאן 3

האגודה לידידות ישראל יפן מזמינה

A Modern dance, combining Japanese elements
Tomo Sone 16:00

Calligraphy
Shodo Centre 10:00-12:00

Momotarou Hebrew Marlen 
Origami Center 10:00-11:00

Origami
Origami Centre staff 13:00-16:00

Momotarou Arabic Marlen 
Origami Center 11:00-12:00

Bonsai Demonstration
Ofer Grunwald 10:00-11:00

Lecture: Shinto and festivals in Japan
Ayala Danon 11:00-12:00

Wishing Tree – all day activity 

Martial Arts demonstrations during the day 
Ronen Miller

Go-mind Go 
Shavit Fragman 12:00-14:00

Lecture: Obentou
Niva Keren Or 12:00-13:00

Tea Ceremony
Miho Kataoka 14:00-18:00

Ikebana Demonstration
Mayu Zadoff 13:00-14:00

Lecture: Anime
AMAI 14:00-15:00

Ikebana Demonstration
Mayu Zadoff 15:00-16:00

Lecture: Architecture in Japan
Arie Kutz 16:00-17:00

Lecture: Manga
AMAI 17:00-18:00
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סדנאות אוריגאמי לכל המשפחה
בשיתוף המרכז הישראלי לאוריגאמי

www.jaffamuseum.co.il

Tomoko fuse עבודה של האמנית
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תערוכת אמנות
נייר בינלאומית

במוזיאון יפו

אוצר: פול ג'קסון

כשאמנות נייר עכשווית פוגשת את עולם המדע

טיילת מפרץ 
שלמה 10, יפו


