קינון לילית מדבר בשטח מועצה אזורית תמר (צילום :אמיר בן דב)

במסגרת הסדנה

אמנים למען הטבע

 27-16מרץ 2017

משיבים את ים המלח לחיים
בעזרת אמנות ומוזיקה
אודיטוריום מכון מחקר ים המלח ,מצדה

יום שלישי ,כ"ג אדר תשע"ז 21 ,במרץ  2017בשעה 19:30

בתכנית
מנחה:

דודו בן שבת מנכ"ל
מייסד מכון מחקר
ים המלח

 19:30-20:00התכנסות ,כיבוד קל ויין
 20:00-20:10סרט פתיח :הזמנה לחשוב ביחד
 20:10-20:40ברכות:
דב ליטבינוף – ראש המועצה האזורית תמר
מתיה שיק ,צלמת – פתלתולי כוח (צילומי ים המלח)
פריד אבו שקרה  -אמנות ,סביבה ומרחב משותף
חואן וורלה ,ספרד – ארגון אמנים למען הטבע וים המלח
 20:40-21:00קונצרט :פול וינטר (זוכה  7פרסי גראמי) ינגן קטעים מיצירתו החדשה
" "FLYWAYSנדידת ציפורים לאורך הבקע הגדול בשילוב קולות הציפורים
ומוסיקה אתנית של המדינות לאורך הבקע.
הרצאות:
 21:00-21:15פרופ' יוסי לשם – הבקע הגדול ,אוטוסטרדה בינלאומית לציפורים נודדות
 21:15-21:30אמיר בן דב – שלוש ציפורים ייחודיות במועצה האזורית תמר :לילית המדבר,
שעיר משורטט ,תחמס נובי
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Paul Winter

Satellite photo of the region (Courtesy of NASA)

Artists for Nature

Bringing the Dead Sea to Life
Through Art and Music
Dead Sea Research Institute Auditorium, Masada
Tuesday, March 21st 2017 at 19:30
PROGRAM
Convener:
David BenShabat
Founding Director,
Dead Sea Research
Institute

19:30-20:00 Light refreshments and wine
20:00-20:10 Opening movie: Invitation to Think Together
20:10-20:40 Greetings: Dov Litvinoff – Mayor of the Tamar Regional Council
Matya Shick, photographer - Devious Powers (the Dead Sea in photographs)
Farid Abu Shakra - Art and our shared environment
Juan Varela, Spain – Artists for Nature Foundation and the Dead Sea
20:40-21:00 Concert: Paul Winter (seven times Grammy Award recipient) with
excerpts from his new composition "Flyways" celebrating bird
migration and the countries through which they fly along the Great
Rift Valley, integrated with ethnic music from these countries and the
calls of the birds that migrate along this route.
Lectures:
21:00-21:15 Prof. Yossi Leshem – The Great Rift Valley, an international highway
for migrating birds
21:15-21:30 Amir Ben Dov – The unique Tamar Regional Council bird treasures:
Desert Tawny Owl, Pallid Scops Owl, Nubian Nightjar
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