


11.8

12.8

לוח  פעילויות

18:00-24:00
מתחם הסדנאות

19:30-23:00
מתחם ריחוף

מתחם טיק טוק

19:00-23:00
מתחם חלומות

במה מרכזית

מתחם קולנוע

מסיבת אוזניות

07:00-09:00
מתחם בוקר

חווית יצירה משותפת להורים וילדים  
בואו להכין בנדנות, לוכדי חלומות

וקשתות מעולם אחר.

* פתיחת סדנה בכל 30 דקות
* רישום במקום –

   במידה והסדנה מלאה ניתן
  להרשם מראש לשעה פנויה אחרת

"הפרפר הקסום"-  מוזמנים לחוויה של ריחוף

טרייפוד - סדנת ריחוף לילדים על אלמנט 
קרקס מיוחד

בואו לפגוש את כוכבי הרשת הכי חמים
20:00 מפגש עם הסקילר דניאל יונה 

21:30 מפגש עם הרקדן שחר כחלון

22:00-02:00
מתחם חלל

מתחם אסטרונומי מיוחד עם טלסקופים, מדריכים מקצועיים
ופעילויות לא מהעולם הזה.

20:00 – קדימה )בדיבוב לעברית(

21:45 – לשחרר את גיא 

23:00 – קראטה קיד

*השאלת אוזניות מותנת בהפקדת
תעודה מזהה 

סדנאות טאי צ'י ויוגה
בכל חצי שעה

פרידה

"רוכלת החלומות" אזורים נוספים

צריכים מרשם להגשמת חלומות?

אבקת קסם?

חפשו את רוכלת החלומות

ואולי המשאלה שלכם תתגשם! 

"פינת הצ'יזבטים" / סיפורים לפני השינה 

מספר סיפורים מקצועי יזמין את הילדים 

לצאת למסע קסום בעולם האגדות הסיפורים 

והצ'יזבטים שאוהבים לפני השינה ... 

הסיפורים ילוו עם מוסיקת רקע תואמת ...

זמן פעילות: יתקיימו 4 סבבים של סיפורים,

כל סיפור כ 30 דק' 

- מתחם צ'יל אאוט-
  אזור סתלבט לאורך כל האירוע

- מתחם לינה: הקמת אוהלים
   עצמאית-   מיקום האוהל

   ע"פ הנחיות הסדרנים
   במקום בלבד

- מתחם מזון- מגוון פודטראקס
  ודוכני מזון כולל ארוחות לילה ובוקר

- תפאורות, שחקנים ודמויות לאורך שעות האירוע
  ברחבי האירוע

- שירותים וכיורים זמינים לאורך כל האירוע
- במקום לא קיימות מקלחות

19:30 -  מופע מרכזי  "אינדי ילד"
מופע רוקנרול לכל המשפחה עם מטב הקלאסיקות 

של שירי הילדים בהגשה רוקיסטית ומרעננת

21:00 - במה מרכזית

מופע תיפוף אינטראקטיבי "רידMאניה" 

22:00 – במה מרכזית

מסיבת הורים וילדים

עם D.J שי גולדברג

מנחה – רועי ירושלמי 

צילום: אסף כהן

חוויה של מוזיקה קצב, שחרור,

הנאה וכיף עם מפעילה

מלאה באנרגיות.

סבב 1 – 19:00

סבב 2 – 20:00

סבב 3 – 21:00

צילום: אלונה קרני גלמן


