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 3מתחת לפנס
מפת אמנים לפי פנסים

אוצר ומנהל אמנותי | עתר גבע

מפיקה | טל מלוכנא  ייעוץ אומנותי ועוזרי הפקה | אורן תירוש ועטר שנפלד

 עיצוב לוגו מתחת לפנס 3 – אורית קדם  |  עיצוב הזמנה ומפת אירוע – אורית קדם 

 מגרש
ספורט

חממה

את/ה
נמצא כאן

בריכת הג׳אם

מקלט

האלון הזקן

             תוכניה :
 20:00 |  תחילת שוטטות באירוע

 הופעות מיצגים מתחילות *
 22:20 ,21:55 ,21:30 ,21:05 ,20:40 ,20:15

* כל 25 דקות
 22:30 | מופע מרכזי בחממה -

              להקת החלטורה
מחממים: אוריאל בן חיים וחברי ״המקלט״
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רדיקלים חופשיים )אמנים( ברחבי האירוע : 

             קלודט זורע בתצוגת אופנה

Di Gasn Trio  די גאסן טריו             

            סיורי חיבוק עצים וותיקים עם יתיר שדה

מדיהמספר פנס שם אמן

2 sick

 לפרטים נוספים:

panasim.art@gmail.com 
חפשו אותנו בפייסבוק         "מתחת לפנס"

מדיהמספר פנס  שם אמן

           יעל לויטל                  שירה 

           נועה תבורי                      מיצב ומוזיקה 

           ענבל מנדס-פלור               ציור באולטרא סגול 

            יפעת גלעדי                      ווידיאו ארט          

           שיר גרואג וגל בן גיאת        תנועה 

           משה פרסטר              סטנד-אפ  

           דוכן שתיה ואלכוהול         טל גולן

            דוכן בופה                       קובי שבתאי

           תניא פרידמן             ציור קיר בעזרת הקהל        

           אוסי ילון               מיצב שקיות מים          

           רניה עאקל                  מיצב                          

           צחי ברוזה                            משחק קוביות        

            סעיד עפאזי                     מיצב           

            סטודיו                      צילום 

           שרון גלזברג              ווידיאו ארט         

            אורי בצון                   פסל אופטי

            ילדי נעל"ה                    משחק כדורגל בחשכה

            איריס נייס, עילי              תנועה ומוזיקה חיה

           אלפרוביץ' ואייל פרידמן    

           שרון גלזברג               ווידיאו ארט
            

            ג'אם ניגון בריכת הדגים         ג'אם מוזיקלי 
           דורי קליין                       בתוך בריכה רדודה

           
             סיגל ניר                 מיצג

           לימור אמסלם                     מיצב ווידיאו בסככת העפרוני 

             מגדלור                  פסל חוץ               

       להקת אורין           מקהלה   

            רואן ג'בארין             מיצב סאונד ווידיאו

       אביטל גבע                    צינורות מוזיקה

            פיט וגדעון אברהמי      תנועה וריקוד         

            אורי חופי                 פסל אש

            אבנר אמיר            מיצב סאונד

            דורון גולן               ווידיאו ארט          

            אדהם ג'בארין              מיצג

            אוריין רוזן               אקרובטיקה

            קובי גרוסמן ולילי פיין      ג'אז ושירה

             ישי דרור            ניפוח זכוכית

       איילת כהן גנוסר       מיצב ווידאו 

            דוכן שתיה ואלכוהול       טל גולן

             חן רכטמן                 מיצב מתחת עץ אלון

      מרגנית ארז                   שיחת נפש 

             עמליה זנד                      מיצג / ווידיאו

             ויערה אורן זלאיט   

             מסיבת אוזניות                  עם DJ סולי נואמה 

             דורון גולן                    ווידיאו ארט

            רותי ורטהיים                    מיצג 

             הדר זמיר                   תנועה

            דוכן בופה                    קובי שבתאי            


