שבת

6.11.10

מדרשת בן גוריון ,אולם המכון למורשת בן גוריון.

 17:30חלומות מעיר הזבל )ארה"ב ,מצרים Garbage Dream (2009
בימוי :מאי אסכנדר  /סיפורם של שלושה נערים
מתבגרים תושבי ה"זבאלין" ,שנולדו וגדלו
לתוך עולם המסחר בזבל וכעת נמצאים ברגע
מכריע ,בו עליהם להתמודד עם הגלובליזציה
שעובר המקצוע שלהם 79) .דקות .אנגלית,
ערבית ,תרגום לעברית(.
לא על הזבל לבדו -בסיום הסרט יתקיים מפגש עם יאיר טלר ,מכון
הערבה ללימודי הסביבה  -רשמים אישיים על המפגש עם אנשי זבאלין.

 19:30הטורבינה האנושית )ישראל The Human Turbine (2009
בימוי :דני ורטה  /מפגש מרתק בין אקדמאים
יהודים לאוכלוסיית הרועים הפלסטינאית
בסוסיא אשר בכוחות משותפים רותמים את
אנרגיית השמש לספק חשמל לתושבים החיים
באוהלים ומערות 60) .דקות ,עברית וערבית
,תרגום לעברית ואנגלית(
בסיום הסרט יתקיים מפגש עם יוצר הסרט.

שבת

מדרשת בן גוריון ,במרכז המסחרי
הכניסה חופשית
 10:00-14:00סדנת תיקוני אופניים הפעלות מחומרים ממוחזרים
סדנת להטוטנות מחומרים בשימוש חוזר משחקי חוץ אתגריים ירוקים
חפש את המטמון"-זבל" שוק בשקל ושוק מוצרים ירוקים סדנת בוקאשי
הכנת שייקים סולריים

12:00

פעילויות בספרייה11:00 :
 10:00-14:00תערוכת אומנות המיחזור
שעת סיפור.

של תושבי האיזור.

סרטים.₪ 15 :
 ₪ 10למזמינים מראש ,לסטודנטים וחיילים.
סרט ילדים .₪ 10 :כרטיסים בקופה.

*

הפעילויות בהרשמה מראש בלבד

לרכישת כרטיסים ופרטים מלאים יש לפנות לאתר

www.rng.org.il

ייתכנו שינויים ,יש לעקוב באתר אחר הפירסומים.
להרשמה ,שאלות/בירורים ניתן לפנות ל:
מייל  ecomidbar10@gmail.comאו לטל 08-6564137/168
מודפס על נייר אקולוגי

פסטיבל קולנוע סביבתי-חברתי

 4-6נובמבר 2010
רביבים

ניצנה

בברכה,
צוות הפסטיבל והיחידה
הסביבתית במ.א .רמת הנגב

מחירים

חפשו אותנו בפייסבוק

...

אנו שמחים להציג בפניכם את
פסטיבל "אקולנוע במדבר" מספר .2
הפסטיבל מתקיים ביוזמת היחידה הסביבתית של
המועצה האיזורית רמת הנגב ובשיתוף עם פסטיבל
אקולנוע הארצי.
אנו מזמינים אתכם לבוא וליהנות מהפעילויות המגוונות
בפסטיבל שחורט על דגלו את נושא שמירת הסביבה.

מופע קרקס לכל המשפחה
המבוסס על כלים בשימוש חוזר.

**

אקולנוע במדבר
מדרשת בן גוריון

מופע הקרקס הירוק

ערב סיום חגיגי  -הקרנה סולרית

 21:00גז אצלך בחצר )ארה"ב GasLand (2009
בימוי :ג'וש פוקס  /זוכה פרס בפסטיבל סאנדנס.
אילו חומרים משתחררים מן האדמה עם הגז
ה"טבעי" המופק מפצלי שמן? מסע ב32-
מדינות בארה"ב חושף את האמת מאחורי
השימוש במשאב זה 107) .דקות .אנגלית,
תרגום לעברית(.
פצלי שמן ליד הבית? בסיום ההקרנה יתקיים מפגש עם אורית
בהט-סקוטלסקי ,אקולוגית ,פעילה במטה המאבק "בשביל עדולם"
להצלת שפלת יהודה מתעשיית פצלי שמן.

6.11.10

עיצוב -זהר גנות

חמישי

שישי

4.11.10

קיבוץ רביבים ,אולם גולדה

פתיחת הפסטיבל -אירוע פתיחה חגיגי

 19:30התכנסות וכיבוד קל.
 20:00ברכות -שמוליק ריפמן ,ראש המועצה
פרופ' אלון טל -מומחה בעל שם עולמי בנושא איכות הסביבה ,זוכה
פרס צ'רלס ברונפמן.
להקת הכושים העבריים בהופעה ירוקה ונדירה.

סודות האוקיאנוסים )ארה"ב Oceans (2010
בימאים :ז'אק פרין וז'אק קלוזו .הסרט התיעודי
היקר ביותר בהיסטוריה מבית היוצר של דיסני.
יוצרי הסרט "ציפורים נודדות" יצאו לתעד את
מסתרי החיים בעומק האוקיאנוסים תוך גילוי
אלפי יצורים חדשים למדע ובליווי צילומים תת
מימיים נדירים ב 72-אתרים ברחבי העולם.
באמצעות טכנולוגיות הצילום המשוכללות אנחנו מצטרפים לנדידת
הלווייתנים ,שוחים לצד הכרישים הלבנים ,ומתחרים עם דולפינים.
) 103דקות .אנגלית ,תרגום לעברית(.

5.11.10

מדרשת בן גוריון

 9:00סיור :בנייה ירוקה ובת קיימא  -בהדרכת האדריכל
ד"ר דוד פרלמוטר.
סיור :נפלאות האנרגיה הסולרית -באתר הלאומי
לאנרגיה סולרית בהדרכת שלמה קבאלו.
 9:30סדנת אפיית לחם ביתי.

*

*

5.11.10

מדרשת בן גוריון ,אולם המכון למורשת בן גוריון.

רביבים ,אולם גולדה.

 10:30מזון בע"מ )ארה"ב .Food, Inc (2008
בימוי :רוברט קנר  /סרט החושף את פניה
האמיתיות של תעשיית אספקת המזון בארה"ב
הנשלטת על ידי קומץ תאגידים מסחריים.
) 93דקות .אנגלית תרגום לעברית(.
"מזון בע"מ -המקרה הישראלי" בסיום
הסרט ייתקיים מפגש עם העיתונאי אביב לביא.

 21:00ארץ בראשית )ישראל Land of Genesis (2010
בימוי :משה אלפרט  /סרט הטבע הישראלי
הראשון בקולנוע לוקח אותנו למסע מרהיב
ומרגש ברחבי הארץ .זוהי הזדמנות נדירה
לראות את נפלאות הטבע של ארצנו89) .
דקות .עברית(
בסיום הסרט יתקיים מפגש עם במאי הסרט.

 12:30סיפורי ציפורים  -מפגש עם ד"ר יוסי לשם בליווי סרטים.

תחרות צילומי סביבה-
הסביבה בעין העדשה 4
במהלך הערב יוקרנו התמונות
שהשתתפו בתחרות ויוכרזו הזוכים.

שישי

שישי

*

5.11.10

מדרשת בן גוריון

 14:00קבנגה שדה-בוקר )ישראל  .(2010יצירה מקומית.
בימוי :אורן שלף .תיעוד מסעם של משלחת
סטודנטים משדה בוקר ועד לכפר קבנגה
שבזמביה שיצאה ללמד את תושבי הכפרים
לחפור בארות ולשמור אותן נקיות 30) .דקות,
אנגלית ללא תרגום(
לפני ההקרנה יערך מפגש עם יוצר הסרט

8:00

"דיווש משפחתי" טיול אופניים משפחתי לשדה צין*.
סיור מודרך לנחל קרקש* .

 8:30-10:30הצצה לעולמם של הנשרים :הדרכה והאכלה
בתחנת האכלת עופות דורסים .שדה צין .פתוח לקהל.

 9:00-14:00על נחשים וחיות אחרות -נחשיית בית ספר
שדה פתוחה לאורחי הפסטיבל ללא תשלום.

 – 14:00עד החשכה

טיבוע ציפורים נודדות -בואו להטביע חותמכם ולסייע בשמירת
טבע .בהדרכת ד"ר אייל שוחט מהחברה להגנת הטבע .לכל המשפחה.
בשטחי המחקר של האוניברסיטה.

**

 16:00פוניו והצוק על יד הים )יפן Ponyo on the Cliff (2008
סרט לכל המשפחה :סרטו זוכה פרס האוסקר
של הייאו מיאזאקי .פוניו נפלטת לחוף הים
ומתיידדת עם ילד בן חמש שמציל אותה .איתני
הטבע והים הגדול מעמידים את החברות
שלהם במבחן100) .דקות .יפנית ,תרגום לעברית(.
פיתחת ניצנה ,כפר הנוער ניצנה.

 14:00-18:00אחה"צ של אקולנוע:

שבת

6.11.10

מסע אקולוגי בעקבות המים השמש והפסולת וביקור בבתים אקולוגים
בבאר מילכה .לסיום הצגת ילדים לכל המשפחה :ד"ר מולקולה.

**

 10:00-14:00הפנינג אקולוגי ענק לכל המשפחה.
חוות קורנמל

 15:00-16:30גבינה ירוקה  -טעימת גבינות וסיור בדגש
אקולוגי .הגעה עצמאית.
 16:00תוצרת דטרויט )הולנד Grown in Detroit (2009
בימוי :מאנפרד ומאשקה פופנק  /אימהות בנות
עשרה מצליחות להתפרנס מחקלאות בלבה של
אחת הערים הקשות והמוחלשות בארה"ב.
נשמע אוטופיה? בדטרויט זה קורה במציאות.
) 60דקות .אנגלית ,תרגום לעברית(.

