
מגוון ענק של אירועי קיץ, 
כל הקיץ, בחבל מודיעין.

 

הצגות ומופעים לילדים

vento כניסה: 35 ש"ח 
₪, מלווה ללא תשלום | פרט למופע 

מחיר כרטיס לאירועי ילדים: 15 

3.7 | 16:00 מי מה- מופע פנטומימה, בארות יצחק 

        17:00 המשאלה הגדולה, טירת יהודה    

4.7 | 17:00 מנגינת הפלאים, ברקת 

        17:00 שוליית הקוסם, בית עריף   

        17:10 בת האיכר והאריה, הספריה המרכזית, בני עטרות   

5.7 | 17:30 מופע VENTO  היכל התרבות, אירפורט סיטי  

6.7 | 16:30 סדנה מיניאטורות הארי פוטר, כפר דניאל 

        17:00 סדנת אבנים עם שריתה, כפר טרומן 

        18:00 לץ - מופע פנטומימה קומי וויזואלי, רינתיה 

7.7 | 18:00 מני ממטרה - פתיחת הקיץ לילדים, בי"ס יצחק נבון

         17:30 פעילות איש הרוח, אחיסמך 

8.7 | 10:00 וב-12:00 סדנת מיניאטורות: 2 ג'ירפות בליל ירח, נחלים

10.7 | 17:30 מיכל אמדורסקי במופע "ילדיסקו", בני עטרות 

12.7 | 16:30 מופע וסדנה של קסמים מופלאים, כפר נופך 

          18:00 פעילות איש הרוח, גבעת כ"ח

14.7 | 17:00 סדנת מיניאטורות: עמי ותמי, כפר רות

20.7 | 18:00 לץ - מופע פנטומימה קומי וויזואלי, שילת 

25.7 | 17:30 מי מה- מופע פנטומימה, גינתון 

2.8 | 17:30 מופע וסדנה של קסמים מופלאים, בית נחמיה 

8.8 | 10:00 סדנת מיניאטורות - 2 ג'ירפות בליל ירח, חדיד 

9.8 | 17:30 מופע וסדנה של קסמים מופלאים, כפר טרומן

 

פעילויות למשפחה

23.6 | 19:00 מופע פתיחת הקיץ: אליעד

 בי"ס יצחק נבון, שוהם. כניסה: 35 ₪ 

8.7 | 16:30 ניווט משפחות אשכול דרום

היער המוסיקאלי, יער בן שמן. כניסה: 25 ₪ 

22.7 | 16:30 ניווט משפחות אשכול מזר

יער ברזיל, קברות המכבים מבוא מודיעים. כניסה: 25 ₪ 

11.8 | 17:00 קמפינג משפחות 

תל חדיד. כניסה: 25 ₪ 

12.8 | 16:30 ניווט משפחות אשכול צפון

פארק שהם. כניסה: 25 ₪ 

אירועים לגדולים

 30.6 | 20:00 יהודה קיסר,  אחיסמך. כניסה: 25 ₪ 

3.7 | 20:30 "אבידות ומציאות"  גלית יצפאן, בני עטרות. כניסה: 25 ₪ 

4.7 | 20:00 הטיש הגדול בערב מוזיקה ישראלית, חדיד. כניסה: 25 ₪ 

6.7 | 19:00 מסיזומבה - חגיגת ספורט לנשים, שהם. כניסה: 20 ₪ 

11.7 | 20:00 נתן גושן. בשיתוף מרכז הצעירים, טירת יהודה. כניסה: 35 ש"ח 

13.7 | 20:00 חנן יובל בהופעה, בארות יצחק. כניסה: 25 ₪ 

13.7 | 20:00 שרון חזיז במסיבה ישראלית, גבעת כ"ח. כניסה: 25 ₪

14.7 | 20:00 טיפקס, בי"ס לפיד. כניסה: 35 ש"ח 

21.7 | 20:00  סטנדאפ אורי ברויאר, בית נחמיה. כניסה: 25 ₪ 

27.7 | 20:00 סיון רהב מאיר, ברקת. כניסה: 25 ₪ 

28.7 | 20:00 ננסי ברנדס ודודו פישר בהופעה, גינתון. כניסה: 25 ₪

 8.8 | 20:30 אבי גרייניק במופע מוזיקלי, בני עטרות. כניסה: 25 ₪ 

11.8 | 18.8 | 25.8 | 20:00 הרקדות, שהם. כניסה: 25 ₪ למפגש

30.8 | 20:00 יהורם גאון, נחלים. כניסה: 35 ש"ח 


