
9:30

פתיחת הפסטיבל
והקרנת סרט אחלא

10:00-10:45
 hii_een

 PERFORMANCE CRAZY &
COMEDY  מופע לילדים

12:15-13:00
 preeth

pavithran
 מופע קסמים

13:30-14:15
 Daniel

 Israelov
מופע סטנדאפ

"הכי מצחיק שיש"

15:00-15:45

the maloes
"חיי נישואין"

17:00-17:30
 preeth

pavithran
 מופע קסמים

18:00-20:00
מופעים נוספים ב״נא לגעת״

)בתשלום נפרד(

21:00-21:30
משה איבגי 

"אודישן לפסטיבל אחלא"

22:00-22:45
 Gavin John

Lilley
קומדיה

"המופע של גאווין לילי"

16:00-16:20
גבי רוקניאן

"המציל" ו"המערב הפרוע"

16:20-16:50
 Mozart

Amadeus
VV סדנת

18:00-18:20
ali aksu 

"מלחמה"

19:00-19:30
 Daniel

Israelov
VV מופע חזותי

 20:30-21:15
איריס ובועז

ריקודים לטיניים

21:30-21:50
 Chiara Lucia

Conte
VV מופע

18:20-18:40
Chiara

Lucia Conte
VV סדנת

18:40-19:00
גבי רוקניאן

"המציל" ו"המערב הפרוע"

19:00-19:20
 Mozart

Amadeus
"שרלוק הולמס״

8.12
חמישי
9:00 עד 23:00 

9.12
שישי

9:00 עד 14:00 

10.12
מוצ״ש
9:00 עד 14:00 

19:20-19:40
 ali aksu

 "סנטה חירש"  

19:40-20:00
 Daniel

 Israelov
מופע סטנדאפ

"הכי מצחיק שיש"

20:30-21:15
איריס ובועז

ריקודים לטיניים

21:30
 Gavin John 

Lilley
VV מופע חזותי 

במה חיצונית
הופעות קצרות /

VV סדנאות                         

2022

19:00
אמנון וג'יל

מופע מחול ״שני עולמות״

20:00-20:30
משה איבגי

"אני מאמין"

20:45-21:30
hii_een

PERFORMANCE
CRAZY & COMEDY

מופע למבוגרים

21:45-22:15
 preeth

pavithran
 מופע קסמים

ו"מיסטר בין"

22:30-23:15

טקס נעילת הפסטיבל

* ייתכנו שינויים בלו״ז המופעים

11:00-11:20
ali aksu

סנטה קלאוס החירש

11:20-11:40
 Chiara Lucia

Conte
VV סדנת

11:40-12:00
 Mozart

Amadeus
״מוצארט"

13:00-13:20
תמי אסולין

poemdeaf  "שירחירש" 

14:30-14:50
עידו כהן 

המופע הויזואלי
של עידו כהן

10:00-10:45
 Gavin John

 Lilley
קומדיה

"המופע של גאווין לילי"

11:15-12:00
the maloes

SHOW YAYO Y YAYA

12:00-12:45
 Daniel

Israelov
הרצאה: "החיים באמריקה" 

13:00-13:30
פאנל  עם כל האמנים

11:00-11:20
 Mozart

 Amadeus
"אסיר"

11:30-12:00
 Chiara Lucia

Conte
VV סדנת

12:00-12:20
ali aksu 
 "סיפור אמיתי"

12:20-12:40
עידו כהן 

"המופע הויזואלי
של עידו כהן"

דרייב אין 
כל שעה עגולה

סרטי  חירשים + שידור בלייב
של ההופעות באולם הגדול

9:00-23:00 

צילום מגנטים
עם העמוד המיתולוגי

פינת צילום עם האמנים
פינת צילום ב360 מעלות 

9:00-23:00 

דוכני
אמנות ואוכל

9:00-23:00 

חדר בריחה
כל שעה עגולה 

10:00-22:00 

דרייב אין 
כל שעה עגולה

סרטי  חירשים + שידור בלייב
של ההופעות באולם הגדול

9:30-14:00 

צילום מגנטים
עם העמוד המיתולוגי

פינת צילום עם האמנים
פינת צילום ב360 מעלות 

9:00-14:00 

דוכני
אמנות ואוכל

9:00-14:00 

חדר בריחה
כל שעה עגולה 

10:00-13:00 

דרייב אין 
כל שעה עגולה

סרטי  חירשים + שידור בלייב
של ההופעות באולם הגדול

18:30-22:30 

צילום מגנטים
עם העמוד המיתולוגי

פינת צילום עם האמנים
פינת צילום ב360 מעלות 

18:15-22:45 

דוכני
אמנות ואוכל

18:00-23:00 

חדר בריחה
כל שעה עגולה 

19:00-22:00 

אולם גדול
הופעות באורך מלא

ההופעות ישודרו גם בדריב אין בלייב

במה חיצונית
הופעות קצרות /

VV סדנאות                         

במה חיצונית
הופעות קצרות /

VV סדנאות                         

אולם גדול
הופעות באורך מלא

ההופעות ישודרו גם בדריב אין בלייב

מונדיאל
שידור בלייב של  רבע הגמר

בליווי תרגום

אולם גדול
הופעות באורך מלא

ההופעות ישודרו גם בדריב אין בלייב


