קידומת בינלאומית

הופעות
[ ] Twisted Tales
מתי 11 :באפריל
איפה :ליברפול
סיפוריו הקצרים ,האפלים והמפתיעים של רואלד
דאל נשזרו בידיהם האמונות של ג'רמי דוסון
(במאי) ופולי פינדלי(מפיק) לכדי מחזה אסתטי
לעילא ומצמרר ,שיוצג באוורימאן פלייהאוס
(Everyman Playhouse) .כרגיל אצל דאל,
המרושע והמעוות מוסווה בתחרה ובנימוסים
טובים .הכניסה אסורה לילדים מתחת לגיל .14
כמה10 :־ 21פאונדים.
פרטים באתר www.everymanplayhouse.com
שמים ,עננים ועץ
נעשים ליצירות אמנות
במוזיאון באי טשימה
צילומיםAlastair Muir, Noboru :
Mcrikawa, Polomar

[ ] The Queen of Spades
מתי11 :־ 26במארס
איפה :ניו יורק
האופרה המרגשת שהלחין צ'ייקובסקי עוסקת
באהבה ,הימורים ושאר חומרים המבטיחים ערב
גדוש ביצרים במטרופוליטן אופרה(Metropolitan
Opera) .הסופרן קריטה מטילה ודאי תפיח
בהופעה זו חיים חדשים בדמותה של ליזה,
לפחות עד ההתאבדות הבלתי נמנעת.
כמה :מ־ 17דולרים(לכרטיסים בעמידה) עד .195
פרטים באתר www.metoperafamily.org
[ ] Lollapalooza
מתי2 :־ 3באפריל
איפה  :סנטיאגו ,צ'ילה
פסטיבל הרוק העצמאי לולהפאלוזה מגיע
לראשונה לדרום יבשת אמריקה ,עם ליין־אפ
הכולל את ג'יינז אדיקשן ,סייפרס היל ,קניה ווסט
(שצפוי לשבור את שיא ההתרגשויות בפסטיבל)
ונציגות מכובדת של להקות לטינו אמריקניות,
כולל צ'יקו טרוחייו ,שמחדשים את מוזיקת
הקומביה בכישרון ובהומור.
כמה55 :־ 200דולרים.
פרטים באתר www.lollapalooza.cl
[ ] Chris Cornell
מתי 1 :במאי
איפה :סיאטל
אחד האבות המייסדים של סצנת הגראנג' של
סיאטל חוזר לבמה .ההופעה בעיר צפויה להיות
מרגשת במיוחד  -נמל הבית שלו יקבל אותו
בהתלהבות השמורה לגיבורים מקומיים .שבירת
גיטרות כבר אינה חלק מהרפרטואר שלו ,אבל
נראה אתכם עומדים אדישים נוכח המנון העניים
" ,"I'm Going Hungryועוד בתאריך הזה .מהרו
לקנות כרטיסים ,הם ודאי ייחטפו.
כמה :מ־ 38דולרים
פרטים באתר www.chriscornell.com
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אך השניים הנותרים יובילו אתכם לעומקן של
תאילנד ולאוס .לא ננקוב כאן בעלות (הגבוהה),
אך נאמר שהתנאים המפנקים וההדרכה המקצועית
מספקים בהחלט תמורה למחיר.
השורה התחתונה :קרון האוכל של הרכבת
יוציא מכם גינוני נימוס שלא ידעתם שיש לכם.
טבע ממוסגר
[ הנוף כאמנות במוזיאון חדש ]
איפה :יפן
במה מדובר :לרגל פסטיבל האמנות השנתי
סטוצ'י (Setouchi) הוקם באי טשימה (Teshima)
ביפן מוזיאון שחללי התצוגה האליפטיים שלו נו־
עדו ללכוד את הסביבה הטבעית שבה הוא שוכן.
שביל טיול קצר מוליך את המבקרים(שייהנו כאן
גם מתערוכות ובעיקר ממיצגים) בין אולמות המו־
זיאון ,שהם יצירות פיסוליות מרשימות כשלעצמם.
הפתחים ממסגרים נופי יער וים ,רחשי הרוח והג־
לים מועצמים לכדי מיצגי קול המותירים רושם עז,
וטיפות מים ,עלים ופרחים שנישאים ברוח נהפכים
למוצגים מוזיאליים.
השורה התחתונה :סימכו על היפנים שיסבו
שלולית מי גשם ליצירת אמנות מלאת השראה.
המפה הכי זרוקה
בעיר .אפשר גם לכבס

מקבלת את הקמטים באהבה
[ מפת טיולים זורמת ]
איפה :לונדון ,רומא ,ניו יורק ,פריז ,ברלין
במה מדובר :לקפל מפה לאורך קווי הקיפול
המקוריים שלה יכולה להיות משימה לא פשוטה,
בייחוד כשעומדים בצומת סואן בעיר זרה ,ונושאים
בידיכם גם תיק ,מצלמה ובקבוק מים .סביר להניח
שתיאלצו לפרוש אותה שוב .בסטודיו Palomar
(www.palomarweb.com) המציאו פתרון גאוני
לבעיה  -מפות עשויות אריג חזק ועמיד ,שניתן
לקפל ,לקמט ולכדרר בלי שיאונה לו דבר .כל מה
שצריך לעשות הוא לתחוב את המפה לכיס ולהמ־
שיך לטייל בנחת .המפות מצטיינות בגרפיקה טובה
ומצוידות באינדקס אתרים.
השורה התחתונה :נוח ורב־שימושי.
פוסט־אולימפי
[ פארק גלישה מקצועני נפתח לכל ]
איפה :קנדה
במה מדובר :האתר שאירח רבות מתחרויות
אולימפיאדת החורף האחרונה בבריטיש קולומביה
(British Columbia) ,קנדה ,נפתח עתה למבקרים
רגילים ,כאלה שלא מבלים את רוב ימיהם בחליפות
ספנדקס בצבעים זוהרים .הפארק האולימפי בוויס־
לר (Whistler Olympic Park) מציע לגולשים
יותר מ־ 90קילומטרים של מסלולים ,המיועדים
לגלישה קלאסית ולסנואובורד .בפארק יש גם אכ־
סניות ובקתות אירוח ,חלק מהן חבויות בין קרחונים
לגבעות מושלגות .המסלולים מתאימים לגולשים
בכל הרמות .בכל יום רביעי מוצעת בו גם גלישת
לילה  -חוויה מקפיאה אך יפה למראה.
השורה התחתונה :מהרו! מהרו! ב־ 10באפריל
ייסגר האתר לקראת שנת הקיץ שלו.

