
סדרת הרצאות מרתקת המעניקה הצצה ייחודית ובגובה 
העיניים לחיים האותנטיים בתרבויות העולם מבעד לעיניה 

של צלמת גאוגרפית ואנתרופולוגית הרפתקנית.

לגלות ולחוות תרבויות מזווית חדשה שלא הכרתם
"מסע מופלא לתרבויות""מסע מופלא לתרבויות"

רוית חבשוש מרצה חווייתית ייחודית
אנתרופולוגית הרפתקנית, צלמת גיאוגרפית ו"מספרת סיפורים" מרתקת.  

באמצעות חיבור אמיתי לבני-אדם, חוצה גבולות, תרבויות ושפה, רוית לוכדת 
בצילומיה רגעים קסומים, סיטואציות אנושיות ואווירה חווייתית, ה"מספרת סיפור" 

מרתק וייחודי על תרבויות, מקומות, תופעות ואנשים.

קובה  |  חוויה מסעירה של קסם לטיני

טעימה מסעירת חושים המספקת הצצה בגובה העיניים אל החיים הקובניים האותנטיים תחת משטר 
נוקשה לצד חגיגה אקזוטית של מוסיקה תוססת, מכוניות עתיקות, סיגרים, אלתורים יצירתיים והרבה 

שמחת חיים.

מרמורש  |  שער ללבה ונשמתה של העתיקה של רומניה

הרפתקה מרגשת ולא שגרתית במקום קסום בו הזמן עמד מלכת. הזדמנות נדירה להכיר מקרוב ולחוות את 
חיי הכפר האותנטיים ב"ארץ העץ" במלוא יופיים, עוצמתם ופשטותם...

הפנינה של "ארץ הים"  |  הולנד שלא הכרתם 

מסע מפתיע ל"ארץ הים", חבל ארץ פראי בדרום הולנד בו הגבול בין ים ליבשה מטושטש במיוחד. נכיר את 
פנינת המחוז, עיר שמורה מימי הביניים, בה כל מבנה הוא נצר קיים להיסטוריה מפוארת ונגלה כיצד סיפור 
שמתחיל בעוגה, מתגלגל כמו בסיפור בלשי, לסדרת גילויים שחושפים קיומה של קהילה יהודית שנעלמה! 

מחול השדים  |  הרפתקה סיציליאנית מעוררת חושים

מסע מרתק אל סיציליה האותנטית שאי אפשר לעמוד בקסמה: חגיגה קולינרית נהנתנית ומלאת תשוקה, 
גאווה סיציליאנית וטקסי-דת עתיקים ומרשימים בשבוע הפסחא לצד חגיגות פגאניות סוערות.

סרדיניה  |  אי הרועים שנשכח מחוץ לזמן ולהיסטוריה

סרדיניה נותרה כמו שמורת טבע שקפאה בזמן וזהו סוד קסמה. מסע מרתק מסמטאותיה הצרות של עיר 
הבירה קאליארי ועד לכפרי רועים המבודדים בהרים, החושף את תמציתה המחוספסת של סרדיניה 

האותנטית. 

מאחורי הרעלה  |  הפנים האמיתיות של זנזיבר 

מסע מסקרן ומעורר חושים שיחשוף בפניכם את קסמה הפראי של זנזיבר האותנטית, שרוב התיירים לא 
זוכים להכיר: אי קסום ומכושף, עתיר בניחוחות אקזוטיים של המזרח המשולבים בקסם אפריקאי פראי.

למי קראתם זקנים?!  |  הרצאה לצעירים בני 65 ומעלה

הרצאה מלאת הומור ומעוררת השראה על 6 קשישים שובבים שמנפצים את הסטראוטיפים על הזדקנות, 
שיוכיחו לכם שלגיל אין משמעות ושאף פעם לא מאוחר מדי לחולל שינוי בחייכם ולחוות אותם במלוא 

העוצמה, דווקא בגיל הזהב!

וואלה יופי!  |  לשנות את האופן בו נשים מסתכלות על עצמן!

הרצאה מעוררת מחשבה ופוקחת עיניים על המרדף הנצחי אחר אידאל היופי הנשי לאורך ההיסטוריה 
ובתרבויות שונות בעולם. נקבל מבט מפוכח על המציאות של ימינו 

וכיצד המיתוס של אידאל היופי המושלם משפיע על חיינו, 
מהילדות ועד גיל הזהב. מומלץ לקהלי נשים ונערות.

   masa.mufla@gmail.com     052-8710806     www.masa-mufla.com

ההרצאות מתאימות לפעילות תרבות ופנאי:
קתדרות | מפגשי העשרה לגיל הזהב | אירועי רווחה בארגונים וחברות | אירועי קונספט חווייתיים | חוגי בית | ועוד...

מחברת בין תרבויותמחברת בין תרבויות


