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תיאטרו� בובות
כיפה אדומה
אימה של כיפה אדומה נתנה לה סלסלה עם 

תרופות וממתקים לסבתה החולה.
האם אמרה לביתה לא לדבר בדרך עם זרים.

האם כיפה אדומה שמעה בקול אימה?

3.7

יום רביעי | 17:30

6.7

יום שבת | 11:00

1.7

יום שני | 17:30

מתנפחים 1.7

יום שני | 17:30



סדנת בצק סוכר
8.7

יום שני | 17:30

בואו לפסל יחד איתנו 
דמויות קיץ מבצק סוכר!

מתנפחים 10.7

יום רביעי | 17:30

�דנת
ג‘אגלינג

בואו להנות איתנו בסדנת 
ג'אלינג מגניבה! 

12.7

יום שישי | 16:00

מאהל בדואי
הפעלת ילדים מהנה עם מאהל 

בדואי, סדנת תיפוף והכנת פיתות 
בטאבון... תהנו!

15.7

יום שני | 17:30



17.7

יום רביעי | 17:30

הצגה מרגשת על מערכת 
יחסים בין אם לבנה, עם שירים 
מקוריים ומסר מיוחד על הכוח 

שבאהבה לרפא כל מכאוב

22.7

יום שני | 17:30

מתנפחים

פרח
לב הזהב

24.7

יום רביעי | 17:30



17.8

יום שבת | 11:00

מתנפחים

12.8

יום שני | 17:30

בנו הצעיר של טוחן זקן קיבל ירושה 
מוזרה מאביו - חתול!

להפתעתו, החתול המתוחכם נועל 
מגפיים קסומות, ההופכות אותו לחתול 

אנושי... באמצעות תחבולות שונות 
ומשונות מצליח החתול להפוך עולמות.

הצגה משעשעת עם שירים מקוריים, 
המבוססת על אגדת העם הידועה

החתול
במגפיים

26.7

יום שישי | 16:00



29.8

יום חמישי | 17:30

ומשעשע לכל המשפחה! עם מופע קסמים מיוחדסוגרים את הקיץ

סדנת בצק סוכר
בואו לפסל יחד איתנו את דמויות כח פיג’יי מבצק סוכר!

23.8

יום שישי | 16:00

תיאטרו� בובות

מל� האגדות
המלך המבוגר רצה לפרוש מהתפקיד 

ערך מבחנים למתמודדים, אך 
מתמודדת שהגיעה ניסתה לזכות 

בתפקיד ברמאות...
האם היא תזכה בתפקיד?

21.8

יום רביעי | 17:30



www.bilu-nofesh.co.il | 08-9411747 |      קאנטרי כפר בילו

מנויי קאנטרי בילו
משלמים פחות

ונהנים יותר!

052-5055090

054-7840117

 

077-700-1775

כרמית דויטש - צלמת

קידי טויס - צעצועים עד הבית

מאיה דניאל
מיתוג | עיצוב גרפי | פייסבוק ודיגיטל

דף רם

050-4030467

START - בניית אתרים וגרפיקה

20%
הנחה

20%
הנחה

10%
הנחה

10%
הנחה

08-9318538

פרחי רוטשילד
10%
הנחה

073-7836787

WORKPLACE
השכרת חדר ישיבות

10%
הנחה

054-4352270

ַסִּפירּוִליָנה - הפעלות לימי הולדת
10%
הנחה

050-3444984

אומנות הזילוף - לירון ליהי פאיז
15%
הנחה

10%
הנחה

למגש פירותלעוגה מעוצבת

לפרטים לגבי מימוש הטבות, ניתן לפנות למשרדי הקאנטרי.
קבלת ההנחות וטיב המוצרים באחריות בתי העסק בלבד | בתוקף עד 31.8.19

כולל כפל מבצעים

08-9467997

הצטרפות למועדון החברים חינם!

ב-              הנחה צבורה

1800-019-019

MOBILE 019
SIM חינם וללא משלוח!

הכרטיס מחכה לכם
10%במשרדי הקאנטרי

הנחה

אגאדיר (סניף בילו)

10%
הנחה

בישיבה במסעדה

רז ומיכל - סדנאות תכשיטים
10%
הנחה

על הפעלות ימי הולדת וסדנאות

052-8272109
מיכל

רז

054-7842266

גם בקיץ...גם בקיץ...

08-9956677


