
קוקוצו
מאת קבוצת זיק

סביבה  זיק  חברי  יוצרים  נוספים  מבנים  וסביבו  רבוע  במכל 
חולפת ונצברת. אירוע פיסולי זה הוא נוף תלת-ממדי ובו מפגשים 
והקרנה,  מוזיקה  חומר,  של  שכבות  להשתהות,  דינמית  תנועה   בין 

אקולוגיה ותעשייה.

מופיעים: אלי אלישר, ענבל יומטוביאן, מיכאל מלצר, שרון קרן, 
יובל רימון, עודד רימון, איתמר רינג, רוני קוגל.

 מוזיקה: גבי קריכלי
 תאורה: אנה ווילד 
 הקרנה: יעל מושקין

הפקה: לימור בן דרור

בכורה בפסטיבל ישראל 2010

www.zikgroup.com

ד' األربعاء  27/6  21:00     ה' اخلميس     28/6  23:00*
ו' اجلمعة 29/6   21:00       שבת السبت 30/6  21:00

*במסגרת אירועי לילה לבן, ללא תשלום בהזמנת כרטיסים מראש
  في إطار فعاليات الليلة البيضاء، مجاناً عند حجز تذاكر مسبقا
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quiet שקט  هدوء   
מאת ארקדי זיידס

המופע צמח מתוך השבר המעמיק, בין המגזר הערבי למגזר היהודי 
מצב  מתוך  שינוי.  מאפשר  שאינו  במצב  נמצאים  הצדדים  בישראל. 
חרום זה, היה קריטי לייצר סביבה שמבקשת תקשורת כנה, מקום בו 

תגובה בלתי מרוסנת מתקבלת בהבנה.

כוריאוגרפיה ובימוי: ארקדי זיידס
יועצת אמנותית: יואנה לסניירובסקה

משתתפים: ארקדי זיידס, יובל גולדשטיין, אופיר יודולביץ', 
מוחמד מוגרבי

klone :תפאורה
מוזיקה: תום טללים

קטעי מוזיקה נוספים מאת: רו סלאוין, זיו יעקב, דומניקו פרארי
תאורה: פיראס רובי

תלבושות: סלים שחאדה
הפקה: יואב לוי

קו-פרודוקציה: Arts Station Foundation, פוזנאן, פולין

www.arkadizaides.com

21:00  2/7 יום ב'  االثنني  

₪ 80

�كوكوتسو 
زيك مجموعة 

إلى كائن نحتي.  الوصول  مادة حتى  وتغيير  أعمال نحت  تنفيذ  العرض  و خالل  يتم، 
احلركة هي حركة عمل. تخلق العملية مجموعة صور مشتركة أنتجت خالل العرض 

لتشكل سيرة ذاتية للعملية التي يتم عرضها كمعرض في نهاية العرض.

العرض األول في مهرجان إسرائيل 2010
ايسار، عنبال يومتوفيان، ميخائيل ميلتسر، شارون كيرن،  يشارك كٍل من: إيليا 

يوفال رميون، عودِيد رميون، ايتمار رينغ، ميخائيل ميلتسر.
كريخلي  �موسيقى: جابي 

�إضاءة: آنا ويلد 
موشكني بث: ياعيل 
درور بن  إنتاج: ليمور 

بدعم من وزارة الثقافة، مفعال هبايس، صندوق القدس
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�هدوء
زايدس   أركادي 

 
في  اليهودي  والوسط  العربي  الوسط  بني  املتزايد،  الشرخ  خالل  من  العرض  خلق 
إسرائيل. األطراف موجودة في حالة ال تسمح بالتغيير. من خالل هذه احلالة الطارئة 
كان من املهم جداً خلق بيئة تسعى التصال صريح، حيث يتم قبول رد الفعل الغير 

منضبط ،بتفهم.

زايدس تصميم رقص وإخراج: أركادي 
لسنايروفسكة مستشارة فنية : يوانا 

اوفير يودولفيتش، محمد مغربي، أركادي زايدس. يشارك كٍل من : يوفال جولدشتاين، 
تالليم إضاءة: klone | موسيقى : توم 

فراري. دومينيكو  يعقوب،  زيف  سالفني،  مقاطع موسيقية إضافية : روو 
شحادة إضاءة : فراس روبي | أزياء : سليم 

إدارة مراجعات : مالني بريسون | إنتاج : يوئاف ليفي
إنتاج مشترك مع: Arts Station Foundation, بوزنان, بولندا
تورينو | عالقات خارجية : أوليفيا  شرايبر  تصميم غرافي : أفيتال 

טייץ: ברית מחול ומחשבה 
אוצרים: שיר חכם ועדו פדר 

וריאציות על הבלתי נראה
בישראל. במחול  נראה  בבלתי  לעסוק  הקהל  את  מזמין   הערב 

החומריים  בתנאים  ונדון  פילוסופית  תמה  מחוליים,  מחקרים  נציע 
בבריאת  ישתתפו  והציבורי  הפילוסופי  הפרפורמטיבי,  להופעתו. 

הדמיון המשותף של הקהילה.
 

אוצרי הערב: שיר חכם ועדו פדר
רן  בן-ארי,  גלעד  אביצור,  ליאור  הא-ב:  סדר  בהשתתפות/לפי 
 בראון, ארקדי זיידס, שיר חכם, אריאל כהן, עירד מצליח, עדו פדר,

שרון צוקרמן-ויזר ופרופ' רות רונן.
תודות: רני לביא )החנות( ומשה אבשלום שכטר

 
יום ג' الثالثاء  3/7  19:30-22:30
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�مقاطع متغيرة حول الالمرئي
تايتس : حتالف رقص وفكر

األمسية اجلمهور إلى تناول الالمرئي في الرقص اإلسرائيلي. سنقترح أبحاث   تدعو 
العرضي  سيشارك  للعرض.  املادية  الظروف  في  وسنبحث  فلسفية  نظرة  رقصية، 

والفلسفي واجلماهيري في خلق اخليال املشترك للمجتمع.
 

أمناء األمسية : شير حاخام وعيدو فيدر
أركادي  براون،  ران  اري،  بن-  جلعاد  افيتسور،  ليئور   : األبجدية(  )حسب  مبشاركة 
زايدس، شير حاخام، عيراد ماتسليخ، عيدو فيدر، شارون تسوكرمان-ويزر و برفيسور 

روت رونني.
شكر : راني الفي )الدكان( وموشيه أفشالوم شختر. 

 

פיגמנטים
מאת בית הספר לתיאטרון חזותי - מקבץ עבודות

שלוש עבודות פרפורמנס בינתחומיות המשלבות מבע 
חזותי, תנועה ושפה אסתטית אישית. העבודות מפרקות 

ומרכיבות גיאומטריה נפשית דרך מצבים פלסטיים ופיסיים.
חיות / מאת מאי אילון

”כל אחד בדרכו הוא סוסה פשוטה”  מיאקובסקי 
מופיעות: בת אל דותן ומאי אילון 

תיקו אפס /  מאת מטר פרשיץ
ניסוי והטעיה של הזדמנויות במרחב

הורוביץ,  חנני  בר,  כרמל  בינשטוק,  יובל  אילון,  מופיעים: מאי 
קתרינה וסיליאדיס, גיא כהן, עדי כהנא, מטר פרשיץ, חפציבה 

שועלי ועידן שטרן.
מיליון פעם אחת / מאת נועם סנדל

ריבוע שחור ובתוכו ריבוע לבן,
בו דמות אחת מפורקת לאוסף פרסונות.

לכל פרסונה קיום יחיד משל עצמה, 
המתאפשר מתוך יחסים של משיכה ודחייה 

עם חלל שנמצא כל הזמן בתנועה.
מופיעות: בתאל דותן ונועם סנדל

קרפל  ענווה  גוטברג,  ענת  לוין,  דריה  גבאי,  אודיה  מפעילות: 
וקטרינה וסיליאדיס.

www.visualtheater.co.il

יום ד' األربعاء  4/7  21:00
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أصباغ
- باقة أعمال  البصري  مدرسة املسرح 

 
ولغة  احلركة  البصري،  التعبير  بني  تدمج  اجملاالت  متعددة  استعراضية  أعمال  ثالثة 

جمالية شخصية.
أخرى  و  مادية  حاالت  بواسطة  وذلك  النفسية  الهندسة  تركب  و  حتل  األعمال 

مرسومة.
 

אמפליפייר
מאת גיא גוטמן

ושידורי  חדשות  בארץ.  הרדיו  שידורי  על  מבוסס  "אמפליפייר" 
את החומר שאותו  ומהווים  בזמן אמת  אל החלל  אולפן משודרים 
מעבדים המופיעים. האנסמבל יוצר עולם בימתי עשיר המתקיים 

בפערים שבין תיאטרון ואקטואליה.  

אנסמבל 209
ניהול אמנותי: תמר רבן

כתיבה, עיצוב ובימוי: גיא גוטמן
גרבינסקי, טל  ברשינסקי,  חיה  בן-דוד,  ג'ינה   משתתפות: 

תמי לבוביץ, יאנה פרידמן ותמר קריסטיסיאשוילי. 

הפקה של מקלט 209 ע"ש דן זקהיים לבמת מיצג. 

www.miklat209.org.il

21:00  5/7 יום ה' التاريخ  
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الصوت( )مكبر  أمبليفاير 
نص، تصميم وإخراج : جاي جومتان

 
تُبث  األستوديو  وبرامج  األخبار  البالد.  في  اإلذاعي  البث  على  "أمبليفاير"  يستند 
في  املشاركون  عليها  يعمل  التي  املادة  وتشكل  مباشرة  الهواء  وعلى  الفضاء  إلى 
العرض. يخلق االنسمبل عالم مسرحي ينشط في الفجوات ما بني املسرح و األحداث 

اإلخبارية.

انسمبل 209
ربان إدارة فنية : متار 

تال غاربينسكي، تامي  بارشينسكي سيغاليس،  خايا  بن- دافيد،  املشاركات : جينا 
ليبوفيتش، يانا فردميان ومتار كريستيسياشبيلي.

مديرية  من  وبدعم  االستعراضي  للمسرح  زاكهامي  دان  اسم  209 على  امللجأ  إنتاج 
التربية، بلدية تل أبيب ومفعال هبايس.

أبل. تصوير: شيرا 

אפ צ'י דאון צ'י
מאת ליאת דרור ניר בן גל הלהקה - האנגר אדמה

על פי מסורות המזרח הרחוק, הצ'י הוא אנרגיית החיים, הוא הכוח 
לתנועה,  להשתנות,  להתרבות,  גורם  החיים,  והוא  את  המאפשר 
אפצ'י הוא הסאונד שאנחנו משמיעים כאשר אנחנו מתעטשים, הוא 

מרמז על עליית ה צ'י למעלה.

 כוריאוגרפיה: ליאת דרור וניר בן גל
מופיעים: 

מיכל ארזי, אביטל איפרגן, שירי בר און, יעל רוזנשטיין, שירי 
טייכר, אוריה רייך, אלירן סילבר

מוסיקה: ]אלקטרונית אורגנית[ הגאון המוסיקלי הצעיר מצ'ילה  
Nicolas jaar

תלבושות: קדם ששון  
תאורה: אלירן סילבר המשתתף כרקדן במופע

תודה מיוחדת לקרן שש עשרה.

www.adama.org.il

22:00  6/7 יום ו' اجلمعة  
21:00  7/7 שבת السبت   
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اسم العرض : أب تشي داون تشي
ليئات درور، نير بن جال -  الفرقة – مخزن األرض

تسمح  التي  القوة  احلياة،  طاقة  األقصى،  الشرق  تقاليد  بحسب  تشي،  الـ  تشكل 
الذي  الصوت  هو  تشي  األب  احلركة.  إلى  التغيير،  إلى  التكاثر،  إلى  تؤدي  و  باحلياة، 

نسمعه عندما نعطس وهو يرمز الى صعود التشي إلى األعلى.
العارضون: 

ميخال ارازي , افيتال ايفرغان, شيري بار اون , ياعيل روزنشتاين , شيري تايخر, اريا 
رايخ, ايليران سيلفر.

تصميم الرقص 
لعبقري  والعضوية(  )االلكترونية  الرائعة  املوسيقى   : جال,  بن  نير  و  درور  ليئات 

Nicolas jaar املوسيقى من تشيلي
مالبس - مصمم األزياء كيدم ساسون

إضاءة - ايليران سيلفر والذي يشارك كراقص في العرض

 צל של מגדלור
 מאת רות דולורס וייס, מאיה ויינברג, איילה פרנקל,

תמר בורר, סרגי קלימקין

ערב לארבע יוצרוֿת–מבצעות ואחד
שילוב של יוצרים מתחומים שונים החוברים יחד לערב של סולואים 

בשפה אישית המציעה נקודת מבט אחרת על הקיום האנושי.

"האני מפליג
ואני אומר:

הביטו,
האניה מפליגה.”

חזי לסקלי- 'מחול 34'

משתתפים:
רות דולורס וייס - שירה

מאיה ויינברג - מחול
איילה פרנקל - מחול

תמר בורר - מחול
סרגיי קלימקין/KEPA - אומן חבל

 תאורה: ניר וידן
סאונד: יניב ויינברג 

www.tamarborer.com

יום ג' الثالثاء  10/7  21:00
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الفنار  ظل 
�روت دولورس فايس, مايا فاينبرغ, أياال فرانكل,

متار بورير, سيرجي كليمكني

أمسية ألربع منتجات - منفذات وواحد
في  سويا   إشتركو  مختلفة  مجاالت  من  منتجني  بني  دمج  عن  عبارة  هو  العمل 
البشري. للوجود  أخرى  نظر  وجهة  تطرح  شخصية  بلغة  فردية  أعمال  �أمسية 

"األنا يُبحر
وأنا أقول:
انظروا,

السفينة تُبحر.”
خازي لسكالي -’رقص 34’

املشاركون: روت دولورس فايس - غناء | مايا فاينبرغ - رقص
أياال فرانكل - رقص | متار بورير - رقص

سيرجي كليمكني /KEPA - فنان حبال | نير فيدان - إضاءة
يانيف فاينبرب - صوت 

ספינת השוטים
מאת ניב שינפלד ואורן לאור

שלוש דמויות מתקיימות זו בסמוך לזו, כל דמות שקועה בתוך עולמה 
בתוך  נמנע.  בלתי  ביניהן  המפגש  כן,  פי  על  ואף  והסגור,  המוגן 
האישי  ומטענן  נחצים  הדמויות  בין  הגבולות  שנוצרים,  היחסים 

מתפרק ונחשף. 

 כוראוגרפיה ובימוי: ניב שינפלד ואורן לאור
 מבצעים ושותפים ליצירה: אורי שפיר, ענת גריגוריו, סשה אנגל

 מוסיקה מקורית: דידי ארז
 מוסיקה: פט שופ בויז, אבבא, מייקל ג׳קסון

 מעצבת תלבושות: ענבל ליבליך
מעצבת תאורה: נטע קורן 

בכורה בפסטיבל ישראל 2011

www.nivoren.com

יום ד' األربعاء  11/7  21:00
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احلمقى  سفينة 
??????????????????

هذه  من  واحدة  كل  لتغرق  األخرى،  جانب  إلى  الواحدة  شخصيات  ثالث  تعيش 
الشخصيات في عاملها املغلق واحملمي، إال أنه ورغم هذا، فإنه ال مفر من اللقاء بينهن. 
تخَترق، في العالقات التي تنتج بني هذه الشخصيات، احلدود لينكشف املتاع النفسي 

والشخصي لكل واحدة منهن.

العرض األول في مهرجان إسرائيل 2011 
لئور  أورين  و  شاينفلد  تصميم رقص وإخراج : نيف 

أجنل ساشا  غريغوريو،  عنات  شابير،  منفذون وشركاء في اإلنتاج : أوري 
موسيقى : ديدي ايرز

ليبليخ مصممة أزياء : عنبال 
كورين  مصممة إضاءة : نيتاع 

 

אגסי פאלאס מבקיעה
מאת רן בן דרור

-בכורה- ערב רוק של מחול תאטראלי
יצירה לעשרה רקדנים, שתי סולניות וכוריאוגרף

יוצר ומופיע: רן בן דרור
גילי  יוצרות: מיכל אגסי, לירון פלס, אנדרה מיכאסקו,  רקדניות 
ענבל  מימון,  עידית  פרץ,  נטע  ארז,  נטע  שפר,  כרכם  אינגלס, 

הראובני, שירה אביתר, רותם הירש.
דרמטורגיה: סמדר יערון ואסנת שנק יוסף 

בגדים: טל מר
תאורה: נטע קורן

ופלקסור, קודאק  פאוור,  קאט  סימון,  נינה   - קולאז'   מוסיקה: 
ג'ון קמרון מיטשל ועוד

היצירה בהפקת החממה- מעבדתרבות למחול של מפעל הפיס והמרכז 
לתיאטרון של עכו. 

תודה לנאוה צוקרמן, א.א.א., עידית הרמן, יפעת איתן, ניב גל, מיכל 
בן בסט, למשה ש. אבשלום, עדה אורני - הסדנה להכשרת רקדנים חיפה

יום ה’ اخلميس 12/7  21:00
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بالس تسجل اجاسي 
ران بن درور

أمسية روك راقصة ومسرحية 
عمل لعشرة راقصني، مغنيتان ومصمم رقص

بن درور منتج وعارض: ران 
ميخاسكو، جيلي اينجلس،  انديريا  بيلس،  ليرون  أجاسي،  راقصات منتجات: ميخال 
ابيتار،  شيرا  هرؤوفني،  عينبال  ماميون،  عيديت  بيرتس،  نيتاع  ايرز،  نيتاع  شيفر،  كركام 

روتيم هيرش.
يوسف شانيك  أوسنات  و  يعارون  نص مسرحي: سمدار 

أزياء: تال مار 
كورين إضاءة: نيتاع 

موسيقى: كوالج - مينا سيمون، كات باور، كوداك و بلكسور، جون كاميرون ميتشل وآخرون.
العمل من إنتاج مختبر الثقافة في الدفيئة للرقص -  مسرح عكا 

شكر لنافا تسوكرمان، أ. أ. أ، عيديت هرمان، يفعات ايتان، نيف جال، ميخال بن بسات، 
موشيه ش.أفشلوم، عيديت أورمن ، الورشة لتأهيل راقصني، حيفا

Paved Life / חיים מרוצפים
מאת רותם תש"ח 

מאוד  באופן  לנו  שמכתיבה  ואנושית,  פיזית  בסביבה  חיים  אנחנו 
רקדנים  חמישה  בעבודה  הגוף.  עם  לעשות  ואסור  מותר  מה  נוקשה 
מדברים על הקשר בין זה לבין המצאת הרצפה במהפכה החקלאית 

לפני 10,000 שנה.

- ההופעה באנגלית -

שם המופיעים: 
שרון בקלי, דניאל גל, עומר אסטרחן, צוף יצחקי, אוליביה קורט 

מסה )וכרמית בוריאן(.
כוריאוגרפיה וטקסט: רותם תש"ח בשילוב עם הרקדנים.

תאורה: אמיר קסטרו.
יעוץ אקדמי: ד"ר אורלי שבי.

צילום: רועי הרצליך, שימרית אברהם ורן שבי.

יום ו' اجلمعة  13/7  22:00  
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Paved Life / احلياة املبلطة
روتيم  تشاخ

نحن نعيش في بيئة مادية وإنسانية متلي علينا بشكل ال لبس فيه ما املسموح وما 
املمنوع فعله باجلسد. في العمل املعروض، يتحدث خمسة راقصني عن العالقة بني هذا 

وبني اختراع األرض املبلطة خالل الثورة الزراعية قبل 10,000 عام.
- اإلجنليزية  باللغة  - العرض 

أسماء العارضني: 
ميسا  كورت  اوليفيا  يتسخاقي،  تسوف  استرخان،  عومير  جال،  دانيل  بكلي،  شارون 

وكرميت بوريان.

شكر:
الراقصني مع  بالتعاون  تشاخ  تصاميم رقص ونص: روتيم 

كاسترو إضاءة: أمير 
شابي استشارة أكادميية: د. اوريل 

هرتسليخ، شيمريت ابرهام وران شابي  تصوير: روعيل 

>11>12>13>14 עכשיו ולעולם לא
מאת נאוה פרנקל

הצגה מבית היוצר של הזירה הבין תחומית. 

חזרה אל המקומות הראשוניים של החוויה: עכשיו ולעולם לא סובבת 
סביב הנאות ועונג שקשורים בקיום האנושי הבסיסי. הנאות שטמונות 
ביכולות פשוטות כמו לצבור חפצים, לזרוק חפצים, להעביר דברים 

ממקום למקום, להיות ולהתחבא. 

מופיעים ושותפים: ענבל יעקובי, יוני סילבר, טליה קינן
 עיצוב תאורה: עומר שיזף 
 עיצוב במה: אלונה רודה 

 עיצוב תלבושות: תום קרסני
 יעוץ וידאו: טליה קינן 

 הקרנות: ליאור שדה
תודות: משפחת גודיאנו-פז
 הפקה: הזירה הבין-תחומית

 ניהול אמנותי: גיא בירן
מנכ"ל: סיגל כהן

www.hazira.org.il

שבת السبت 14/7  21:00
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اآلن و أبداً 
نافا فرانكل

عارضون وشركاء: عينبال يعقوبي، يوني سيلفر، تليا كينان

املتعة  وأبداً" حول  "اآلن  العمل  املواقع األولى للتجربة اإلنسانية: يتمحور  إلى  عودة 
مثل  البسيطة  القدرات  في  الكامنة  األساسي. املتعة  اإلنساني  بالوجود  املتعلقة 

جمع األغراض، إلقاء األغراض، نقلها من مكان إلى آخر، الوجود واإلختباء.

|  تصميم منصة: ألونا رودا   شيزاف  �تصميم إضاءة: عومير 
ساديه    | بث: ليئور  كينان  تصميم أزياء: توم كراسني |  استشارة فيديو: تاليا 

شكر: عائلة جوديانو - باز
إنتاج احللبة متعددة اجملاالت

Kיבוצית °360
מאת רמי באר / להקת המחול הקיבוצית, קיבוצית 2

    

מופע משתף ובלתי אמצעי בין רקדני הלהקה והקהל. 
חווית מחול טוטלי שיוצרת מתח ואנרגית שיא באמצעות  רקדנים,  
תיאטרון זירה, ודיאלוג  בין שפת התנועה הייחודית ללהקת המחול 

הקיבוצית והקהל.
מופע  ראה  שלא  למי  גם  ומתאים  המשפחה  לכל  מיועד   המופע 

מחול מימיו.

כוריאוגרפיה: רמי באר                                          
תלבושות: מאור צבר

בימוי: איתן פאר                                                  
מנהלי הלהקה וחזרות: גלי כליף-חיון ודני אשל                                                                                       

עיצוב פס-קול: אלכס קלוד         
צילום: אורי נבו

                                            

יום ב' االثنني 16/7  12:00, 16:00
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°360 Kيبوتسية 
جوقة الرقص الكيبوتسية     

                                            

جتربة رقص كاملة تخلق توتراً وطاقًة ضخمة بواسطة راقصني، حلبة مسرح، حوار بني 
لغة احلركة املميزة لفرقة الرقص الكيبوتسية وبني اجلمهور.

العرض مخصص لكل األسرة وكذلك ملن لم يشاهد عرض رقص في حياته

بئير إنتاج: رامي 
بئير  تصميم رقص: رامي 

تسبار أزياء: مائور 
بئير  إخراج: ايتان 

إيشل                                                                                         وداني  كليف-خايون  مدراء الفرقة واملراجعات: جالي 
كلود          تصميم املدرج الصوتي: أليكس 

نيبو تصوير : اوري 

ֵגר 1.1: ג'סי כהן
מאת דניאל לנדאו בשיתוף עם ג'קי שמש וענת דניאלי

בחולון  כהן  ג'סי  שכונת  תושבי  של  דוקומנטריים'  'מונולוגים 
לקולות  גוף  הנותנים  מופיעים  שלושה  עם  הבמה  על  נפגשים 
אישיים  סיפורים  לב  בגילוי  חושפות  הדמויות  המתועדים. 

המצטברים למסמך אנושי בלתי אמצעי.

 בימוי ועריכה: דניאל לנדאו 
 כוריאוגרפיה: ענת דניאלי

 עיצוב: ג'קי שמש 
 תלבושות: יען לוי 

 עיצוב פס קול: דניאל מאיר
 מופעים-יוצרים: חיה ברשינסקי, תמי לבוביץ, יובל פינגרמן 

 פיתוח: עמית הדרי
מנהל הפקה: שחר מרקוס

www.daniel-landau.com

יום ג' الساعة  17/7 21:00
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كوهني ساكن 1.1: جيسي 
دانيل لنداو باالشتراك مع جيكي شيمش، عنات دانيالي

خولون،  في  كوهني  جيسي  حي  لسكان  وثائقية"  "مونولوجات  العمل  يلتقي 
يلتقي على املسرح، مع ثالثة عارضني مينحون أجسامهم لألصوات املوثقة. تكشف 
وثيقة  إلى  تبلورت  حتى  تراكمت  شخصية  قصص  كبيرة،  وبصراحة  الشخصيات، 

إنسانية مباشرة.

إعداد وإخراج : دانيل لنداو / تصميم رقص : عنات دانيالي / تصميم : جيكي شميش 
الصوتي : دانيل مئير / عارضون – منتجون :  املدرج  / تصميم  الفي  : ياعن  / أزياء 
خايا بارشينسكي، تامي ليبوفيتش، يوفال فينغرمان / تطوير : عميت هداري / مدير 

إنتاج : شخار ماركوس.

Cell in a Human Scale
מאת סהר עזימי ותמרה ארדה

מפגש אנושי-אישי שנרקם בתפר שבין מחול לוידאו.
היצירה עוסקת  בהתמודדות החברה והפרט עם נגיף הרסני-תוצר 
מוגדר  החלל  לבן.  חלל  בתוך  ומתרחשת  האורבנית,  החברה  של 

באמצעות דימויים מוקרנים שמתכתבים עם המתרחש על הבמה.

מאת ובהשתתפות: סהר עזימי ותמרה ארדה
עיצוב תאורה וניהול טכני: דני פישוף

מוסיקה מקורית ועריכה מוסיקלית: דידי ארז
עיצוב ארט ותלבושות: אנה וייסמן

סטיילינג: אריאל כהן 
הפקה: ענת רדנאי 

יום ד' األربعاء  18/7 21:00
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Cell in a Human Scale
إنتاج جديد لسهار عظيمي ومتارا اردا

لقاء إنساني – شخصي يتبلور في التماس ما بني الرقص والفيديو .
يتناول العمل مواجهة اجملتمع و الفرد للفيروس القاتل – والذي هو نتاج اجملتمع املتمدن، 
والذي يحدث داخل فضاء أبيض. يتم حتديد الفضاء بواسطة بث صور تتراسل مع ما 

يحدث على املنصة. 

أردا ومتارا  عظيمي  أعد العمل ويشارك فيه: ساهار 
فيشوف تصميم إضاءة وإدارة تقنية: داني 

ايرز  موسيقى أصلية و حترير موسيقي: ديدي 
فايسمان  تصميم ديكور ومالبس: آنا 

كوهني تصميم: اريئل 
ردنائي  إنتاج: عنات 

مصور الصورة : دافيد عديكا

27.6.12 - 18.7.12

דולוס - במה בנמל יפו 
פסטיבל מחול

 

אנחנו שמחים להציג את פסטיבל מחול דולוס בשנתו הראשונה. 
יוסב חלל הסורגים שבמחסן 2, מבנה  לאורך כשלושה שבועות 
האנגר עתיק בנמל יפו, לחלל מופעים ייחודי אפוף בהיסטוריה 

וניחוחות ים.  

חזותי  תיאטרון  מחול,  במה,  עבודות  מגוון  יציג  הפסטיבל 
ומיצג, מאת אמנים בתחילת דרכם לצד יוצרים מנוסים, עבודות 
קיימות ולצדן כאלו שיעלו בבכורה. בין המופעים, עבודות אשר 
בין  בזליגה  זה  עולם  עם  מתקשרות  אך  כמחול  מוגדרות  אינן 

תחומית מרתקת.

אשר  פלטפורמה  ליצירת  הכרח  תחושת  מתוך  נוצר  הפסטיבל 
אנו  להצגתו.  צוהר  ותהווה  העכשווי  המחול  עולם  עם  תתקשר 
מאמינים כי במה זו תתמוך בשנים הבאות ברעיונות בהיקף שילך 
פורצת  בינלאומית  ליצירה  הישראלי  הקהל  את  תחשוף  ויגדל, 
דרכים  חיפוש  ע"י  ליצירה  מקומיים  אמנים  ותעודד  גבולות 

חדשות להגדרת העשייה. 

בברכת בהצלחה לכל העוסקים בדבר, לאמנים ולקהל הרחב. 

צוות דולוס במה בנמל יפו 

 
תודה לקבוצות ולאמנים השותפים: 

קבוצת זיק / ארקדי זיידס / שיר חכם ועדו פדר / בית ספר 
לתאטרון חזותי / אנסמבל 209 / ליאת דרור ניר בן גל הלהקה 
/ תמר בורר, רות דולורס וייס, מאיה ויינברג, איילה פרנקל, 
KEPA / ניב שינפלד ואורן לאור / רן בן דרור - החממה בעכו 

/ רותם תש"ח / נאוה פרנקל - הזירה הבין תחומית / להקת 
המחול הקיבוצית / דניאל לנדאו, ג'קי שמש וענת דניאלי / 

סהר עזימי ותמרה ארדה
 

תודות 
חיים סעדון, סיגלית גלפנד, יובל רימון, רעות שייבה, הדס 
אנטמן, ולדי פומבר, הדר קימחי, המרכז למדיה דיגיטלית 

ספריית יונס וסוראיה נזראין אוניברסיטת חיפה. 

תודה מיוחדת לספיר אורבך שהתעקשה להאמין ולנמל יפו.

دولوس -  منصة في ميناء يافا

مهرجان رقص

يسرنا ان نعرض مهرجان الرقص دولوس في عامه األول.

سيتم، وملدة ثالثة أسابيع، حتويل مخزن السياج، وهو فضاء قدمي في ميناء يافا، الى 

فضاء عروض خاص مليئ بعبق التاريخ ونسمات البحر.

 
يعرض املهرجان تشكيلة أعمال مسرح، رقص، مسرح بصري وعرضي، من إنتاج 

فنانني في مطلع حياتهم الفنية الى جانب منتجني ذوي خبرة وجتربة، وسيتم عرض 

أعمال قائمة الى جانب أعمال ستعرض للمرة األولى.بني العروض، أعمال ال ميكن 

حتديدها بأنها رقص لكنها تتصل بعالم الرقص بواسطة تسرب مثير بني اجملاالت.

 
أنشئ املهرجان من خالل الشعور بضرورة خلق أرضية تتصل بعالم الرقص احلديث 

وتشكل منبرا لعرضه. نحن نؤمن ان هذا املنبر سيدعم خالل السنوات القادمة 

بأفكار ومشاريع متزايدة، وستساهم في إنكشاف اجملتمع اإلسرائيلي على أعماال 

دولية خارقة للحدود وستشجع فنانني محليني املضي نحو اإلنتاج عبر البحث عن 

سبل جديدة لتحديد العمل اإلنتاجي والفني.

مع حتياتنا ومتانينا بالنجاح لكل العاملني باملشروع، للفنانني وللجمهور. 

طاقم دولوس – منصة في ميناء يافا

 
شكرا للفرق واجملموعات والفنانني املشاركني:

مجموعة زيك / أركادي زايدس/ شير حخام وعيدو فيدر / مدرسة املسرح البصري 

/ أنسمبل 209 / ليئات درور ونير بن جال – الفرقة / متار بورير، روت دولورس فايس، 
درور  بن  لئور/ ران  وأورن  مايا فاينبرغ، أياال فرانكل ، , KEPA  / نيف شاينفلد 

– الدفيئة في عكا /رومت تشاخ / نافا فرانكل  - احللبة متعددة اجملاالت / فرقة 
الرقص الكيبوتسية / دانيال لنداو، جيكي شيمش وعنات دانيالي / سهار عظيمي 

ومتارا أردا

شكر 

سابير أورباخ، خاييم سعادون، سيجاليت خلفند، يوفال رميون، رعوت شايبه، هداس 

أنتمانן. 

شكر خاص لسبير أورباخ وميناء يافاו.

Dolos
دولوسדולוס

    במה בנמל יפו

איור: נועה קלוגמןצילום: ניבה סימון צילום: גדי דגון

צילום: שירה אפל צילום: נורית עגורצילום: עמית מן

צילום: דוד עדיקאצילום: בן הרצוגצילום: איל לנדסמן

צילום: גדי דגוןצילום: תמר לם

צילום: גדי דגון

צילום: שמרית אברהם צילום: דניאל קמינסקי



Dolos
دولوسדולוס

    במה בנמל יפו

27.6.12 - 16.7.12

الرقص // مسرح // إظهار

מיצג // תיאטרון חזותי מחול //

דולוס / במה בנמל יפו מופק ע"י קבוצת זיק. בתמיכת מנהלת נמל יפו 

יוזם: משה שכטר אבשלום
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