עונת המנויים
2018-2019

עונה של

כוכבים

מרכז אמנויות הבמה

ע״ש משה מאיר -מתנ״ס פרדס חנה כרכור

מידע כללי
בהתחשב ברובו המכריע של הקהל ,הנוהג להגיע בזמן להצגות ,נמשיך גם העונה ונקפיד על שעת ההצגה הנקובה ללא
איחורים ,על כן אנו מבקשים להגיע לפחות  10דקות לפני המועד המתוכנן .בלובי האולם ניתן לרכוש שתייה וכיבוד קל.
החלפת הצגה
כל ההצגות במסגרת המנוי (למעט הצגות הבחירה) הינן קבועות ומועדיהם ידועים מראש .במידה ולא תגיעו לאחת
ההצגות לא נוכל לאפשר לכם לקבל הצגה חלופית .אך ניתן לשנות מועד של הצגה בתנאי שהדבר נעשה
לפי הכללים הרשומים תחת הכותרת שינוי מועד.
שינוי מועד
 uניתן לשנות את מועד ההצגה  72שעות מראש.
 uאנא עשו זאת באמצעות טלפון למשרדינו.
 uבמידה ואין באפשרותכם להגיע ולא הודעתם על כך מראש במועד הנ"ל ,לא תינתן אפשרות לתאריך חלופי.
 uההחלפה מתבצעת על בסיס מקום פנוי בלבד (לא על בסיס המקומות הקבועים שלכם).
 uבמידה והנכם רוצים לשנות מועד הצגה ,ניתן לעשות זאת במשרד ובאמצעות הטלפון בשעות הפתיחה הרגילות.
 uבמידה ואינכם יכולים להגיע לאחת מהצגות הסדרה ניתן לבטל כ 72-שעות מראש ,ולקבל זכות עבור אחת מההצגות
והמופעים (שאינן במסגרת קופה פתוחה).
 uבכל מקרה רצוי לקבל את הכרטיסים החלופיים מוקדם ככל האפשר על מנת למנוע תורים בקופה.
יש להצטייד בכרטיסי המנוי שלכם בעת ההחלפה.
 uבמידה ולא הגעתם להצגה ולא החלפתם מועד עד  72שעות לפני ההצגה ,נאלץ לצערנו לחייב את כרטיס המנוי
כאילו צפיתם בהצגה.
הצגת בחירה
 uניתן לנצל את הצגת הבחירה עד  30.6.19אך מומלץ לא להמתין עד לרגע האחרון ולהקדים ככל האפשר בבחירתכם.
 uהזמנת הצגת בחירה נעשית על בסיס מקום פנוי (לא המיקום הרגיל).
 uניתן להזמין באמצעות טופס הצגות בחירה בלבד.
 uרצוי לקחת את הכרטיסים עד  24שעות לפני ההצגה כדי להימנע מעמידה בתורים בערב המופע.
 uבכל מקרה הינכם מתבקשים להגיע עם כרטיסי המנוי על מנת לקבל את הכרטיס להצגת הבחירה,
 uביטולים להזמנות שנעשו יתקבלו עד חמישה ימים לפני ההצגה בלבד.
מנוי חופשי
 uמנוי חופשי מאפשר בחירת הצגות מהרפרטואר בכל ימות השבוע.
 uעל בעל המנוי מוטלת אחריות להזמין את יום ההצגה עד  48שעות מראש.
 uמקומות הישיבה על בסיס מקום פנוי בלבד.
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קהל יקר!
שמחה להגיש לכם את החוברת החדשה עם תוכניות המנויים לעונה .2018-2019
הרבה מחשבה ,מקצועיות ודייקנות הושקעו בבחירת ההצגות והמופעים השונים.

עונה  2018-2019״עונה של כוכבים"
הוא הסלוגן שאומר הכל.
כל ההצגות שנבחרו במנוי קיבלו ציונים של  4-5כוכבים ממבקרי התיאטרון.
הכוכבים אשר ישחקו על במת העץ שלנו רבים הם וביניהם :שלמה בראבא ,עמוס תמם ,שרה
פון שוורצה ,גדי יגיל ,ליאת גורן ,תום אבני ,דרור קרן ,רמי ברוך ועוד.
במהלך העונה האחרונה הוטמעה מערכת חדשה לניהול לקוחות.
המערכת מאפשרת רכישת כרטיסים והעברת מידע באינטרנט.
עשו לכם מנהג קבוע כנסו לאתר ותהיו גם אתם מעודכנים על אירועי התרבות שלנו.
https://phk.smarticket.co.il

אני מבקשת להודות בשמי ובשם צוות האולם לקולט רימונד מנהלת המתנ"ס
ולהנהלת המתנ"ס ,שרואים במרכז אמנויות הבמה ע"ש משה מאיר
מרכז התרבות של המושבה.
אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו ,ליהנות מהשירות החם והביתי ומבקשת
בואו להיות מנויים על מנת להבטיח המשכיות בעשייה התרבותית המגוונת.
בברכה
ענת אלקבץ  -מנהלת אגף תרבות
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תרשים אולם מרכז אמנויות הבמה

במה

צוות מרכז אמנויות הבמה
ענת נוי ,זהבה כהני  -מזכירות ומנויים | יוסי פרידון מנהל אחזקה

טלפון | 04-6271420 :פקס04-6377669 :

דוא"ל | tarbot.pardes@gmail.com :אתרwww.mymatnas.org.il :
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במה לתאטרון
מנוי ל 6-הצגות תאטרון
 5הצגות ואחת בחירה
ימי ד׳ ,ה׳ |  | 20:30מוצ״ש 21:00

 | 1סבוטא'ז | התיאטרון העברי
 | 2אותלו | ת .הקאמרי
 | 3הסודות | ת .בית ליסין
 | 4משרתם של שני אדונים | ת .בית ליסין
 | 5רומיאו ואמא | ת .הקאמרי
הצגות בחירה:
מר גרין | ת .בית ליסין
פרפרים הם חופשים | ת .באר שבע
סוס אחד נכנס לבר | ת .הקאמרי
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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סבוטא'ז
יום ד׳  | 31.10יום ה׳ 1.11
מוצ״ש 3.11
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רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il

סבוטאז׳
מחזה מאת :אילן חצור במאי :גדי צדקה
משתתפים :שלמה בראבא ,יגאל עדיקא ,פנינה ברט ,ריטה שוקרון ויורם יוספסברג
יצחק(שלמה בראבא) ,בן  ,90יליד פולין במקור אדם כריזמטי ומלא בחוש הומור,
מחליט להנהיג את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר למרד בהנהלת המוסד ,עקב
החלטת ההנהלה לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה אלפסי ,ילידת מרוקו.
"כאן זה לא מימונה!!!" צועק יצחק .הסוגיה הדרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור
של שני צידי הזיכרון הלאומי ,מאפשרת מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים
במדינתנו .דרמה קומית מרגשת ,מצחיקה עד דמעות ,הנוגעת בנימי ההוויה
הישראלית העכשווית.
משך ההצגה :שעה ועשרים ללא הפסקה.

הביקורות משבחות!
"היופי הגדול של ההצגה הוא שאתם הולכים לצחוק
בטירוף ולבכות מעצב והכל בטווח של שעה וחצי
שלמה בראבא מוביל את ההצגה המופלאה הזו״
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אותלו

יום ד׳  | 5.12יום ה׳ 6.12
מוצ״ש 8.12

עיבוד מודרני ,קצבי וסוחף
לטרגדיה הגדולה של כל הזמנים
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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משך ההצגה :שעתיים וארבעים עם הפסקה.

הביקורות משבחות!
"העיבוד השקספירי הטוב ביותר של השנים
האחרונות ..תרגום שובבי ונועז ,הבימוי מקורי.
"אותלו" עם עמוס תמם ,רמי ברוך ואביגיל הררי
היא הצגה שתתן לכם תמורה נאותה לכרטיס".

שימו לב!
ההצגה אותלו בימי ד׳ ו-ה׳
בשעה 21:00
9

מוג

אותלו ,מפקד הצבא הבכיר ,גבר שחור מתאהב בדסדמונה לבנת העור .הנישואים
המעורבים מעוררים סערת רגשות וקנאה בוערת .יאגו ,שלישו הצבאי הבוגדני של
אותלו ,משכנע אותו בעקשנות ובעקביות שדסדמונה בגדה בו .בסערת רוחו הפגועה,
אותלו רוצח את דסדמונה ומתאבד .אהבה גדולה הופכת בגלל מזימה זדונית ושקרית
לרצח במשפחה .הטרגדיה המשפחתית של אותלו מעלה את התופעות האנושיות
הנצחיות בכל הזמנים :גזענות ,אהבה ,קנאה ובגידה.

בל

מאת :ויליאם שקספיר במאי :עירד רובינשטיין
משתתפים :עמוס תמם (אותלו) נדב אסולין ,רמי ברוך ,שלומי ברטונוב ,ירדן ברכה,
שגיא הלפרין ,אביגיל הררי ,טל וייס ,יגאל זקס ,שרה פון שוורצה/אנדריאה שוורץ.

הסודות
יום ד׳  | 20.2יום ה׳ 21.2
מוצ״ש 23.2
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סיפור התבגרות בעולם שבו אסור
לחלום מחוץ לחוקים
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רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il

הסודות
מחזה מאת :הדר גלרון במאי :כפיר אזולאי
משתתפים :יעל וקשטיין ,מיכל שטמלר/שירן הוברמן,
הדס קלדרון/ליאת גורן ,יניב לוי ,עמי ויינברג ,קרן מרום ,לורין מוסרי,
דורון בלנק ,בר אקרמן ,אלינור דוד ,דניאל היב ,אליה לסרי
השנה היא  .1996נעמי ,בתו של דיין חרדי ,הרב הס ,מצליחה לשכנע את אביה לדחות
את חתונתה ולאפשר לה ללמוד במדרשה לבנות בצפת .את חלומה החתרני להיות
הרב-אשה האורתודוקסית הראשונה היא חולקת רק עם הרבנית דבורי ,מנהלת
המדרשה .דבורי ,שהבטיחה לדיין להכין את נעמי לחיי נישואין ,מגלה שנעמי היא
עילוי ומפרה את הבטחתה לדיין .היא גם בוחרת בנעמי להיות החברותא של מישל,
תלמידה סוררת ,שנשלחה למדרשה כעונש על חטא אפל וסודי .נעמי נחושה אמנם
להיות רב-אשה ,אך הקשר בינה לבין מישל סוחף את שתיהן למחוזות בלתי צפויים
ומאיים להרוס את כל חלומותיה .הדר גלרון ,שכתבה את "מקווה" (פרס התיאטרון
הישראלי  ,)2005היא מחזאית חרדית לשעבר ,שביצירותיה ובהופעותיה נותנת קול
מרתק ונועז לנשים דתיות בחברה הישראלית העכשווית.
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה.

הביקורות משבחות!
תמונות בימתיות מרשימות ויפות ...הבמאי כפיר
ת
אזולאי הוציא ביצועים רגישים ומשכנעים מצוו 
השחקנים .יעל וקשטיין ומיכל שטמלר יוצרות
דמויות מורכבות ומעוררות הזדהות”
(ידיעות אחרונות)

11

משרתם
של שני
אדונים
יום ד׳  | 27.3יום ה׳ 28.3
מוצ״ש 30.3
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הקומדיה הגאונית והאהובה בגרסה חדשה ורעננה
מצחיקה יותר ,וירטואוזית יותר,
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רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il

משרתם של שני אדונים
מחזה מאת :קרלו גולדוני במאי :אודי בן משה
משתתפים :יניב ביטון ,לירון ברנס ,גל דורנפלד ,שירן הוברמן,
אופיר וייל ,עדי זאק ,יובל ינאי ,יותם קושניר ,יעל שטולמן ,סיון ששון
המשרת טרופלדינו מסבך שני אדונים ומסתבך בפרשיות שונות ומשונות :של
אהבות נכזבות וחיזורים חרוצים ,התחפשויות שובבות וחשיפות נועזות ,מיתות
משונות וקימות לתחיה לא צפויות .והכל ,כדי שיהיה לו קצת כסף לאכול ארוחת
צהרים הגונה .הקומדיה המבריקה שכתב גולדוני במאה ה 18 -ממשיכה להצחיק
בכל העולם גם במאה ה.21 -
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה.

הביקורות משבחות!
"יניב ביטון ,קומיקאי מופלא ,בביצוע זורם בקצב
תוסס ומתסיס עם צוות שחקנים מבריק" (דה-מרקר)
"הומור טהור עם קאסט וירטואוזי .עיבוד חדש
המתלבש בול על הזמן העכשווי" (מעריב)
״מכונת צחוק פרועה .תרגום טרי של ניסים אלוני
מעורבל בטאץ' עכשווי אקטואלי״ (המלצות היום)
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רומיאו
ואמא

יום ד׳  | 12.6יום ה׳ 13.6
מוצ״ש 15.6
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רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il

רומיאו ואמא
מחזה מאת :גור קורן במאי :גלעד קמחי
משתתפים :דולב אוחנה ,אלעד אטרקצ'י ,רועי אסף,
אסנת בן יהודה ,ניסו כאביה ,שמחה ברבירו ,ענת מגן שבו ,מזל קטי מלכה/
נאוה לוי ,שרה פון שוורצה ,גור קורן ,אדוה רודברג ,דוד שאול.
לעיירת הפיתוח "תקוות" שבדרום הארץ קרה נס :ששי בן עטר ,הכוכב הכי גדול שיצא
מהעיר חוזר עכשיו ל"תקוות" כדי לבחור נער מקומי שיגלם את "רומיאו" בהפקה
נוצצת של "רומיאו ויוליה" .מולי מלכא ,הנער הכי מוכשר בתקוות ,כמעט ומקבל את
התפקיד הנחשק אבל בשורות רעות לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את מולי
מהבמה הנוצצת אל המציאות הקשה .הדבר היחיד שנותר לו לעשות כדי לתת לאמא
שלו קצת תקווה הוא לשקר לה שקיבל את התפקיד הנכסף .המצב אליו נקלע מולי
יוצר קומדיה של שקרים שרק מסבכים אותו יותר ויותר .מולי מצליח לסחוף אחריו
את חבריו ,משפחתו והעיירה כולה כדי לתת לאימו כמה רגעי אושר.
משך ההצגה :שעה וארבעים ללא הפסקה.

הביקורות משבחות!
קומדיה מרגשת המזגזגת בין צחוק לדמע...שחקנים מצויינים ,שרה פון שוורצה מגלמת את אחד
התפקידים הטובים שלה בשנים האחרונות ...דוד שאול צעיר עם יכולות קומיות ודרמטיות מצוינות...
ענת מגן שבו הנהדרת היא החוליה המצחיקה ,טובים מאוד ,אסנת בן יהודה ,רועי אסף אדוה רודברג
ושמחה ברבירו ...ניסו כאביה מרגש  ,אלעד אטרקצ’י ודולב אוחנה מקסימים ...תיאטרון ישראלי המשלב
בין קומי לדרמטי בצורה מיוחדת( ".כלכליסט )26.6.18
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הצגות בחירה
פרפרים הם חופשיים סוס אחד נכנס לבר

"פרפרים הם חופשיים" היא פשוט הצגה
נפלאה שהכול בה יושב מדויק ונכון .זהו
מופת של תיאטרון ,מחזה חכם שיצלה
אתכם אט-אט ,עד שתמצאו את עצמכם
בתוך קלחת מבעבעת של צחוק ,בכי,
עצב ,אופטימיות ועוד אינספור רגשות!"

"זהו תפקיד חייו של דרור קרן .הוא חי
אותו בכל גופו ונשמתו .בראבו! חוויה
אנושית חריפה ועמוקה ביותר .כך הופכים
ספרות מופת להצגה בלתי נשכחת!""
 5כוכבים ידיעות אחרונות

מר גרין

מלאכת מחשבת .הצגה שתרחיב את
לבבכם ותגרום לכם לאהוב את צמד
השחקנים" דה מרקר
"רוצו לראות ,חוויה מרגשת המותירה
חותם .גדי יגיל ועידו רוזנברג
כובשים את הלב" אתר המלצות היום

משך ההצגות כשעה וחצי ללא הפסקה | בשעה 20:30
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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מר גרין | יום ד׳ | | 2.1.19

בל
מוג

תרגום :עידו ריקלין בימוי :נתן דטנר
משתתפים :גדי יגיל ,עידו רוזנברג
מה שמתחיל כמפגש כפוי בין יהודי בודד וחשדן (גדי יגיל) ,ובין הצעיר שמרצה אצלו גזר
דין של עבודות שירות (עידו רוזנברג) לאחר שכמעט דרס אותו ,הופך לאט לאט לברית
גורלית ומפתיעה בין שתי נפשות תועות המחפשות קרבה .המפגש הזה של שני הפכים עומד
בבסיסה של הקומדיה האנושית ,המרגשת והחכמה הזאת שהפכה ללהיט ענק בכל מקום
שהועלתה בו.

פרפרים הם חופשיים | יום ד׳ | 30.1.19

מאת :לאונרד גרש | תרגום :תום אבני | בימוי :אלדר גרויסמן גוהר
בהשתתפות :תום אבני ,ליאת גורן ,ענבר דנון ,דני שפירא
שנות השישים בניו יורק .דון ,עיוור צעיר ומוכשר שעזב את בית אמו בפרבר עשיר ,מגיע
לחפש את מזלו בעיר הגדולה כמוזיקאי .הוא שוכר לעצמו דירת חדר בוהמיינית ועורך
היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה ,ג'יל .למרות הרתיעה הראשונית שלה נוצרת כימיה,
ובין השניים מתפתח קשר רומנטי .הקשר נקלע לקשיים כאשר אמו של דון ,סופרת
מכובדת ושמרנית ,מגיעה לביקור מפתיע

סוס אחד נכנס לבר | יום ה׳ | 16.5.19

על פי סיפרו של דויד גרוסמן
עיבוד לבמה :מיכה לבינסון ,אבנר בן עמוס ודרור קרן בימוי :דרור קרן
משתתפים :דרור קרן (דובל׳ה) ,איה גרניט -שבא ,יגאל זקס ,יוסי ירום
מופע הסטנד אפ של דובלה גִ 'י במרתף באזור התעשייה בנתניה יוצא משליטה ותופס
תפנית מצמררת .מול קהל ,שבו יושבים גם שני חברי ילדות ,הוא עורך חשבון נפש נוקב.
רכבת השדים נעה במהירות בין הומור שחור לסאטירה ארסית ,בין אהבות לבגידות ,געגועים
וחרטה .בסטנד אפ ,כמו בחיים -הכול אפשרי ובערב הזה ,שהוא יום הולדתו של דובלה וגם
כנראה המופע האחרון שלו ,כבר אין לו מה להפסיד.
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״משפחה שכזאת״

משפחות אחרות בתנ”ך

האם התנ״ך מבקש רק מודל משפחתי אחד? התנ״ך מספר לנו
על משפחות בלתי קונבנציונליות שהוציאו מתוכן את גדולי
המנהיגים והיהדות ידעה להכיל אותן! המורשת היהודית היא מאד
מורכבת ססגונית ונועזת.

ימי א’ | 20:30
מרכז אמנויות הבמה

 | 21.10.18דב אלבוים
גבר ,אשה ואם פונדקאית

המשפחה העברית הראשונה – שרה ,אברהם והגר.

 | 6.1.19הרב בני לאו

נסיכה מצרית – אם חד הורית

המנהיג הגדול מכולם ,גדל במשפחה לא קונבנציונלית,
מקים משפחה לא קונבנציונלית ,ומגדל את ילדיו
במשפחה לא קונבנציונלית.

 | 24.2.19אפרת רוזנברג שפירא
בצל תמר ואור ירח

לבד בעולם בלי בעל ובלי ילדים ,תמר מחליטה לעשות מעשה,
והופכת להיות האם המיתולוגית של דוד המלך.

 | 31.3.19ד”ר אביבית שוויקי

בן יתום ,במשפחה זרה בארץ נכריה

יוסף הנער שגדל במשפחה בעייתית הופך למושל מצרים.

ההרשמה
בעיצומה!

מחיר מנוי יחיד  | ₪ 180מנוי זוגי  | 360מחיר כרטיס בודד  50ש”ח
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לנרשמים עד 30.9
הרצאה נוספת לבחירה
מסדרת ראשון בתרבות.
רכישה באתר המתנ״ס
077-7378530
 04-6378551שלוחה 3
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במהחול

מנוי ל 3-מופעי מחול | 20:30

 |1רעש לבן | להקת ורטיגו ותזמורת המהפכה | יום ה׳ |  3בינואר
 |2פרחקיר | להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק | יום ג׳ |  12במרץ
 |3מנמוזין | להקת קמע | יום ג׳ |  28במאי

מחיר יחיד  | ₪ 285זוגי ₪ 500
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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יום ה׳ |  3בינואר

רעש לבן

להקת
המחול

ורטיגו ותזמורת המהפכה

המונח "רעש לבן" מתאר את הווית חיינו כעוטי גלימה רוחשת .הוא מתייחס לאותם רעשים אקראיים,
כמעט בלתימורגשים ,הפזורים על פני תדרים שונים סביבנו ,רחשים שאין אנו מייחדים להם תשומת
לב .בחיים המודרניים אותו "רעש לבן" מטשטש את קולות הרקע של המולת חיינו ,בעודו בולע אל
קרבו גם ציוץ של ציפורים ,לחש חרישי ,עלה נושר או פסיעת רגל יחפה .הרעש הלבן ממסך את יכולתנו
לשמוע דקויות ולהרגישן ,עד שכמעט איננו שומעים דבר .היצירה רעש לבן הועלתה לראשונה ב2008-
ונגעה בשאלות על אודות המודרניזציה ותכליתו של המרוץ האינסופי ,הסיזיפי ,של כולנו ,לצד עיסוק
בחווית היחיד כקורבן של התעשייה הצרכנית.
20

יום ג׳ |  12במרץ

פרחקיר

להקת
המחול

ענבל פינטו ואבשלום פולק

המחול של אבשלום פולק וענבל פינטו הוא עוד יצירה דקה ,מדויקת ועתירת דמיון.
״ושוב עבודה נפלאה ועתירת דימיון ,רעננה וטובת טעם מבית היוצר של ענבל פינטו ואבשלום פולק.
הפעם היצירה מתבצעת במוזיאון בתוך חלל לבן ,לצלילי תזמורת חיה עדינה המפיקה צלילים קסומים
של המוזיקאים היפנים על זכוכית ,מיתרים ,מפוחית־פה ותיבת נגינה קטנה .עדין עדין .על רקע הלובן
של הקירות בולטים הרקדנים הלובשים סריגים הנראים כשכבת עור מרהיבה בצבעוניותה .האם אלה
אנשים? חיות? הכל פתוח לפירושים .הם לכודים באותה קופסה לבנה ,חסרי ביטחון משהו מתקדמים
לאורך הקיר ,נתלים עליו כתמונות חיות .זה קיר תומך ואולי גם קיר כולא .הרקדנים ניראים כחלקיקים
של שלם רב־צבעים המתפרקים וחוזרים יחד״( .הארץ)
21

יום ג׳ |  28במאי

מנמוזין

להקת
המחול

קמע אור מתוך הערפילים

יצירתו החדשה של תמיר גינץ עם קמע היא אירוע מחול יפהפה ,נגיש ומענג עד הסוף.
"מנמוזין" היא אלת הזיכרון ,בתם של גאיה ואורנוס .בין האדמה לשמיים מספרת המיתולוגיה על זאוס,
מלך האלים ,שביקר אצלה במשך תשעה לילות רצופים .התוצר של ביקורים אלה היו תשע המוזות של
היצירה והאמנות .העובדה שהזיכרון מקושר במיתולוגיה ליצירה ואמנות נוכחת מאוד גם בעבודה של
גינץ .העיצוב העצמי ,של הזהות ,של הגוף ,הם אקט של יצירה בשבילו ,והוא חוקר לאורך כל המופע את
חומרי הגלם שבהם אפשר להשתמש״ ( .הארץ)
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שרים בכל השפות עם האחים אסנר

הקומפניון
דה לה שנסון
 22.12.18בשעה 21.00

האחים אסנר במופע מחווה
ללהקת הזמר הצרפתית
ולזמרת אדית פיאף
בהשתתפות יונית טובי (זוכת פרס התיאטרון
בתפקידה "פיאף" ולהקת הבנים "הקומפניון"
(בוגרי בית צבי ושחקני מחזות הזמר)

נגן אורח:

איליה מגלניק וירטואוז הבינלאומי

טלפון04-6271420 :

ארץ טרופית יפה
 14.3.19בשעה 21.00

האחים אסנר בקרנבל שירים במקצב הסמבה,
בוסה נובה ,טנגו ,סלסה וצ'ה צ'ה צ'ה
בעברית ובשפת המקור
בהשתתפות החברים:
ג'יבה פרלמן ,מרסלו סובר ,קלאודיו טריקה,
ישראל רוזן  ,איתן איצקוביץ'
והאחיות לילה ופרלה מלקוס
חגיגה חד פעמית לכבוד הקרנבל בברזיל.

רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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קט מנוי
מנוי ל 6-הצגות | גילאי 4-7
ימי שני ושלישי | 17:30

 | 1האף של ואן גוך |  15+16באוקטובר
 | 2גלי |  19+20בנובמבר
 | 3מחול הגחליליות |  7+8ינואר
 | 4על ניסים ונפלאות |  25+26פברואר
 | 5המתנה של ג׳ק |  1+2אפריל
 | 6לציונה יש רק כנף אחת |  3+4יוני

רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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האף של ואן גוך |  15+16באוקטובר
מחזה :אורן יעקובי | במאית :דנה דבורין
מה קורה כשהנריק ,שומר במוזיאון ואן גוך ,קפדן וחמור סבר פוגש לפתע בז'ראר ,עכבר
חובב אומנות? האם יצליחו לשמור על חברות האמת שנרקמה ביניהם גם כשיתגלה שיש חור
בציורו של ואן גוך? חור בדיוק באמצע הדיוקן ,ממש באף של וינסנט ואן גוך וסביבו סימני
כרסום של שיניים קטנות כמו של ...עכבר? החברות האמיצה נקלעת למשבר חמור...
ובכל זאת ,השניים מצליחים לגשר על כל ההבדלים ולהפוך לחברים טובים וקרובים .אז זאת
הצגה על חברות ,אבל לא רק...
25

גלי |  19+20בנובמבר
כתיבה ,בימוי וכוריאוגרפיה :עופר שפריר
גלי היא ילדה אופטימית ,מלאת דמיון ואוהבת טבע .לקראת עלייתה לכיתה א'
היא מאד מתרגשת ומתכוונת לערוך לכבוד האירוע מסיבה לחבריה :הברוש,
הנחליאלי ,כל חיות ויצורי הגינה והילד השכן .בניסיון לארגן את המסיבה היא
יוצאת למסע קסום ,חלקו בדמיונה ,שבו היא מתמודדת עם ההתרגשות והפרפרים
שבבטן לקראת כל מה שיקרה במקום החדש ,בבית הספר .בסופו של דבר היא
חוזרת חזרה לחצר ביתה ועורכת מסיבת גן לחבריה הטובים.
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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מחול הגחליליות | |  7+8ינואר
מחזה ובימוי :יאקי מחרז
בהשתתפות :דורון ישינסקי ,מאיה קופצ'יק ,עפרה מייטיס ,ילנה קרושקו ,דימה ברחוב,
ויטל גיזלגיל /אלכסנדר שבצוב ,אירן חשפר ,מריאן אורינצב
אל שלולית החורף מגיעה גחלילית צעירה בשם לילית .חברותיה הגחליליות המאירות
והזוהרות מגלות שלילית היא גחלילית שונה ומשונה ,בלילה היא לא מאירה .המלכה
הגחלילית אוסרת על לילית להגיע לנשף הריקודים המתקיים מדי ערב עם צאת הכוכבים.
לעזרתה של לילית נחלץ צורי הצרצר שמבטיח לה הצלחה אם תתעקש לרקוד למרות שהיא
לא מאירה .אך לילית מסולקת מן הלהקה ויוצאת לדרכה יחד עם ידידה הצרצר לחפש חברים
אחרים שיסכימו לקבל אותה ללהקה.
27

על ניסים ונפלאות |  25+26פברואר
מחזה :שירלי דשא | בימוי :רענן פררה ומשה בן שושן
בחצר ביתה של הסופרת לאה גולדברג משחקים ילדי רחוב ארנון .ניסים הוא ילד
חדש המנסה להצטרף למשחק לפתע מופיע אורח נוסף ,קוף קטן שהלך לאיבוד .לאה
מאמצת את הקוף המצחיק והשובב וקוראת לו ״נפלאות״ .ניסים ונפלאות
הופכים לחברים טובים וביחד עם הילדים מקימים קרקס משעשע ומלא הפתעות.
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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המתנה של ג׳ק |  1+2אפריל
ג'ק הקטן מקבל יום אחד הזמנה מהארמון" :המלך מזמין את
כל ילדי הממלכה למסיבת יום ההולדת של בתו הנסיכה".
ג'ק קופץ מהתרגשות ,אך הוריו אומרים לו שלא יוכל ללכת
למסיבה כיוון שאין להם מספיק כסף לקנות מתנה.
ג'ק החכם לא מוותר יש לו רעיון למתנה מיוחדת
שהנסיכה מעולם לא קיבלה.
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לציונה יש רק כנף אחת |  3+4יוני
עיבוד למחזה :הדס קלדרון ועודד אהרליך | בימוי :עידן עמית
ההצגה מספרת את סיפורה של ציונה ,ציפור עם כנף אחת ,שנאלצת להישאר בקן יחד
עם אמה בזמן שכולם יוצאים אל הנדידה הגדולה לעבר אי הציפורים.
אך ציונה לא "מרימה כנפיים" וביחד עם דופיק (קיפוד עם תלתלים) הם יוצאים ברגל
כנגד כל הסיכויים למסע סוער מלא הרפתקאות ,הומור ,חברות ובגרות שבו ציונה מגלה
כי כוח הרצון ,אמונה וחברות יכולים לקחת אותה לאן שרק תחפוץ.
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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חוגגים בחגים
מנוי ל 4-הצגות תיאטרון
גילאי  | 7-12בשעות  17:00וב19:00 -

 | 1הודיני | יום ד׳ | 28/11
 | 2המכשפה בדלת ממול | יום א׳ | 13/1
 | 3הגיבן מנוטרדאם | יום ד׳ | 13/3
 | 4עלי באבא וארבעים השודדים | יום א׳ | 26/5
מחיר הורה וילד  | ₪ 465ילד נוסף ₪ 255

רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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הודיני | יום ד׳ | 28/11
הודיני הוא נער שחי עם הוריו בעוני .מגלה יום אחד שמופע קסמים מגיע לעיר.
בפרוטה האחרונה שבכיסו הוא קונה כרטיס ,נכנס לצפות במופע ,וחייו משתנים
לנצח .הוא רוכש מיומנויות ,מתמיד ומתפתח ,ויוצר עם חברו הטוב מופע קסמים
לעוברים ושבים .הודיני מאמין שקסמים אכן יכולים לקרות לנו!
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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המכשפה בדלת ממול | יום א׳ | 13/1
שלושה ילדים בודדים חוברים יחד כדי למגר את "המכשפה של השכונה" ,הלוא היא תקווה
השכנה המוזרה .במהלך "המבצע הנועז" הם נכנסים למשחק הרפתקאות מלא דמיון,
ומצליחים להתגבר על ההבדלים ביניהם ועל הדעות הקדומות ,ולגלות את יתרונם כיחיד
וכוחם כקבוצה .הפקה של תיאטרון המדיטק.
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הגיבן מנוטרדאם | יום ד׳ | 13/3
מופע מחול תיאטרון .ההצגה מספרת את סיפורו של הגיבן ,קוואזימודו ,אשר
נכלא במגדל הפעמון הוא מבודד חברתית בשל מראהו החיצוני .קוואזימודו
מתוודע לצוענייה ,אזמרלדה .מערכת היחסים בין השניים מסייעת להם לפעול
על פי עקרונות הצדק ,החופש והחברות.
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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עלי באבא וארבעים השודדים | יום א׳ | 26/5
הפקה מוזיקלית בעלת נופך אגדתי ,בניחוח סיפורי אלף לילה ולילה ,שמביאה אל הבמה את
סיפור ההרפתקה המותח אודות עלי באבא הצנוע ואוהב האדם ,שמגלה יום אחד אוצר גדול,
ששייך לשודדים אכזריים.
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צלם :שלמה שהם

ראשון בתרבות
עונה 8

ימי א׳ |  | 20:30במרכז אמנויות הבמה
צלם :אריק סולטן

 | 25.11פרופ' אהרון צ'חנובר חתן פרס נובל ,ביוכימאי ומדען

צלם :יוסי זמיר

עידן הרפואה המותאמת אישית

האם אנו עומדים לרפא את כל המחלות ובאיזה מחיר?

 | 23.12עמית סגל עיתונאי ,איש רדיו וטלוויזיה

פוליטיקה בעידן הפייסבוק

פוליטיקה היא צומת המפגש של ההיסטוריה ,הפסיכולוגיה וההמון.

 | 10.2הילה גרסטל שופטת ונשיאת בית המשפט המחוזי בדימוס

דילמות אנושיות ומוסריות בבית המשפט

השופטת גרסטל מביאה אל קדמת הבמה את הקונפליקטים בין תפיסות
המשפט לתפיסות הצדק.

 | 17.3עדי שניר

צילום :קב׳ סדן

"החופש להיות" סיפור מרתק על חייה של עדי שניר ילדה למשפחה
חרדית והבחירה לעזוב את בית הוריה ולהתחיל חיים חדשים.

 | 7.4רועי ג'ינג'י

ההרשמה
בעיצומה!

סדן | TEDx

מסביב לעולם באפניים מסע בלתי ייאמן

סיפור המסע הבלתי יאומן של רועי סדן שהקיף את העולם ברכיבת אופניים.
כיצד הצליח ג'ינג'י לחזור לחיים לאחר שהוגדר כצמח.

מנוי יחיד | ₪ 250 :מנוי זוגי | ₪ 480 :כרטיס₪ 60 :
לנרשמים עד  | 30.9הרצאה נוספת לבחירה מסדרת ״משפחה שכזאת״

רכישה באתר המתנ״ס |  04-6378551 | 077-7378530שלוחה 3
36

מרכז אמנויות הבמה ע”ש משה
מאיר מתנ”ס פרדס חנה  -כרכור
טל’ לסינמה שישי 052-3653066

סינמה-שישי

סרטים טובים בפרדס חנה

השכרת האולם
באולם  409מקומות ישיבה נוחים
ולכולם זווית ראייה מצוינת לבמה.
מערכת מיזוג חדשה ,מערכת שמע
מסך קולנוע ואמצעי הקרנה.
את האולם  /הלובי ניתן להשכיר
לאירועים ,הרצאות ,כנסים
ומופעים מגוונים.

לפרטים04-6271420 :

ימי שישי
אחת לשבועיים
סרטים טובים
במרכז אמנויות הבמה
 09:30בבוקר
 14:00בצהריים
המעוניינים לקבל במייל
מידע לפני כל סרט
אנא שילחו את כתובתכם
אלינו ל:
besorn@netvision.net.il

עדכוני תרבות
שילחו לנו מייל קצר
ציינו שם ומספר סלולרי
ותקבלו עידכון שבועי על

אירועי התרבות!
tarbot.pardes@gmail.com
רכישת כרטיסים ומידע באתר מרכז אמנויות הבמה
https://phk.smarticket.co.il
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 6סדרות |  35טיולים
ההרשמה בעיצומה!
פרטים באתר המתנ״ס

5/11
ב׳ | 20:00

מפגש סופרת
נאוה מקמל עתיר
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8/1

ה׳ | 20:00

צבע צורה ותנועה
הרצאה

מפגשים בקתדרה

ב₪30 -

בארץ אהבתי |  7סיורים
סיורים לעת ערב |  5סיורים
יום שישי הקצר |  7סיורים
מוזה ומוזיאון |  7סיורי אמנות
לעוף איתן 5 | ...ימי צפרות  2 +הרצאות
מלקטים |  4ימי ליקוט

13/1
ה׳ | 20:00

נדידת הציפורים
הרצאה

17/1
א | 20:00

עלילות הדוס
בעיר הגדולה

27/1
א | 20:00
שתיקת הארכיון

הקרנת הסרט
לציון יום השואה הבינלואמי

כרטיסים באתר המתנ"ס |  04-6378551שלוחה ( )3

פרסום גב

המכירה החלה

