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מרתון מופעים
לרכזי התרבות בקיבוצים
למנהלי פנאי וחברה ,למנהלי מועדונים/פאבים
למנהלי התרבות ברשויות
 - 0:22הרשמה וכיבוד קל
 - 0:32תחילת התכנית בדיוק!
 - .2:32ארוחת צהרים קלה
 - .3:32סיום משוער

יום שני 4.2.22.3
בתיאטרון צוותא
אבן גבירול  ,32תל אביב

תכנית המרתון:
משה פרסטר " -המציאות"
הקומיקאי הייחודי ,האיש המצחיק והשורד האהוב חוזר סוף סוף לבמה .במופע הסטנד אפ החדש מדבר משה על עצמו
ומכוון לכולם ,מציג הומור ייחודי שחודר לעומק נוגע בלב ומצחיק עד דמעות .מופע אינטליגנטי המיועד למבוגרים.
כתיבה :משה פרסטר ,רועי צדוק
אנסמבל שירה עברית במופע משירי רחל  -לך ועליך
מופע משיריה המולחנים של משוררת החלוצים ,זו אשר סיפור חייה שזור בחיינו אנו ובנוף ילדותנו.
בתוכנית שירים אהובים ומוכרים ,וביניהם "גן נעול"" ,התשמע קולי" " ,לא שרתי לך ארצי"" ,פגישה חצי פגישה" ורבים אחרים .בין
השירים ניזכר באנקדוטות ידועות וידועות פחות מחייה וקטעים ממכתביה.

שירה והנחייה :איתן דרור (מוזיקאי וסופר) | גיטרה ושירה :אלעד דוד (מעבד ומלחין) | שירה וקולות :סנדרה צ'רנס (בוגרת
רימון ,מלחינה ,מורה לפיתוח קול וגיטרה) | נגן בס מעבד ומפיק מוזיקלי :נועם הרטמן (נגן בהרכבים רבים)
דרך המשי  -צרויה להב עם מיקה שדה
במופע  -צרויה להב מגלה סודות ומשוחחת עם הקהל על השירים ועל מה שקשור בהם .מתווסף לכך קסם הביצוע של
מיקה שדה ההופך אותם ל"שלה" ומעניק להם פירוש חדש ורענן.
את שיריה של צרויה להב ,כלת פרס אקו"ם  2102למפעל חיים ,מלחינים ומבצעים מוזיקאים וזמרים מהשורה הראשונה של הזמר
העברי ,רובם הוא כבר קלאסיקה ישראלית .המפורסמים שבהם הם "דרך המשי" (יהודית רביץ)" ,כמעט סתיו" (פוליקר/גידי גוב)" ,אף
אחת" (שמוליק נויפלד/מירי מסיקה)" ,רומיאו" (פוליקר/יהודית תמיר)" ,על הגשר הישן" (רמי קלינשטיין)" ,שרה ברחובות"" ,ימי התום"
(קלינשטיין/ריטה)" ,יום עצמאות" (פוליקר) ,ועוד ועוד.

מספרת :צוריה להב | שירה גיטרה ופסנתר :מיקה שדה
תיאטרון המילה  -ליצנים מחפשים משמעות
הצגה מוסיקלית מדגדגת ומרגשת על ליצנים ,שיכולים לעשות הכול ,חוץ מלהיות רציניים.
לאחר שנסגר הקרקס בו הם מופעים ,נאלצים הליצנים  -שלוץ וקראכץ להיות רציניים ולחפש מקצוע אחר.
מצוידים באקורדיון ,מזוודה וכסא ,הם עורכים מסע לחיפוש ייעודם החדש ופוגשים בדרך דמויות שונות ומשעשעות  ...יוצאים
למסע בדמיון ,מגשימים חלומות בלתי אפשריים ומגלים תוך כדי כך את ייעודם האמיתי.
מחזה פיוטי ,מצחיק ועמוק ,בעל מסר של דאגה לזולת וריפוי באמצעות שמחה והומור.
תיאטרון המילה  -מוסד מיוחד ,נוסד בהרדוף ופועל מתוך תפיסה אמנותית המתבססת על האנתרופוסופיה.

כתיבה הלחנה נגינה ומשחק :רועי בירן | משחק :גיל לוי ,הראל קרטס | תפאורה :אלעד שפע | תלבושות :גליה גינזברג
הדר גלרון במופע בידור "חוזרת בתשוקה"
השחקנית ,קומיקאית והיוצרת הדר גלרון במופע סאטירי ,על עצמתן של הנשים בימים ההם ובזמן הזה.
הדר סוקרת בהומור מטורף את המהות הנשית מראשית קיומה ,נותנת במה לחלק מדמויות הנשיות האחראיות לניצחונותיו
הגדולים של עמנו (אסתר המלכה ,רחב הזונה) מוסיפה פרשנות אישית ,אקטואלית וורלוונטית.
הדר ,שנולדה וחונכה בתוך חברה אורתודוכסית ,מספרת בהומור מושחז על ההתפכחות מ"טאבואים".

אריאל קשת – נגן ,זמר ושחקן מביא למופע את הצד הגברי ,מצ'ואיסטי -טיפוסי...
להקת "שיר איתנו"  -שירה בציבור
יוני קלר (שפיים) ולהקתו  -שרים מנגנים וסוחפים את הקהל לערב שמח ומהנה של שירה בציבור.
הנחייה/שירה :יוני קלר | גיטרה וקולות :אמיר שחטר | קלידים :אבי מלניק | תופים :עומר נודל

ליאור פרלה " -תחת שמיים אפורים"
ליאור פרלה ,גיטריסט בהרכבים "תעני אסתר" ו"נערי פוסטר" ,יוצא לדרך חדשה עם אלבום סולו ראשון "תחת שמיים
אפורים" .מופע בו הוא שר ומדבר על אהבה כאב והתבגרות .שירים פשוטים בהפקה חכמה ורגישה שיוצרים מופע אינטימי
עם שירים מלודיים ומלטפים כמו "ערב בא" ועד יציאות בועטות וחזקות כמו "נעמי" .אלבום ישראלי שחי ונושם את המוסיקה
והשפה העברית .האלבום ״תחת שמיים אפורים״ זכה לביקורות נלהבות ממבקרי המוסיקה בארץ ובהופעת ההשקה של פרלה התארח
אהוד בנאי שרואה בפרלה את אחת ההבטחות הגדולות בתעשייה.

מלחין ויוצר ,שירה וגיטרות :ליאור פרלה | פסנתר :יונתן ריקליס | קלידים :שי רוט | גיטרות ,מפיק מוסיקלי :אסי בן סימון
יואל ריפל במופע "רק אתמול היה שלשום"
מופע מפי עטו של יואל ריפל  -הבוחן בעין הומוריסטית וסאטירית את המציאות הישראלית במגוון תחומים ,על רקע העבר.
זהו מופע אופטימי ,חכם ומצחיק ,בהשתתפות המוזיקאי אילן וייל והזמרת אסנת זינו .מופע המשלב אנקדוטות ושירים
משנות ה ( 01-01 -אלביס ,פול אנקה ,סן רמו ,שנסונים צרפתיים ,שירי הלהקות הצבאיות ועוד )...
ריפל ,עורך דין וסאטיריקן ,כתב שירים ומערכונים לכוכבים ,על השתתפותו בתוכנית הרדיו "לצון נופל על לצון" זכה בפרס רשות השידור.

סמיר ויונתן  -חני ,העמותה לקידום תאטרון מובחר
סמיר ,נער פלשתינאי אשר גר עם משפחתו בגדה המערבית ,נופל מהאופניים ונפצע פציעה חמורה בברך .בלחץ הוריו הוא
נאלץ להתאשפז בבית חולים של “יהודים” .סמיר מרגיש מפוחד ,בודד ומבולבל עד אשר הוא פוגש את חבריו לחדר ,ביניהם
יונתן .יוגב יפת  -זוכה פרס השחקן הטוב ביותר תיאטרונטו  2100ובפרס אסיטז להצגה הטובה ביותר של השנה . 2102
מאת :דניאלה כרמי | עיבוד :מיה מגנט ,סיון הנדלסמן | בימוי :סיון הנדלסמן | משחק :יוגב יפת | מוסיקה :שיר הנדלסמן,
 | messien, dave daglasעיצוב תפאורה :הדס זרח | עיצוב תאורה :צב רן | הפקה :תיאטרון חני
קברט ז'בוטינסקי  -התאטרון העברי
מה קורה כשסבתא אחת מחליטה לשנות את הגורל .לאה ישורון היא הגננת המיתולוגית של המושבה בנימינה ,אשר חינכה
דורות של ילדים על ברכי שירי המחתרות  -שומעת בטרנזיסטור הישן שלה שראש הממשלה ,שהיה חניך בגן שלה ,עומד
להכריז על גיוס כללי של כל החיילים .לאה ,דמות מוותיקי ובוני הארץ ,אשר לקחה חלק בתקומת המדינה ואשר נצרבו בה
צלקות החיים בארץ הזאת ,מביאה את סיפורה האישי המצחיק ,המשמח והכואב ,אך מלא אמונה בשמחת הקיום.
ההצגה זכתה בפרס תאטרונטו  2100ובפרס קרן רבינוביץ'.

מחזה ובימוי :גדי צדקה | משחק :פנינה ברט-צדקה | תפאורה ותלבושות :בנו פרידל | עריכה מוסיקלית :נדב רובינשטיין
"הקהל"  - IL Pubblicoתיאטרון הנגב
המחשבה שבזמן הופעה הקהל דומם היא מחשבה שגויה .בתוך הקהל מתפתחות עשרות עלילות קטנות וגדולות בזמן שהם
צופים במה שהם צופים  ...הקבוצה "הקהל" מורכבת משמונה שחקנים ושחקניות שמציגים קהל במצבים שונים.
הקבוצה  -תופיע בשתי גרסאות שונות של "הקהל" :הראשונה  -קהל אופרה ,השנייה  -קהל כדור-רגל.
בכל גרסא ,הלבוש שונה וההתרחשות שונה ,בהתאם לסוג הקהל שהם מגלמים .הם סוחבים על גבם כסא מתקפל ...יוצרים
אינטראקציה עם קהל הסובבים ומתוך הקהל הם פורצים ומתמקמים וצופים במופע שבדמיונם.
בימאי :יעקב אמסלם | שחקנים :חדוה בוטרה ,נגה דיאנג'לי ,ליסון ,אביב לירון ,מיכל גפנר ,עידו מן ,תמרה קובלסקי,
מיכל גיל | מוסיקה :דייויד ולדמן | עיצוב אביזרים :יוחי לוין | עיצוב תלבושות :דלית ענבר | הפקה :תיאטרון הנגב
להקת הרוכבים
להקת הרוכבים  -להקת קאברים המבצעת שירים ממיטב להיטי הקאונטרי הישראלים .המופע הוא חוויה ישראלית מרעננת
ומלאת שמחת חיים ,עם שירים בניחוח הכפר ועיבודים באווירת סרטי הקאובויים של פעם .ההופעה של הרוכבים היא
צבעונית ,כוללת תלבושות בוקרים ,חיה ואנרגטית ,מלאה בהומור ,נוסטלגית וחדשה .רפרטואר הלהקה מורכב משירים ישראלים
שהעיבוד המקורי שלהם הוא בסגנון קאונטרי ("שיירת הרוכבים"" ,אני הולך לבית שאן") .בנוסף מבצעת הלהקה עיבודי קאונטרי לשירים
ישראלים שאינם בהכרח מהז'אנר ("ממעמקים"" ,כשאת בוכה את לא יפה") .לרוכבים שני סוגי מופעים בהתאם לקהל היעד ולצרכים:
מסיבת קאונטרי  -למסיבת ריקודים לקהל בכל הגילאים .מופע שירי רועים ושירי בוקרים  -לקהל מבוגר ,מתאים למועדוני זמר.

שירה וגיטרה אקוסטית :מתנאל בראשי | כינור ,חלילית וקולות :ליאת רוזנברג | גיטרות :יוגב כהן | בנג'ו ,מפוחית
ומנדולינה :אייל טוביה | תופים :רוני דניאל | קלידים ,מלודיקה ,קאזו וקולות :אפי שושני | גיטרה בס ,קולות והפקה
מוסיקלית :גילי רוזנברג
The Sound of Klezmer
הרכב כלייזמר צעיר וייחודי ,במופע אותנטי של מוזיקת נשמה יהודית .רפרטואר עשיר של עיבודים ייחודיים ברמה גבוהה
לשירים הידועים וגם לפחות מוכרים בז'אנר .מתאים לאירועי תרבות ,קבלות פנים ,חגים.
קלרינט (סולן) :מקסים סולניקר | אקורדיון (עיבודים מוזיקאלים) :עמרי ריבלין | תופים :יוסי עדי | גיטרה בס :אייל רווה





מחיר השתתפות במרתון (כולל קפה ומאפה בבוקר ומזנון קל בצהריים)  ₪ .42 -ליחיד.
(פירוט ההנחה ליותר ממשתתף  -בספח ההרשמה)
ספח הרשמה  -בקובץ נפרד !
סיום ההרשמה והתשלום עד לתאריך 23/./22.3
יתכן ויתווסף מופע נוסף /סדר המופעים אקראי  /הזכות לשינויים שמורה
 2להתראות במרתון,
ריקי רז  -מנהלת מטה התרבות הקיבוצית

