
"דיגיטי"

טיילור) .פ(
"Diggity " 
(P. Taylor) 

בת-דור

BAT-DOR 

משחקים"שהם"משחקים

רייטר-סופר) .ד(

רמתךמרלה'ה

"Games We Play" 
(D. Reiter-Soffer) 

Mula-Haramati 



זהב"של"רגע
היל-סאגאו) '.ג(

" 'Golden Moment ' 
) G. Hill-Sagan ( 

בת-דור

BAT-DOR 

 Mula-Haramatiמרלה-הרמתי



"אךתלך"

באטלר) '.ג(
 " Othelloיי
) J, Butler ( 

בת-דור

 Mula-Haramatiמולה'הרמתי

BAT-DOR 



\1 

\f'-

"אשליה"
פרי) .י(

"ספקטרןם"

סך-גן)(צ'ן

מולה-הרמתי

בת-דךר

"Illusion' , 
(Y. j>erry) 

BAT-DOR 

"Spectrum" 
(Ch. San-Goh) 

Mula-Haramati 



אבנים""שדה

טאקיי)(קיי

 " S tonefieldיי
) Kei Takei ( 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE COMPANY 



"ברכות"

כריטטי) .ב(

"Greetings" 
(N. Christe) 

KIBBUTZ DANCE COMPANY 

"השמלה"
אורן) .ה(

"The Gown" 
(H.Oren) 

הקיבוציתהמחוללהקת

 A.Luxליקטא.



 " Stoolgame "הכסאות"יימשחק
 ) J. Kylian (קיליאו) .י(

הקיבוצותהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE 
COMPANY 

 J. Agorאגורו.



"צורות"

שריר) .י(

"Shapes" 
(Y. Sharir) 

הקיבוציתהמחוללהקת

KIBBUTZ DANCE 
COMPANY 

 J. Agorוראגי.
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קיייים""שברים
קךשמאן) .פ(

" Lineal Fragments " 
) F. Cushman ( 

"בקר"

קךשמאן) .פ(

'' 'Moming ' 
) F . Cushman ( 

הירושלמיתהמחולסדנת

JERUSALEM DANCE WORKSHOP 

"דיאט"

לנגן) .(ה

"Duet" 
(H. Langen) 



ליס"ירוששל"תהיליס
אפרתי) .מ(

"Psalms of Jerosalem" 
(M. Efrati) 

 KOL-DEMAMAקול-דממה

 Y. Rubinן 7רוב . 7





חוזר"אור-ישר"אור

שניר) .(ח

" eflected Light Rן'Strait ' 
) Ch. Snir ( 

 B. Lanirלניר .ב





מחותלים""ענפים
אשל)(רות

"Diapered Branches" 
(R. Eshel) 

.Aאילתא. Eilat 



I 
I 

J 



נוה-צדקתיאטרוו

NEVE-TZEDEK 
THEATRE 

"מחזןר"

אייל)-זין .ן(
"Cycle" 
(R. Ziv-Eyal) 

J . Agor .אגורו



"מחזןר"

.זין-אייל)(ר
"Cycle" 
(R. Ziv-Eyal) 

נוה-צדקתראטרון

NEVE-TZEDEK THEATRE 

 J. Agor.אגורי
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שינפלדרינהמחולתיאטרון

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

גורדוןא.

אגור . 7

u. Gordon 

J. Agor 



אחריס"ןחןפיס"ימיס

שינפלד) .(ר
"Days and Other Shores" 
(R. Schenfeld) 

שינפלדרינהמחולתיאטרון·

RINA SCHENFELD DANCE THEATRE 

Jרואג .ו . Agor 







תמו-גע

צןקרמן) .(ב

TMU-NA 
(N. Zukerman) 





 "Giselle""ג'יזל"
(after Perrot) פרך)י.(ע"פ

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

 ""הסילפידךת
פךקיך) .מ(

• "Les Sylphides'· 
(M. Fokine) 

אגור.ו

נעמן .ר

J . Agor 

R. Na'aman 



הסירם""נשף

לישין)(ע"פ

"Graduation BaU" 
(after Lichine) 

הישראליהבאלט

ISRAEL BALLET 

הערנרת""ארבע

ורדי) .י(

"Four Seasons" 
(Y. Vardi) 



מערבןלןת""בשדה
טאקיי)(קיי

"Whirlwind Field" 
(Kei Takei) 

ענבל

INBAL 

 G.Allonאלון '.ג



השירים""שיר

לוי-תגאי) .ש(

ענבל

אלין '.ג

INBAL 

''Song of Songs" 
(S. Levi-Tanai) 

G. Allon 



השירים""שיר

לרי-תנאי) .ש(
" Song of Songs " 

) anai -זS. Levi ( 

ענבל

 G.Allonאלון '.ג

INBAL 



" ent aגn L " 
) 1. Cohen ( 

"קינה"

כהן) .(א

"נוף"

עובד) .מ(

"Landscape" 
(M . Oved) 

 INBALענבל

 G. Allonאלון '.ג



שדים"-"אנשים

ורדי).(י

 " Devi1 Peopleיי
) Y . Vardi ( 

בת-שבע

BATSHEVA 

"יומן"

כהן) .ר(

''Diary'' 
(R. Cohan) 

 Y. Rubinרובין.י



לתים""הקץ
דור-בהן) .(א

"End of Innocence" 
(A . Dor-Cohen) 

בת-שבע

BATSHEVA 

"סחף"

קול) .(ס
"Turmoi1" 
(S. Kol) 

 Y. Rubinרובוןו.



ןנה" n"הח

סיקןלןב) .(א

"Les N oces" 
(A . So ko]ow) 

בת-שבע

BATSHEVA 

ללקזבה" nמ"אמא
) y . קילבן) .א-דידאו

" Issa Mytililkizby " 
-0 . Doudai ( 

) A. Kolben 



(S . Kol) 
"חמסה"

קיל) .(ס
"Hamsa" 

 BATSHEVAבת-שבע

"שירה"

 Y. Rubinרובוןו.לאנג) .פ(

''Shira'' 
(P. Lang) 




