להקות ובנורות ב1983-
באורים :

כ' :

כוריאוגראפיה

':מ

מוסיקה

תפ':

תפאורה

תל':

תלבושות

תא':

תאורה

הבאלט הישראלי

מנהלי חזרות :אררה דרור ,דוד שרר ,אילנה

ט'ל 03-296240

סרפררן

יועץ אמנותי :רוברט כהן

באלט-מאסטריס  :קנת מייסון ,דרד שור,

מנהל אמנותי בפועל :דרד דביר

ככר המדינה  -ה' באייר  , 2תל-אביב ;62093
טל' 03-266610

רוזלין סרבל-קסל

הנהלה אמנותית  :ברטה ימפולסקי ,הלל

כיתבת מחיל :אילנה סרפררן

מרקמן

רקדניס :ז'נט אורדמן ,רדה שאטה )אררח(,

מנהל כללי :הלל מרקמן

יגאל ברדיצ'בסקי ,מריס פסקלסק.י לאה

אלן ,אינגריד באלליס ,שרית בקר ,נדין ברוק,

ליכטנשטיין ,פיליפ קליי.ד גרציאלה קוזאק,
סם מק'מנוס ,חנה אלקס ,פטריסיה אהרונ.י

רקדניס :ג'רמי אלן ,ליסה אוליבר ,לואיס
עמי דסקל ,ארז דרור ,סוראיה וודרוף,
מארשה זרסמן ,ררנית זלטין ,יצחק טפיארו,

נעמה ידלין ,ררנדי לאקיגנ ,ג'ולי לרין ,מארשל
לרין ,דינה לסקה ,סרזן סלימ.י ג'ין סניג,
מלי פייגנבלט ,גארי פיינגרל.ד ענת ציקררניק,
אררנה קוגל ,קס קמנה ,פיל קליי.ד אליסרן
ררזן ,דלית שחס ,לראיס מילנר ,הבי שפרד
בכורות

ב 983-

אבידן ,ירבתן אבבי ,אסף ברזאב  ,רון בר

ישראל ,משה גולדברג ,פייר אנדרי מרראר.ד
פז שגיא ,ג'ורג' תרמפסון ,רפי סעדי ,רודי
שאפסמה

סייריס בחי"ל  :זאיר ,קביה  -מאי ; 1983
ארה"ב  -ספטמבר-אוקטובר 1983

ך

יימנדלסון קונצ'רטו"

לימרר אקסלרו.ד איימי אדלשטיין ,מרר עדן ,
אליזבט ג'יביאט ,מררלה לאר.ו ציפררה
לרינבוים ,קרן ואן-דם ,אבי בבדר-שור ,אלון

-

':כ ברטה ימפרלסקי; ':מ פליקס מנדלסרן;
תל'  :ביל רילקינסרן; תא' :חני ררדי

בכורות

ב 983-

"מחוף לחוף"

מנהל כללי :ויליאם סטרום
רקדניס :ג'יי אוגן ,חיים ארן ,ריצ'רד אורבך,

דוירת אושר ,שולה בוטני ,שי גרטסמן,
איריס גירלה.ד בתן גרדה ,דרד דביר ,עפרה
דודאי ,אליס דררכהן ,בירה טירפרן ,ארז לר.י
דניאלה סלביק ,פיליפ סלררטורי ,סירר
סוטארינן ,איריס פרנקל ,אמיר קרלבן,
גרציאלה קרזק ,שלי שיר ,רטו שלייניגר ,
יוסי תמים

בת-שבע

2

מנהלת אמניתית  . :בירה פז
רקדניס :מיכל אדלר ,חני ברטוב ,אורנית

ך

-

"אופוס - " 1
כ'  :ברטה ימפרלסקי; ':מ אבטרן ורברן; תל':

לאה לדמן; תא' :קווין מקאליסטר

ירסי בן-ארי; תא' :חבי ורדי

מירה הלהקה

-

ברית ,מיקי בש ,ציחק גליל ,אילנה גררסמן,

':כ דרמי רייטר-סופר; ':מ מבדלסון; תל' :
"ירוניהן"

מבהלת חזרות  :סיקי קרל
ג'יי ארגן

-

"קופסאת החלומות"

':כ רודני גריפין; מ'  :ליאונדר ברנשטיין;
תל'  :דורין פרנקפורט

מרייקה דה-ירנג  ,נרעה דר ,ליזה יפטמן

סייריס בחי"ל :ארה"ב -
רניו-יררק ,דצמבר

בכורות

החרף המזרחי

1983

ב 983-

ך

כ' רליבריט :ארז דררר; ':מ רוסיבר בעיבוד
רספיגי; תל' :ירסי ברארי; תא' :זרהר שפירא;

"יוס יבוא"

מסכרת ואביזרים :יהרדית גרינשפן

':כ מתיו דיימוב;ד מ'  :איגור סטררינסקי;

כ'  :יגאל פרי; :,מ גוסטב מאהלר; תל' :יגאל

תל'  :ערדד גרא; תא' :אד גרינברג

פרי; תא' :מש ה פריד

*
להקת מחול בת-דור
רח' אברגבירול  , 30תל-אביב  ;64078טל'

03-263175
מנהלת אמנותית :ז'נט אררדמן

מנהל כללי :ברי סברסקי

מפיקה  :בת-שבע דה רוטשילד
עוזר למנהלת אמנותית :קנת מייסרן
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"ובדיאה"

-

"סתין"

-

-

"אשמירת שלישית"

-

':כ ג'ון באטלר; ':מ סמואל ברב;ר תל ,:לאה

כ'  :נעמי אלסקובסקי; :,מ בן-צירן אורגד;

לדמן; תא' :דני רדלר

תל ,:דוד דבי;ר תא  ':בן  -צירן מוניץ

*
להקת מחול בת-שבע
רח ' אחד-העם  ,90תל-אביב  ;65207טל'

 ;03-625749אולם החזרות  -תיאטררן
"אהל-שם' :רח' בלפור  , 30תראביב ; 65212

"משחקיס טרייאנייס"

-

':כ רוברט נררת; העמדה :משה רומבו ,פול

דגלס סמית; מ'  :ברזילאית מסורתית; תא':
צרטר ,קורליה סגל

"חפלחץ"

-

כ  ':אוהד נהרין ; מ'  :בריאן אינו ; תל  ':איריס
טאומן; תא'  :משה פריד
"אנחה"

-

':כ ג'ין היל  -סאגן; מ'  :וון ויליאמס ; תל' :ג'ין

רפופורט ,מיכאל קראוס ,שילמית זלצמן,
דבורה אשר ,יוגתן בורסטון ,יעל פראן

תיאט ר ון מחול ענבל

"היייות" -
כ'  :איבן פלר-ווסלב; מ'  :ג'ורג' קראמב;

טיררים בחי"ל :ארה"ב וקנדה ,אוקטובר

רח' יחיאלי  ,6נוה צדק  ,תל-אביב-יפו ;65149
טל' 03-652758,03-653711

הירסאגן; תא' :משה פריד

1983

מנהלת אמנרתית :שרה לורתנאל

תל' :איבן פלר  -ווסלב ,תא' :קורליה סגל

"קרקט הפנעימימה של ליעה גיטלר" -
':כ לועה גוסלר; תל'  :לועה גוסלר; תא':
קורליה סגל ; פסנתרנית :לובה מטוסובה

"תפילת כל פה" -
':כ רוברט כהן; ':מ אנדרוו פאנופניק; תל,:

בנורות

ב1983-

מנהלת חזררת רלהקה :עירית הצרוג

"תהילרת" -
':כ מירל'ה שרון ; ':מ סטיב יריר; תל' :איריס
טאומן; תא '  :בן-ציון מוניץ

*

משה שטרנפלד; מסכות :יהודית גרינשפן;

תא'  :צ'נולט ספנס

"בילרו" -
':כ יגאל פרי; מ'  :מוריס ראוול; תל' :יגאל
פרי ; תא' :משה פריד

"מגעים"

-

':כ חוום און; :,מ קולאז ;' תל' :סמדר נויברגר;
תא'  :רות ציגן; עציוב במה  :סמדר נויברגר,
חוום און

"האברידם"

-

לב; תא ':ג'ודי קופרמן

"כף רגל לי _ ..יראש"
גני

"טפק חלים"
':כ אללס דורכהן; מ'  :ללגטי ,שוסטקוביץ;
תל'  :דוד דבל;ו תפ ':אללס דורכהן; תא':

-

ניסן גלברד
"השמים האלה ,האדמה הזאת"

-

':כ אללס דור-כהן; ':מ בוסקובלץ; עלצוב

במה ותל ,:אללס דורכהן; תא ':נלסן גלברד

-

':כ אלריס  .פרנקל ; תא ':חוה פוונ;ו תל':
אורה סטרלקובסקל

"צער הלילה" -
':כ סלקל קול; מ'  :שם-טוב לול ; מילים :דללה
רביקוביץ; שירה :אסתר עופרלם ; תא' :סיקל

קול; תל ,:דוד דבלר

"קר לי בקפה עם שלכת"

כ ' :יוסי תמלם; ':מ קולאז;' תא ':נלסן גלברדד;

מנהל כללי :ירוחם כהן

פינקודכגני

"דקלים רתמרים"

מזכירת הלהקה  :אב י גיל שטראוס

משה אפרתי -

03-482946
כרריאיגראפית רמנהלת אמנרתית  :מירל'ה
שרון

"קול ודממה"

רקדנים  :זכרי דגן  ,מווק לוין ,שלמה זגה,

ארי פסטמן ,רמי באר ,בועז כהן ,אפרת ליבני,
עינת לבנה ,סלון כהן ,אסתי גירון ,ענת

אסולין ,אסנח ליבגי
טיררים בחר"ל  :פריז

; 1983

ניו-יורק

בנורות

-

כרריארגראף רמנהל אמגרתי :משה אפרת י

-

מרכז פומפידו  ,מרץ

אוקטובר

1983

מנהל אדמיניטערעיבי  :יוסף כספי

ניהרל חזררת רניהול הצגה  :רבקה אשכנזל

מררי הלהקה  :גבל בר  ,אסתר נדלר

ב 1983-

"טינעינה"

רח' ישראל ב"ק  , 41תל-אביב  ;67019טל '
03-251608

רקדנים  :אמנרן דמתל  ,אסתל בדלר ,אבלטל חן ,

-

כ'  :רמי בא;ו ':מ פאול בן-חוום; תל'  :רמי
באר; תא'  :קן טבצ'ביק

"על במרתיך חלל"
':כ ויקטוריה גרין; מ'  :בלה ברטוק; תל,:
אלי דור-כהן; תא'  :יעל רוטמן

-

מ'  :רוור ,הובנס )קולאז'(; תפ' :משה הדרי ;

תל' :אלי דור-כהן ; חא' :יעל רוטמן

-

כ'  :ג'ין היל-סאגאן ; מ  ':בטהובן; תל'  :ברטה

גבי בר ,לוסף מריאל  ,מאלר שער  ,מיקל גררס,

בעמה בלרן ,נלקרלא גאל ,ערפר רום ,שובל
בן זאב ,מרראל ח ו מה
רקדנים מתלמדים :אורלל צלון ,אפרת חשלן,
הגר אשל  ,עדל ברעס ,תמר כץ
טיררים בחר"ל  :קנדה ושבדלה ,מאל  -לובל

1983
בנורות

ב1983-

שתי יצלרות בתהליר עבודה
הדגמת שיטת העברדה של הלהקה

קוורץ; תא ':בן-ציון מוניץ

רח' אוגרלח  ,30תל-ברור  ;69016טל'

-

כ'  :שרה לוי  -תנאי; מ'  :עובדיה טוביה; תל'
ותפ'  :משה בןשארל

הגברת קיל  :יוסף אלעזרי

"טף החשכה"

להקת מחול מירליה שרון

-

*

':כ יהודית ארנון ,יעקב שריר  ,רמי באר ;

*

רוזנבאום ; תא'  :בן  -ציון מוניץ

מנהלת הצגה :יעל רוטמן

"נרפים" )פרו י קט משוחף(

חפ' ותל ,:לעל פרדס

כ'  :לאה אברהם ,מ'  :מוניר בשיר ; תל "  :חנה

מנהלת אמנרתית :יהודית ארנון

-

-

"על גדרת הזמו"

-

כ'  :שלמה חזיז ; מ'  :זהר לוי; תל'  :לידיה

מירי הלהקה  :חנקה פארן ,מיכל חסון

':כ תמר בן-עמי; מ'  :עופר שלחין ; תל' :יעל

בנורות

ב1983-

"הזעקה"

מנהלי חזררת  :אפרת לבני ,זכרי דגן

-

רקדנים :מלכה חג'בי ,אילבה כהן ,שרה זארב,
רחלי סלע  ,רוניח לוי  ,כוכבה ערבה ,חפציבה
אברהם ,ציון נוראל ,מרדכי אברהמרב  ,שלמה
אשר ,צבי בן-חמו ,יעקב בר-אב ,נתנאל נעם

קיבוץ געתון ,מעלה הגלין  ;25130טל'
) 04-923009אולפן( ,רח' קפלן  ,5תל  -אביב
 ;64734טל' ) 03-264922 , 03-254556משרד(
ערזר למנהל האמנרתי  :מווק לוי ן

':כ פול בלום; ':מ ג_ ליגטי; תל'  :ג'ניפר בר-

"ריקרד'

להקת המחול הקיבוצית

מבהל אדמיניטערעיבי :חווס טרגר

*

*
סדנת המחול הירושלמית

מנהלת חזררת  :ריסה שטוובנרג

בורכז שאלת י אל ,תלפלות מזרח; טל'

רקדגים :ריסה שטוונברג ,ביל קרטי ,דוד

02-717877
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שכללה את המחולרת "אביב"" ,טבעות",

יועצת אמנותית :פלררה קרשמאן

מנכ"ל :אבי יפרח

מורי הלהקה  :פלררה קרשמאן ,אלכטנדר
ליפשיץ ,מיכל חטרן

רקדנים :אמיר קרלבן ,גליה נפין ,מאיר
גרמנרביץ'"קנרפפר ,צבי גרטהיינר ,ערפרה

רקדנים  :דפנה איינבינדר ,גל אלפרט ,ג'רדי

דרדאי ,אררי ליפשיץ

בכורות

ב 983-

"קוים דקים"

ך

-

כ'  :בצי גןטהיינ;ר :,מ ר .שטרארט; תאי:

ך

ג'רדי קרפרמן

"אטא מתללקזבה" )סיפור כמר בדיה(

-

כ'  :אררי ליפשיץ; ':מ ערפר ילפשיץ
"דואט"

"פרח"

-

כ'  :אמיר קולבן רערפרה דרדאי; מ'  :מרסל

חליפה ראחמד מסרי

-

כ'  :מיאמי הרץ"ירמר

"שאלה ללא מענה"

-

':כ גליה מגן; ':מ ברטרק
"שיעור לדוגמא"

תיאטרון מחול רינה שיינפל,
רח' הרב פרידמן  , 13תל"אביב  ;62303טל'

03-446745

':כ צבי גרטהיינר; ':מ פ .מנדלסרן; תלי:
כריסטינה ג'יאניני; תא'  :ג'רדי קרפרמן

מחרל נהריה( רלהקרת אחררת נטלר חלק

-

"זה יותר נוח"

-

כ'  :ז'נט סטרנר ; תא' :ג'רדי קרפרמן

"מפגשים עם הים"

-

':כ אמיר קרלבן עם הרקדנים

"זמן לבן"

-

רקדנים  :ריבה שיינפלה אריאלה לגמן ,בטי

-

שכטר ,דליה הרמת.י טל הלרי ,דיתה תרר,

"ויה דולו רוטה"

רנה בדש ,מירב זמרי ,אררנית ררזבנלרם ,נעמי

כ'  :אמיר קולבו; מי :מרסל חליפה ואחמד

-

בלרם ,מרגלית פרי ,דרב כרמי ,אילן לשם,

מסרי

ארנה בגרם ,טיגל שפרליגנ ,תמר בורר ,תמר

"עוד יום חלף"
כ'  :ערפרה דודאי ; מ'  :מרסל חליפה; תלי:

ב 983-

"פיטול על הקיר"

-

בכורות

בשלרשה מחולרת ,פרי עברדתם של מאיר
גרמנובYי " j7,גופפר ,אמיר קולבן רצבי

-

ע .דרדאי; תא' :ג ' ודי קופרמן

-

עבודה

-

מסע".

הטפריה למחול רמנהלה דוד עדז יזמר ראירגנר

שתי סדררת של סרטי מחרל ,האחד שנרשאר
המחול הפרסט"מרדרני היה מלררה בהרצארת
של המבקרת מרטיה טגל והשני ,ה י ה מרקדש
למחרל במזרח אסיה .שתי הסדררת התקיימר
בשיתרף היסנמטקים .דרד עדן סיים את

עברדתו כמנהל הספריה ,אך ממשיך לשתף

כי  :צבי גרטהיינר; מי  :ב .בריטן; תאי  :גיודי

פעולה במטגרתה.

מ'  :לררי אנדרטרן

אירועים אחרים

*

טאליאן פרידלאנד )עם יוטי תמים( הרפיעה

-

רינה שחם הרפיעה עם להקתה בתרכנית
שכרתרתה "טבך" ,בה נטלר חלק הרקדנים
סרניה פרמרנץ  ,אלרסר סרררדלרב ,עמיאל
מללה רארז לרי.

"מקלות לבנים" -
':כ רינה שיינפלד; ':מ סטיב רייך; תא':

בתרכנית משלה ,במסגרת פסטיבאל עכר
ובתל"אביב ביציררתיה "בובות" )למרזיקה של
לורי אנדרסון( ,בדואט של תמים "קר יל
בקפה עם שלכת" וריקודי הסרלר "חוט
מתכת"" ,פארןידה של פלאסטיק" ,ר"מחווה

ררדריק ראן גלדר

לפיאף".

להקות אורחות

מרים בן"ברוך ביצעה ערב מחרלרת טרלו
משלה ,יימחול ו  j7רקט של אשה אחת",

ביו הלקרת האררחרת שפקדר את ישראל היר

כ'  :רינה שיינפלד; ':מ מנחם צרר; תא' :
ררדריק ואן גלדר

*
תיאטרון מחול רמלה )תמ"ר(

שכלל "באלאדה לקרן רחוב"" ,ציפור
אחרונה"" ,בשתיקה"" ,אדמת בור"" ,קושיה

גושגה  :קדיש" ראת חמש התמונות של
"קרקט של אשה אחת" .

חגיגה צוקרמן הכינה מחזה"בתנרעה על
נרשא ייפאוסט" על פי מקרררת ספררתיים
עתיקים .

*

הבאלט של טן " פראנטיטקי .להקתר של
אלויין איילי ,להקת פילובילרט .שחזרה ארצה
מקץ  10שנלם לביקררה הראשרן  ,רלהקת
התיאטררן הלאומי של זאיר.

הלהקה נרטדה בשנת  , 1982היכל התרברת,
שד' רצימן ,רמלה  ;72415טל' ; 054-232542
משרד בתראביב ,טלי 03-286741

עמגואל ויוטפה בריאגט הכינר תרכנית עם

כחלרצת מחרל ברטר היפני המרדרני הרפיעה

מורה הלהקה  :צבי גרטהיינר

כמה רקדניות ובאזרר מנשה )בו הם מלמדים(,

בארץ להקת טגקאי ג'רקר.
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-

קופרמן

עיצרב :רינה שיינפלד; ביצרע :דסבת המחרל;
"משי"

החדשה "קוביה וגליל"" ,תמ"ר" הופיער

שלה רכן הציגה סדנת להקת המחול
הקיברצית את עברדתה של רוגית לגד "מטע

':כ מאיר גרמנרביץי"קבופפר

ך

תחרם המחרל .עמי ברקמן הציג את עברדתר

גוטהייגר ,עדיגה בר"און הופיעה במייצג

מנהלת אמנותית  :רינה שיינפלד-

"טטיגמה"

בפסטיבאל.

גם במפגש האמנויות בת ל"חי  1983בלט

"הר פצוע"

טיורים בחו"ל :הולנד  -ארקטרבר ; 1983
ארה"ב  -נרבמבר 1983

על חרמרת העיר ראת פררייקט שפת הים שלה
על החרף; אליט ואלי דור"כהז את המייצג
שלהם "אשה צלובה" על דשא חצר המצרדה;
פומרנץ ראמנון רביב ,רות אשל ,מירי בר

כי :צבי גרטהיינר

פייגבבלאט ,עדנה כץ ,רריטל פריזל.ו אבי
קיזיר ,עדנה דה בה ,טל כרמי

תמ"ר ביצעה את יצירותיה "ויה דולורוטה"

ברוך רכן הלהקרת של אילגה כליף )סדנת

תא' :ג'רדי קרפרמן

*

בפסטיבאל עכו לתיאטרון אחר תפט המחרל
מקרם נכבה בצררת מרפעים רמייצגים .להקת

"שירים ללא מלים" -

':כ אמיר קרלבן; ':מ אורף ,פרברמן ,קראמב;

':כ הלהקה

יצירתם.

סאלי " אן פרידלאנ,ד פמלה שרגי ,אטתי

"טינדרלה"

-

לברוח" ו"השאיפה לש לימות"

-

כולם פרי

פמלה שרני הרסיפה להרפיע בערב משלה,
בין היתר במרזיאוו תל " אביב.

ברבררב ,ביר ברגל ,מיאמי הרץ"ירמר ,יוהבה

גייגר ,דיבה ריינשטיין ,מיכל ישראלי ,שרשי
לרי ,אררי ליפשיץ ,עליה מגן ,איה רימרן"לרי

בכורות

ב 983-

יימקיש על דלתות השמיים" " ,אין לאן

