
-1983בובנורותלהקות

 :באורים

כוריאוגראפיה :כ'

מוסיקה :'מ

תפאורהתפ':

תלבושותתל':
תאורהתא':

הישראליהבאלט

 ; 62093תל-אביב , 2באיירה'-המדינהככר
 03-266610טל'

הללימפולסקי,ברטה :אמנותיתהנהלה
מרקמן

מרקמןהללכללי:מנהל

לואיסאוליבר,ליסהאלן,ג'רמירקדניס:
ברוק,נדיןבקר,שריתבאלליס,אינגרידאלן,
וודרוף,סוראיהדרור,ארזדסקל,עמי

טפיארו,יצחקזלטין,ררניתזרסמן,מארשה
מארשללרין,ג'ולילאקיגנ,ררנדיידלין,נעמה
סניג,ג'יןסלימ.יסרזןלסקה,דינהלרין,
ציקררניק,ענתפיינגרל.דגאריפייגנבלט,מלי

אליסרןקליי.דפילקמנה,קסקוגל,אררנה
שפרדהבימילנר,לראיסשחס,דליתררזן,

ך-983בבכורות

-קונצ'רטו"יימנדלסון
מנדלסרן;פליקס :'מימפרלסקי;ברטה :'כ
ררדיחניתא':רילקינסרן;ביל :תל'

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

ורדיחביתא':בן-ארי;ירסי

החלומות""קופסאת

בעיבודרוסיבר :'מדררר;ארזרליבריט:כ'
שפירא;זרהרתא':ברארי;ירסיתל':רספיגי;
גרינשפןיהרדיתואביזרים:מסכרת

* 
בת-דורמחוללהקת

טל' ; 64078תל-אביב , 30אברגבירולרח'
03-263175 

אררדמןז'נטאמנותית:מנהלת

סברסקיבריכללי:מנהל

רוטשילדדהבת-שבע :מפיקה

מייסרןקנתאמנותית:למנהלתעוזר
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אילנהשרר,דודדרור,אררהחזרות:מנהלי
סרפררן

שור,דרדמייסון,קנת :באלט-מאסטריס

סרבל-קסלרוזלין

סרפררןאילנהמחיל:כיתבת

(אררח),שאטהרדהאורדמן,ז'נטרקדניס:

לאהפסקלסק.ימריסברדיצ'בסקי,יגאל
קוזאק,גרציאלהקליי.דפיליפליכטנשטיין,

אהרונ.יפטריסיהאלקס,חנהמק'מנוס,סם
 ,עדןמרראדלשטיין,איימיאקסלרו.דלימרר

ציפררהלאר.ומררלהג'יביאט,אליזבט
אלוןבבדר-שור,אביואן-דם,קרןלרינבוים,

בררון ,ברזאבאסףאבבי,ירבתןאבידן,

מרראר.דאנדריפיירגולדברג,משהישראל,
רודיסעדי,רפיתרמפסון,ג'ורג'שגיא,פז

שאפסמה

 ; 1983מאי-קביהזאיר, :בחי"לסייריס
 1983ספטמבר-אוקטובר-ארה"ב

ך-983בבכורות

-לחוף""מחוף
 :תל'מבדלסון; :'מרייטר-סופר;דרמי :'כ

מקאליסטרקוויןתא':לדמן;לאה

-"ירוניהן"
ברנשטיין;ליאונדר :מ'גריפין;רודני :'כ
פרנקפורטדורין :תל'

-יבוא""יוס
סטררינסקי;איגור :מ'דיימוב;דמתיו :'כ

גרינברגאדתא':גרא;ערדד :תל'

-"ובדיאה"
לאהתל:,ברב;רסמואל :'מבאטלר;ג'ון :'כ

רדלרדניתא':לדמן;

* 
בת-שבעמחוללהקת

טל' ; 65207תל-אביב , 90אחד-העם 'רח

תיאטררן-החזרותאולם ; 03-625749
 ; 65212תראביב , 30בלפוררח'"אהל-שם':

 03-296240ט'ל

כהןרוברטאמנותי:יועץ

דבירדרדבפועל:אמנותימנהל

קרלסיקי :חזרותמבהלת

ארגןג'יי-הלהקהמירה

סטרוםויליאםכללי:מנהל

אורבך,ריצ'רדארן,חייםאוגן,ג'יירקדניס:

גרטסמן,שיבוטני,שולהאושר,דוירת
עפרהדביר,דרדגרדה,בתןגירלה.דאיריס
לר.יארזטירפרן,בירהדררכהן,אליסדודאי,
סיררסלררטורי,פיליפסלביק,דניאלה

קרלבן,אמירפרנקל,איריססוטארינן,
 ,שלייניגררטושיר,שליקרזק,גרציאלה

תמיםיוסי

 2בת-שבע

פזבירה. :אמניתיתמנהלת

אורניתברטוב,חניאדלר,מיכלרקדניס:
גררסמן,אילנהגליל,ציחקבש,מיקיברית,

יפטמןליזהדר,נרעה ,דה-ירנגמרייקה

המזרחיהחרף-ארה"בבחי"ל:סייריס
 1983דצמבררניו-יררק,

ך-983בבכורות

-"סתין"
יגאלתל':מאהלר;גוסטב ,:מפרי;יגאל :כ'

פרידהמשתא':פרי;

-שלישית""אשמירת
אורגד;בן-צירן ,:מאלסקובסקי;נעמי :כ'

מוניץצירן-בן :'תאדבי;רדודתל:,

-טרייאנייס""משחקיס
פולרומבו,משההעמדה:נררת;רוברט :'כ

תא:'מסורתית;ברזילאית :מ'סמית;דגלס
סגלקורליהצרטר,

-"חפלחץ"
איריס :'תל ;אינובריאן :מ' ;נהריןאוהד :'כ

פרידמשה :תא'טאומן;

-"אנחה"



ג'יןתל': ;ויליאמסוון :מ'סאגן;-הילג'ין :'כ
פרידמשהתא':הירסאגן;

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

סגלקורליהתא':ווסלב,-פלראיבןתל':

-גיטלר"ליעהשלהפנעימימה"קרקט
תא:'גוסלר;לועה :תל'גוסלר;לועה :'כ

מטוסובהלובהפסנתרנית: ;סגלקורליה

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

גרינשפן;יהודיתמסכות:שטרנפלד;משה

ספנסצ'נולט :תא'

-"בילרו"
יגאלתל':ראוול;מוריס :מ'פרי;יגאל :'כ
פרידמשהתא': ;פרי

-"מגעים"
נויברגר;סמדרתל': ;'קולאז ,:מאון;חוום :'כ
נויברגר,סמדר :במהעציובציגן;רות :תא'

אוןחוום

-"האברידם"
בר-ג'ניפר :תל'ליגטי;ג_ :'מבלום;פול ':כ
קופרמןג'ודיתא:'לב;

-_יראש" ..לירגל"כף
יעלתל': ;שלחיןעופר :מ'בן-עמי;תמר :'כ
גני

-חלים""טפק
שוסטקוביץ;ללגטי, :מ'דורכהן;אללס :'כ
תא:'דורכהן;אללסתפ:'דבל;ודוד :תל'

גלברדניסן

-הזאת"האדמההאלה,"השמים
עלצובבוסקובלץ; :'מדור-כהן;אללס :'כ

גלברדנלסןתא:'דורכהן;אללסותל:,במה

-"ריקרד'
תל':פוונ;וחוהתא:' ;פרנקל .אלריס :'כ

סטרלקובסקלאורה

-הלילה""צער
דללהמילים: ;לולשם-טוב :מ'קול;סלקל :'כ

סיקלתא': ;עופרלםאסתרשירה:רביקוביץ;

דבלרדודתל:,קול;

-שלכת"עםבקפהלי"קר
גלברדד;נלסןתא:'קולאז;' :'מתמלם;יוסי ':כ

פרדסלעלותל:,חפ'

* 
שרוןמירליהמחוללהקת

טל' ; 69016תל-ברור , 30אוגרלחרח'
03-482946 

מירל'ה :אמנרתיתרמנהלתכרריאיגראפית
שרון

שטוובנרגריסה :חזררתמנהלת

דודקרטי,בילשטוונברג,ריסהרקדגים:

זלצמן,שילמיתקראוס,מיכאלרפופורט,
פראןיעלבורסטון,יוגתןאשר,דבורה

אוקטוברוקנדה,ארה"בבחי"ל:טיררים

1983 

-1983בבנורות

-"תהילרת"
איריסתל':יריר;סטיב :'מ ;שרוןמירל'ה :'כ

מוניץבן-ציון :'תאטאומן;

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

טל' ; 25130הגליןמעלהגעתון,קיבוץ
אביב-תל , 5קפלןרח'(אולפן), 04-923009

(משרד) 03-264922 , 03-254556טל' ; 64734

ארנוןיהודיתאמנרתית:מנהלת

ןלוימווק :האמנרתילמנהלערזר

כהןירוחםכללי:מנהל

דגןזכרילבני,אפרת :חזררתמנהלי

חסוןמיכלפארן,חנקה :הלהקהמירי

רוטמןיעלהצגה:מנהלת

אלעזרייוסף :קילהגברת

שטראוסגיליאב :הלהקהמזכירת

זגה,שלמהלוין,מווק ,דגןזכרי :רקדנים
ליבני,אפרתכהן,בועזבאר,רמיפסטמן,ארי

ענתגירון,אסתיכהן,סלוןלבנה,עינת

ליבגיאסנחאסולין,

מרץ ,פומפידומרכז-פריז :בחר"לטיררים

 1983אוקטובר-ניו-יורק ; 1983

-1983בבנורות

-"טינעינה"
רמי :תל'בן-חוום;פאול :'מבא;ורמי :כ'

טבצ'ביקקן :תא'באר;

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

-משוחף)קטי(פרו"נרפים"
 ;באררמי ,שריריעקבארנון,יהודית :'כ

 ;הדרימשהתפ':(קולאז');הובנסרוור, :מ'
רוטמןיעלחא': ;דור-כהןאליתל':

-החשכה""טף
ברטה :תל'בטהובן; :'מ ;היל-סאגאןג'ין :כ'

מוניץבן-ציוןתא:'קוורץ;

* 

ענבלמחולוןרתיאט

 ; 65149תל-אביב-יפו ,צדקנוה , 6יחיאלירח'

 03-652758,03-653711טל'

לורתנאלשרהאמנרתית:מנהלת

הצרוגעיריתרלהקה:חזררתמנהלת

טרגרחווסאדמיניטערעיבי:מבהל

זארב,שרהכהן,אילבהחג'בי,מלכהרקדנים:
חפציבהערבה,כוכבה ,לוירוניח ,סלערחלי

שלמה ,אברהמרבמרדכינוראל,ציוןאברהם,
נעםנתנאלבר-אב,יעקבבן-חמו,צביאשר,

-1983בבנורות

-הזמו"גדרת"על
חנה :"תל ;בשירמוניר :מ'אברהם,לאה :כ'

מוניץציון-בן :תא' ;רוזנבאום

-"הזעקה"
לידיה :תל'לוי;זהר :מ' ;חזיזשלמה :כ'

פינקודכגני

-רתמרים""דקלים
תל'טוביה;עובדיה :מ'תנאי;-לוישרה :כ'

בןשארלמשה :ותפ'

* 
ודממה""קול-אפרתימשה

 'טל ; 67019תל-אביב , 41ב"קישראלרח'
03-251608 

יאפרתמשהאמגרתי:רמנהלכרריארגראף

כספייוסף :אדמיניטערעיבימנהל

אשכנזלרבקה :הצגהרניהולחזררתניהרל

נדלראסתר ,ברגבל :הלהקהמררי

 ,חןאבלטלבדלר,אסתל ,דמתלאמנרן :רקדנים
גררס,מיקל ,שערמאלר ,מריאללוסףבר,גבי

שובלרום,ערפרגאל,נלקרלאבלרן,בעמה

מהוחמרראלזאב,בן

חשלן,אפרתצלון,אורללמתלמדים:רקדנים

כץתמרברעס,עדל ,אשלהגר

לובל-מאלושבדלה,קנדה :בחר"לטיררים

1983 

-1983בבנורות

עבודהבתהליריצלרותשתי
הלהקהשלהעברדהשיטתהדגמת

* 
הירושלמיתהמחולסדנת

טל'מזרח;תלפלותאל,ישאלתבורכז
02-717877 
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קרשמאןפלררהאמנותית:יועצת

אלכטנדרקרשמאן,פלררה :הלהקהמורי
חטרןמיכלליפשיץ,

ג'רדיאלפרט,גלאיינבינדר,דפנה :רקדנים
יוהבההרץ"ירמר,מיאמיברגל,בירברבררב,

שרשיישראלי,מיכלריינשטיין,דיבהגייגר,
רימרן"לריאיהמגן,עליהליפשיץ,אררילרי,

ך-983בבכורות

-דקים""קוים
ילפשיץערפר ':מליפשיץ;אררי :כ'

-"דואט"
הרץ"ירמרמיאמי :כ'

-מענה"ללא"שאלה
ברטרק :'ממגן;גליה :'כ

-לדוגמא""שיעור
הלהקה :'כ

* 
שיינפל,רינהמחולתיאטרון

טל' ; 62303תל"אביב , 13פרידמןהרברח'
03-446745 

שיינפלד-רינה :אמנותיתמנהלת

בטילגמן,אריאלהשיינפלהריבה :רקדנים
תרר,דיתההלרי,טלהרמת.ידליהשכטר,

נעמיררזבנלרם,אררניתזמרי,מירבבדש,רנה
לשם,אילןכרמי,דרבפרי,מרגליתבלרם,
תמרבורר,תמרשפרליגנ,טיגלבגרם,ארנה

אביפריזל.ורריטלכץ,עדנהפייגבבלאט,
כרמיטלבה,דהעדנהקיזיר,

 ; 1983ארקטרבר-הולנדבחו"ל:טיורים
 1983נרבמבר-ארה"ב

ך-983בבכורות

-הקיר"על"פיטול
המחרל;דסבתביצרע:שיינפלד;רינהעיצרב:

אנדרטרןלררי :מ'

-"משי"
 :תא'צרר;מנחם :'משיינפלד;רינה :כ'

גלדרואןררדריק

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

גלדרראןררדריק

* 
(תמ"ר)רמלהמחולתיאטרון

התרברת,היכל , 1982בשנתנרטדההלהקה
 ; 054-232542טל' ; 72415רמלהרצימן,שד'

 03-286741טליבתראביב,משרד

גרטהיינרצבי :הלהקהמורה
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יפרחאבימנכ"ל:

מאירנפין,גליהקרלבן,אמיררקדנים:
ערפרהגרטהיינר,צביגרמנרביץ'"קנרפפר,

ליפשיץאררידרדאי,

ך-983בבכורות

-"פרח"
תאי:שטרארט;ר. ,:מגןטהיינ;רבצי :כ'

קרפרמןג'רדי

-בדיה)כמר(סיפורמתללקזבה""אטא
מרסל :מ'דרדאי;רערפרהקולבןאמיר :כ'

מסריראחמדחליפה

-מלים"ללא"שירים
תלי:מנדלסרן;פ. :'מגרטהיינר;צבי :'כ

קרפרמןג'רדי :תא'ג'יאניני;כריסטינה

-"טינדרלה"
קראמב;פרברמן,אורף, :'מקרלבן;אמיר :'כ

קרפרמןג'רדיתא':

-נוח"יותר"זה
קרפרמןג'רדיתא': ;סטרנרז'נט :כ'

-הים"עם"מפגשים
הרקדניםעםקרלבןאמיר :'כ

-לבן""זמן
גרטהיינרצביכי:

-פצוע""הר
גרמנרביץי"קבופפרמאיר :'כ

-רוטה"דולו"ויה
ואחמדחליפהמרסלמי:קולבו;אמיר :כ'

מסרי

-חלף"יום"עוד
תלי:חליפה;מרסל :מ' ;דודאיערפרה :כ'
קופרמןודי'גתא':דרדאי;ע.

-"טטיגמה"
גיודי :תאיבריטן;ב. :מיגרטהיינר;צבי :כי

קופרמן

* 
אחריםאירועים

הרפיעהתמים)יוטי(עםפרידלאנדטאליאן
עכרפסטיבאלבמסגרתמשלה,בתרכנית

של(למרזיקה"בובות"ביציררתיהובתל"אביב
יל"קרתמיםשלבדואטאנדרסון),לורי
"חוטהסרלרוריקודישלכת"עםבקפה

ר"מחווהפלאסטיק",של"פארןידהמתכת",

לפיאף".

טרלומחרלרתערבביצעהבן"ברוךמרים
אחת",אשהשלרקט j7ויימחולמשלה,
"ציפוררחוב",לקרן"באלאדהשכלל

"קושיהבור","אדמת"בשתיקה",אחרונה",

שלהתמונותחמשראתקדיש" :גושגה
 .אחת"אשהשל"קרקט

עםתרכניתהכינרבריאגטויוטפהעמגואל
מלמדים),הם(בומנשהובאזרררקדניותכמה

"טבעות","אביב",המחולרתאתשכללה
לאן"אין ,השמיים"דלתותעליימקיש
פריכולם-לימות"לשו"השאיפהלברוח"
יצירתם.

משלה,בערבלהרפיעהרסיפהשרניפמלה
אביב."תלבמרזיאווהיתרבין

המחרלתפטאחרלתיאטרוןעכובפסטיבאל
להקתרמייצגים.מרפעיםבצררתנכבהמקרם
דולורוטה""ויהיצירותיהאתביצעהתמ"ר

שלההיםשפתפררייקטראתהעירחרמרתעל
המייצגאתדור"כהזואליאליטהחרף;על

המצרדה;חצרדשאעלצלובה""אשהשלהם
אטתישרגי,פמלהפרידלאנ,דאן"סאלי

ברמיריאשל,רותרביב,ראמנוןפומרנץ
(סדנתכליףאילגהשלהלהקרתרכןברוך
חלקנטלראחררתרלהקרתנהריה)מחרל

בפסטיבאל.

בלט 1983ל"חיבתהאמנויותבמפגשגם
עברדתראתהציגברקמןעמיהמחרל.תחרם

הופיער"תמ"ר"וגליל","קוביההחדשה
מאירשלעברדתםפרימחולרת,בשלרשה
רצביקולבן,אמירגופפר j7 ",גרמנובYי
במייצגהופיעהבר"אוןעדיגהגוטהייגר,

המחוללהקתסדנתהציגהרכןשלה
-"מטעלגדרוגיתשלעברדתהאתהקיברצית

מסע".-עבודה

ראירגנריזמרעדזדודרמנהלהלמחולהטפריה
שנרשארהאחדמחרל,סרטישלסדררתשתי

בהרצארתמלררההיההפרסט"מרדרניהמחול
מרקדשהיהוהשני,טגלמרטיההמבקרתשל

התקיימרהסדררתשתיאסיה.במזרחלמחרל
אתסייםעדןדרדהיסנמטקים.בשיתרף

לשתףממשיךאךהספריה,כמנהלעברדתו
במטגרתה.פעולה

בתרכניתלהקתהעםהרפיעהשחםרינה
הרקדניםחלקנטלרבה"טבך",שכרתרתה

עמיאלסרררדלרב,אלרסר ,פרמרנץסרניה
לרי.רארזמללה

עלמחזה"בתנרעההכינהצוקרמןחגיגה
ספררתייםמקרררתפיעלייפאוסט"נרשא

 .עתיקים

אורחותלהקות *

הירישראלאתשפקדרהאררחרתהלקרתביו
שללהקתרפראנטיטקי."טןשלהבאלט
ארצהשחזרהפילובילרט.להקתאיילי,אלויין
רלהקת ,הראשרןלביקררהשנלם 10מקץ

זאיר.שלהלאומיהתיאטררן

הרפיעההמרדרניהיפניברטרמחרלכחלרצת
ג'רקר.טגקאילהקתבארץ


