להקות ובנורות
באורזם;
':ב

בןריאןגראפיה

ונ':

ונןסיקה

תפ':

תפאןרה

תל,:

תלבןשןת

תא':

תאןרה

להקת מחול בת-דור

ייונונעונקים קראתיך יה"

-

שולה בוטני ,תמר גבאי ,שי גוטסמן ,יצחק

':כ דומי רייטר-סופר; ':מ צבי אבני;

גלילי ,נתן גרדה ,דוד דביר ,ברונו דה  -סאן

רח' אבן-גבירןל  , 30תל-אביב ; 64078
טל' 03-263175

תל' :שמואל וילדר; תא' :דני רדלר; תפ ':משה

שפריי ,אליס דור-כהן ,תמי ייניג ,מיקי חומה,

שטרנפלד

וננהלת אוננןתית :ז'נט אורדמן

"על חוונןתיך"

נירה טריפון ,אורנה ליבנת ,ארז לוי ,עפרה
מזרחי ,דניאלה סלביק ,טליה פז ,אורית קינן,
ליאת שטיינר ,שלי שיר

וננהל בללי :ברי סברסקי

ונפיקה :בת-שבע דה רוטשילד
אסיסטנט לוננהלת אוננןתית  :קנת מייסון

וננהלי חזרןת :אורה דרןר ,דוד שיר ,אילנה
סופרון

באלט ונאסטרים :קנת מייסון ,דוד שור,

רוזלין מובל-קמל
רןשונת ונחןל :אילנה סיפרון

רקדנים :מרים פסקלסקי ,פיליפ קליי,ד
פטריסיה אהרוני ,אילנה סופרון ,לימור
אקמלרו,ד פאביולה אריזה ,אניה ברו,ד
כריסטין ברטרנ,ד אליזבת ג'יביאט ,סוזן
הולדן ,מיכל הירש ,ענת ויבנרגר ,נורית
ישראלי ,סוזן מאונט ,כריסטין פישה ,היידי

-

':כ יגאל פרי; ':מ אדוארד טובין; תל'  :מאוקה
קראם; תא' :קווין מקאליסטר
"אריאטה"

-

':כ מוריסיו ויינרוט; ':מ בלזור צ'סטר;
תל ,:קרלוס גלרדו; תא ':קווין מקאליסטר
"דיברטיוננטו"

-

טיוריס

בחו"ל :

שווייץ ,צרפת ,בלגיה  -יוני  ; 1986ארה"ב -
אוקטובר  /נובמבר  ; 1986לונדון  -מרס ; 1986
יוון ,פסטיבל אתונה  -אוגוסט ; 1987
גרמניה  -אוקטובר 1987

':כ דומי רייטר-סופר; :,מ ליאונרד ברנש טיין;

תל' :שמואל וילדר; תא ':קווין מקאליסטר
"נהןרה"

-

':כ נילס כריסטי; מ'  :פרנסיס פולנק;
תפ'+תל ,:קסו דקר; תא'  :דני רדלר
"החלפת גלגלים"

בת-שבע זז
מנהל אוננןתי :דוד רפפורט
רקדנים  :אתי אלבו ,צביקה בן-חמו ,ענת

-

כ'  :רודני גריפין; ':מ קורט וייל; תל' :שמואל
וילדר; תא' :נתן פנטורין

בוצ'צ'ו ,אילה גלינה ,אלינה דגנור ,יובל כהן,
אבשלום מבורך ,קרולין נודו ,אמיר צעידי,
נטלי פרוז ,מליסה קרו

קירש ,אלון אבידן ,יונתן אבני ,קונור ברן,
משה גולדברג ,פייר-אנדרה מוראר,ד איתן

*

סיבק ,נייג'ל ספנסר ,לוצ'יאנו קניטו ,זאב

רום ,עידו תדמור) ,מתלמדים (:אור אבואב,

בנורות ב 1 986/7-
"חסר צורה" -

שימי חוזה ,ליאור לב

להקת מחול בת-שבע

איטליה  -מאי 1987

רח' אחד העם  , 90תל-אביב ; 65207
טל' 03-625479,622255

"המעטפה"

בנורות ב 1 986/7-
"בתפיים רחבות" -
כ'  :לאר לוב וביץ ; תפ':

אולם החזרות  :תיאטרין "אהל-שם",

':כ דויד פרסונס; מ'  :ג'יאקומו רוסיני;

טיוריס

בחו"ל :

לאר לובוביץ;

תא ':דני רדלר
"פסיאן"

-

תל' :קתרינה בון; תא' :דני רדלר

-

כ'  :מוריסיו ויינרוט; :,מ אסטור פיאצולה;
תפ'+תל'  :קרלוס גלרדו; תא' :קווין
מקאליסטר

יןעY

אוננןתי :רוברט כהן

וננה ל אוננןתי :דוד דביר

':כ ג'וב סנדרס; ':מ יואקין טירינה;

"ליברטנגו"

רח' בלפור  , 30תל-אביב ;65212
טל' 03-285200,296240

באלט ונאסטר :ג'יי אוגן

וננהלןת חזרןת :נירה טריפון ,שלי שיר
מנהל בללי :ביל סטרום

':כ ניר בן-גל; ':מ מגי ניקולס; תל ,:צפרא

פרלמוטר ודירית שטיינשלייפר-אמי;ר
תא' :דורית מלין

-

תל ':ג'ודי ווירקולה; תא ':קורליה סגל
"מקצב פנימי"

-

':כ דויד פרסונס; תל ,:דויד פרסונס;
תא ':קורליה מגל
"סיפןר בחמישה פרקים"

-

כ'  :טיקי קול; :,מ להקת "תחזית מזג האויר"
וטוני סקיט; תל'  :דוד דבי;ר תא' :איל שוורץ
"בלוז

-

עד בלןת"

-

משנה למנב"ל :מירה אידלס

':כ רוברט נורת; ':מ קטעי בלוז; תל' :רוברט

רקדנים :ג'יי אוגן ,חיים אין ,ריצ'רד אורבך,

נורת וחמדה זולטה; תא ':איל שוורץ
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"בין שני ימים"

-

':כ רוברט נורת; :,מ פקו דה לוצ'יה וסיימון

רוג'רס; תל' :אנדריו סטורר; תא ':קורליה סגל
"שנניס"

-

':כ אליס דור-כהן; ':מ "קבוצת סמפלר"

-

קולאז;' עיצוב במה :שרון קרן; תל' :דוד דביר;
תא' :ג'ודי קופרמן

"למה? ככה

"חזןר"

"' -

וירקולה; תא ':דורין מלין

חרז; תא' :רפי כהן

מנהלים אמנותיים :אילנה ואדם פסטרנק

"גלגרל"

1988

-

גרינשפן; תא' :רפי כהן

-

"חנות הקטמים"

"מרחבא"

':כ א_ פסטרנק; ':מ רוסיני ,רספיגי

-

':כ רחלי סלע; ':מ רחלי סלע; תל ,:שלמה
חזיז; תא ':רפי כהן

-

*

פרלמוט;ר תא ':פיליס רוס

-

פרלמוטר; תא ':פיליס רוס

האנסמבל ,ירושליס

':כ רוברט נורת; ':מ שוברט; תל' :רוברט

מתנ"ס שאלתיאל ,רח' עולי הגרדון , 13

"העלמה והמוות" -
נורת; תא' :קורליה סגל

"אותיות פורחות"

-

':כ שרה לוי-תנאי; ':מ ארריה הלוי; תל' :רות
צרפתי; תא' :רפי כהן

"נשיד ושירה"

':כ ניר בן-גל; ':מ וים מרטינס; תל ,:צפרא

בת-שבע

כ'  :מלכה חג'בי; ':מ ערבדיה טרביה; תל ,:ירנה

':כ שרה זארב; ':מ שם-טוב לוי; תל' :יהרדית

':כ דויד פרסונס; :,מ דויד לינטון; תל' :צפרא
"תפיטה מוטעית"

-

רח' א  .ה .סילבר  , 71חיפה , 32694
טל' 04 - 227850

בכירית

':כ דויד פרסונס; ':מ צ'ייקובסקי; תל' :ג'ודי

"לינטון"

באלט חיפה

בכירית ב 1987/8-

-

':כ שרה לרי-תנאי; ':מ ארריה הלוי; תל' :רות
צרפתי; תא ':רפי כהן

תלפיות מזרח ,ירושלים;
טל' 02-717877

זז

*

ניהול משותף של רקדניות הלהקה :דפנה
אינבינדר ,בתיה כהן ,הדר מליניאק,

"דומם ,חי ,צומח"

להקת המחול הקיבוצית

איה רימון-לוי

-

':כ ורה גולדמן ,ש.רון פינזלי ,דוד רפפורט,

כוריאוגראפית ומורה אורחת :הלגה לנגן

לוציאנו קניטו
"המתחזה הגדול"
':כ דניאל עזרלו; :,מ באך; תל' :דניאל עזרלו;

-

תא ':פיליס רוס
"טבולא ראטה"

ב 1 987-

בכירית

"לה ,לה ,לה - " 1 x2
':כ איה רימון-לוי; ':מ להקת סקיי; תל' :איה

מנהלת אמנותית :יהודית ארנון

רימרן-לוי

-

קיבוץ געתון ,ד"נ מעלה-הגליל ; 25130
טל' ) 04-858437סטודיו(;
שד' שארל המלך  , 8תל-אביב ; 61400
טל' ) 03-252171משרד(
מנהל כללי :ירוחם כהן

':כ אוהד נהרין; :,מ ארוו פארט;

"שברו את הכלים"

תל ,:כריסטינה א_ ג'אנני; תא' :קורליה סגל

':כ דפנה אינבינדר; ':מ פיליפ גלאס ,הרי

עוזר למנהלת אמנותית :זכרי דגן

דה-ריט; תל' :ירדנה כהן ,דפנה אינבינדר

כאלט מייטטר  :סיגהיל פאל ,אלכסנדר
גאוקופולוס ,לברן מאיר

"מבט"

-

-

':כ רמי באר; ':מ מרדית מונק; תל' :דוד דביר,

" 8 x 10

רמי באר; תא' :קורליה סגל

':כ הלגה לנגן; :,מ מקס שטיינר ,הרמן

"לליו"

מבריק"

-

קרפפלד; תל' :ירדנה כהן; סרט :יורם מילרא

-

':כ ג'ין היל-סאגן; ':מ ארוו פארט ,סמואל
אביזרים :יהודית גרינש פן;

רקדנים  :אסולין ענת ,אררן אסנת ,ארנרן נגה,
אריאלי רן ,באר רמי ,בן-ישי ראובן ,גמבו

ברבר וקטעי שירה; תל ,:ג'ין היל-סאגן;

תא' :

מנהלי חזרות :זכרי דגן ,אפרת ליבני

*

קוין

מקאליסטר

ניצה ,גפני נעמה ,וגנר אלה ,כהן סיון,

כהן בועז ,לבני אביטל ,ליבנה רוני ,מינוקוב
דלית ,מעודד אורית ,סבוראי עמי ,פרי רחל,
פסטמן ארי ,פלאח אלי

*

ותיאטרוו מחול ענבל
ו רח' יחיאלי  ,6תל-אביב ; 65149
לט' 03-653711 , 652758
ומייטדת ומנהלת אמנותית :שרה לרי-תנאי

הבאלט הישראלי
כיכר המדינה ,ה' באייר  , 2תל-אביב ;62093
טל' 03-266610
)לצערנו ,לא נתקבל כל מידע על הלהקה_(

*
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בכירית ב 1986/7-

-

"בין עצי עדן"

':כ הדה אורן; :,מ פאול בן-חיים; תל ,:צביה

זילברמן; תא' :ניסן גלברד
"משכן האש"

-

Iמנהל כללי :רפי אהרון

':כ מץא אק; ':מ פיליפ גלאס ,דיטריך באוסנרן;

Iרקדנים :אילנה כהן ,מלכה חג'בי ,שרה זארב,

תל' :מריקו איומה; תא' :ניסן גלברד

Iכוכבה כלף ,תמר קיסר ,ררנית ברארן-אזרלאי,

"מדריר לתזמורת"

 T.!Iיכל אלון ,סיגל גדליה-ליפשיץ ,צירן נוראל,
 T.!Iרדכי אברהמוב ,יעקב בר-אב ,שלמה אשר,
:אבנר כלף ,עמי שטרית

-

':כ רמי בא;ר ':מ בנג'מין בריטן; עיצוב :יהודית

גרינשפן; תא'  :ניסן גלברד
"ציפורי ש חקים"

-

Iטיירים בחי"ל:

':כ איבן מרקו; ':מ רווי שנקר ,יהודי מנוחין;

:ארה"ב

תל' :יהודית גומבר; תא ':ניסן גלברד

"ובטעז חורג"

סיורים

-

':כ ליאת דרור ,ניר בז-גל; :,מ וים מרטינס;

בח ו"ל :

תמו-נע תיאטרון תנועה

איטליה  -מאי 1987

תל ,:צפורה פרלמוטר; תא ':ניסז גלברד
ייובחולות קונצרטנטוום"

-

בכורות

ב 988-

רח' דה האז  , 28תל-אביב ; 62667
טל' 03-449878

ו

':כ רמי באר; ':מ איגור סטראווינסקי;

"מולובות" )הפקה משותפת עם התיאטרון

עיצוב  :יוסי בן-ארי; תא ':ניסן גלברד

הקאמרי(

"יריאל" -
':כ ג'ין היל-סגאן; :,מ ארון פארט; תל ,:ג'ין

':כ אושרה אלקיים; תפ' ותל' :משה שטרנפל;ד

-

תא ':חני ורדי

ובפיקים  :אילן רוזנטל ,מיקי צוקרמן

שחקנים/רקדנים :אמנון דויי,ב בלהה רוזנפל,ד
דורון ליניק ,יעל שגיא ,נטע מורן ,עידית

היל  -סגאן ,ברטה קוורץ; תא' :ניסן גלברד
"בורה"

ובנהלת אובנותית  :נאוה צוקרמן

אייזן ,עמנואל חנון

-

*

':כ ג'ין היל-סגאן; ':מ מוצארט; תל' :ג'ין

היל-סגאן ,ברטה קוורץ; תא'  :ניסן גלברד

סיורים בחו"ל :
ארה"ב ,בריטניה

בכורות

*
קול ודממה
בית "קול ודממה" ,מרכז לאמנויות,

רח' הירקון  , 61תל-אביב ; 63902
טל' 03-5102997/8
ובנהל אובנותי  :משה אפרתי
רכז להקה  :דני בירן
ניהול הפקה והצגה :תותי פורת

ובנהל מיורים :אריה יאס
רקדנים :אטתר נדלר ,אביטל חן ,אנה מימונ,ו
אורלי פורטל ,אורית סגל ,ארז עפג'ין,

דוד צפת,ו יוסף מויאל ,נעמה בירן ,ניסים
ידי,ד עדי ברעם ,עידו אחרק ,פטריק גרוב ,

צביקה חליל,ו תמי כץ

טיורים בחו"ל:

להקת מחול ירון מרגולין

בכורות

':כ משה אפרתי

"לה פוליה" )בהכנה(

-

':כ משה אפרתי

טל' 02-438624
ובנהל אובנותי :ירון מרגולין
ובנכ"ל :אורה גורלי

רח' בר-כוכבא , 119הרצליה ; 46341
טל' 052-544039
ובנהלת אובנותית :אושרה אלקיים
רקדנים

/

שחקנים :עדי עציון ,סרג' אלבז,

תיאטרון מחול רנה שינפלד

יועץ לאמת טיק ה :נפתלי עירוני
רקדנים  :ירון מרגולין ,יונת דלסק,ו אסתי
לוס-בניסת,ו דוד בניסתי

רנה שינפלד

בכורות
"שיר"

ב 987/8-

רקדנים :תמר פייגנבלט ,אינגבורג סונדב,ו

ו

סיגל שפרלינג

-

':כ אנה סוקולוב; ':מ ס .רחמנינוף;

בכורות ב1988-
"קי - 87 Yבחדרי" -

"לילות הקי- "Y
':כ ירון מרגולין; ':מ ה  .ברליוז; תל' :עודד גרא

כ'  :רנה שינפל;ד ':מ שופן ,שוברט;

-

תא' :

פליט רוס

-

"דובויות"

מבוסס על רעיונות תנועתיים ואימפרוביזציה

תל' :עודד גרא

של הרקדנים; בימוי ועריכה :רנה שינפל;ד

"ובחול ובמ' - " 10

':מ שופן

"" Throbbing Crystal

כ '  :ירון מרגולין; :,מ ר .ואגנר; תל' :עודד גרא;

תפ'  :צפור

אגרוף צרפתי :דוד בניסתי

וניק להב; תא' :פיליס רוס

-

טובה ברמן; תל' :הרקדנים

-

':כ יונת דלסקי; ':מ א .סאטי

*

"ובחול אהבה עד ובוות" -
כ '  :ירון מרגולין; :,מ ק .ג'סואלדו;
"נשים ובקוללות" -
כ'  :ירון מרגולין; ':מ צ.פראנק; תל' :י  .מרגולין;

תמר ירושלים קבוצת מחול
מתנ"ס ע"ש גרוס ,רח' זכרון-יעקב

תא ':ניסן גלברד

ירושלים ; 94421
טל' 02-524711

':כ ירון מרגולין; מ'  :ג .פורה; תל ,:י  .מרגולין;

ובנכ"ל :מאירה אליאש-צ'יין

ייובחול הובוות"

-

תא' :ניסן גלברד

,5

רוממה,

ובורה להקה  :צבי גוטהיינר

ורד נהרין ,עפרה איאב ,זוהר כהן ,יוני פריור,
נעמה שפירא

*

ובנהלת אובנותית ,רקדנית וכוריאוגראפית:

תל ':י .מרגולין; תא' :ניסן גלברד

תיאטרון תנועה אושרה אלקוום

תא'  :ג'ודי קופרמן

רח' הרב פרידמן , 14תל-אביב ; 6230;1
טל' 03-446745

ייובחול שני"

*

ב' וכ'  :נאוה צוקרמן; תפ' :איתמר נוימן;

מנחת;

" ללא שובש"

"טיוטות"

-

דרך בית-לחם , 106/15ירושלים ; 93624
טל' 02-410383,716197
סטודיו :מקלט ציבור,ו רח' גולומב ,מלחה/

':כ ירון מרגולין; ':מ מ .מוסורגסקי;

-

ב1987/8-

"איש נקודה אשה"

תל ,:עודד גרא

איטליה  -יוני  ; 1986איטליה ,מילאנו -
מרס  ; 1987ארצות-הברית  -אפריל 1988

-

מאי

1987

*

רקדנים :גל אלסטר ,צבי גוטהיינר ,עדנה
דה בר ,נעה דר ,רונית זלטין ,אווי ליפשיץ,
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רודי טכפטמה ,גליה פבין ,עמוט פנחטי,

רקדנים; חנן הלברטל ,אפרת בג'יו ,גריזלדה

ביוני  ' 87התקיים בעיר פטארו )איטליה(

אמיר קולבן

כהאן ,אילת ריכטר ,אלון טימרטוב ,ראומה
שוהם ,קלרה אלבונט·טוביאט ,ארט ל.י
חגית רפאל.י עדה בילו ,תמרה ביאלניק

כנט בינאלומי על גוליאלמו אבראו דה פטארו,
מורה המחול היהודי המפורטם ,שנפטר לפני
 500שנה .יותר ממאה משתתפים מכל העולם

בכורות ב 1987/8-
"אט לאט לוידים ילדים לשנוא" -
כ'  :אמיר קולבן; ':מ ג'רי גולדטמית;

קריין  :עמוט לביא; תפ' ותל ,:פרידה

נטלו חלק בכינוט המדעי ,שבמטגרתו

בכורות ב1987/8-
"בריאה" -

התקיימה גם תערוכה מקיפה ,המוצגת כיום

באירופה ותגיע גם לישראל .חלק נכבד בכנט

קלאפהול;y

תא'  :ג'ודי קופרמן

':כ תמרה מיאלניק; ':מ וולטר קרלוט;

הוקדש לתרומה היהודית למחול הרנטאנט

"מה שהחול

טיפר - " ...

תל' :שרה יוטף; קריינות; בני הנדל

האיטלקי .מישראל השתתפו בכינוט

':כ עמוט פנחטי; ':מ טביב תית; תל' :פרידה

קלאפהול; y

תא ':ג'ודי קופרמן

"למטרות רציניות"

קלאפהול ;y

-

תא' :ג'ודי קופרמן

"צחןק עשה לי"

-

':כ תמרה מיאלניק; ':מ דב מיאלניק ,טדי
לטרי; תפ' :רות מלול צדקא

-

':כ צבי גוטהיינר; מ'  :טטיב ריי;ך תפ' ותל':

פרידה קלאפהול; y
"ריקוד לשבעה" -

-

':כ ריצ'ארד אורבך; ;'מ יהודה פוליקר,
ריצ'ארד פרבר; תל ,:שרה יוטף

':כ אווי ליפשי': ;Yמ פטט ואללר; תל' :פרידה
"הלוך ושוב"

"צדפןת"

ד"ר צבי פרידהבר ,בארי טברטיק וגיורא מנור.

תא'  :ג'ודי קופרמן

"נקמה מתוקה"

-

':כ אליט דור-כהן; :,מ

";" The Way of How

תל ,:אליט דור·כהן

':כ צבי גוטהיינר; מ'  :בנג 'מין בריטן;

"ונ.ה שהיה הןא שיהיה"

תל' :כריטטינה ג'יאניני; תא' :ג'ודי קופרמן

':כ הדה אורן; :,מ דב מיאלניק; תל'; שרה יוטף

"'תה יןדע מי בנין·יורק?"

-

':כ צבי גוטהיינ;ר ':מ טקןט ג'ונטון;

"דמעןת של מלאכים"

-

-

':כ דינה ביטון; ':מ יוני רכטר; תל ,:שרה יוטף

תא ':ג'ודי קופרמן

*

*
להקת המרכז למחול ספרדי

אירועים אחרים

רח' בן·יהודה  , 53תל·אביב ; 63431
טל' 03-233805

במפגש "גןןנים במחול" ,שהתקיים אחרי
הפטקה של שלוש שנים ,באודיטוריום דוהל
בתל·אביב ,הוצג מגוון רחב של עבודות,

מנהלת אמנותית :טילבדה דוראן
מפיקה  :מאירה אליאש-צ'יין

עוזרת למנהלת אמנותית :מיכל נתן
עןזרת למנהלת חזרןת  :נטע שיזף
רקדניןת :טילביה דוראן ,אלה וייך ,תמר
מוקד.י מיכל נתן ,מיכל טבו ,נטע שיזף ,
שרון שלו ,יעל שלומי

שהמצטיינת בהן היתה הדואט הארוך מאת

ניר בן-גל וליאת דרור" ,דירת שני חדרים".
בין הכוריאוגראפים שהביאו מפרי עבודתם

ל"גוונים" היו גל אלטטר ,עדי חן דגני,

אטתי פומרנY

ואמנון רביב ,יעל פארן וחגי

בן·יהודה ,ויקטוריה גרין ,חפציבה אברהם,

נטע פלוצקי ,אטתי קינן ,תמר בן-עמי ,מלכה
חדג 'בי ,יעל כנעני והאמנית האורחת

בכורה ב1986-
"פיאסטה" -

מגרמניה המערבית טוזנה לינקה.

':כ טילביה דוראן וויקטוריה אוחניה;

תל' :טילביה דוראן; תא ':דורית מלין

במטגרת פסטיבל ישראל הופיעו קיי טאקי,
שהכינה עבודה מיוחדת עם להקתה ורקדני
טדנת להקת המחול הקיבוצית וקבוצתה של
רות זיו-אייל ,וכן רטרוטפקטיבה מעבודותיה

*
תיאטרון מחול ירושלים
רח' מטילת-ישרים  , 3ירושלים;
טל'

02-233520

מנהלת אמנןתית :תמרה מיאלניק
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החל בשנות ה  ;70-מרתה קלארק ולהקתה,

קבוצת "אמיל דיבואה" מצרפת" ,באלט
שטוטגארט" ב"אילוף הטוררת"" ,פילובולוט"

מארה"ב וכן הלהקות הישראליות של ירון
מרגולין ב':שירת מחול" ,בת-דור ולהקת
"בלו ראן" מבלגיה בעבודות מאת רונית
לנ.ד
במפגש האמנויות בתל-חי השתתפו קבוצות
תנועה שונות במייצגים.

*

