
ובנורותלהקות

באורזם;
בןריאןגראפיה :'ב

ונןסיקהונ':

תפאןרהתפ':

תלבןשןתתל:,

תאןרהתא':

בת-דורמחוללהקת

 ; 64078תל-אביב , 30אבן-גבירןלרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נטאוננןתית:וננהלת

סברסקיבריבללי:וננהל

רוטשילדדהבת-שבעונפיקה:

מייסוןקנת :אוננןתיתלוננהלתאסיסטנט

אילנהשיר,דודדרןר,אורהחזרןת:וננהלי
סופרון

שור,דודמייסון,קנתונאסטרים:באלט

מובל-קמלרוזלין

סיפרוןאילנהונחןל:רןשונת

קליי,דפיליפפסקלסקי,מריםרקדנים:
לימורסופרון,אילנהאהרוני,פטריסיה
ברו,דאניהאריזה,פאביולהאקמלרו,ד
סוזןג'יביאט,אליזבתברטרנ,דכריסטין
נוריתויבנרגר,ענתהירש,מיכלהולדן,

היידיפישה,כריסטיןמאונט,סוזןישראלי,

ברן,קונוראבני,יונתןאבידן,אלוןקירש,

איתןמוראר,דפייר-אנדרהגולדברג,משה

זאבקניטו,לוצ'יאנוספנסר,נייג'לסיבק,

אבואב,אור(מתלמדים:)תדמור,עידורום,

לבליאורחוזה,שימי

 :בחו"לטיוריס
 1987מאי-איטליה

 986/7-1בבנורות

-רחבות""בתפיים
לובוביץ;לארתפ': ;וביץלובלאר :כ'

רדלרדניתא:'

-"פסיאן"
טירינה;יואקין :'מסנדרס;ג'וב ':כ

רדלרדניתא':בון;קתרינהתל':

-"ליברטנגו"
פיאצולה;אסטור ,:מויינרוט;מוריסיו :כ'

קוויןתא':גלרדו;קרלוס :תפ'+תל'

מקאליסטר

-יה"קראתיךייונונעונקים
אבני;צבי :'מרייטר-סופר;דומי ':כ

משהתפ:'רדלר;דניתא':וילדר;שמואלתל':

שטרנפלד

-חוונןתיך""על
מאוקה :תל'טובין;אדוארד :'מפרי;יגאל ':כ

מקאליסטרקוויןתא':קראם;

-"אריאטה"
צ'סטר;בלזור :'מויינרוט;מוריסיו :'כ

מקאליסטרקוויןתא:'גלרדו;קרלוסתל:,

-"דיברטיוננטו"
טיין;ברנשליאונרד ,:מרייטר-סופר;דומי :'כ

מקאליסטרקוויןתא:'וילדר;שמואלתל':

-"נהןרה"
פולנק;פרנסיס :מ'כריסטי;נילס :'כ

רדלרדני :תא'דקר;קסותפ'+תל:,

-גלגלים""החלפת
שמואלתל':וייל;קורט :'מגריפין;רודני :כ'

פנטוריןנתןתא':וילדר;

* 
בת-שבעמחוללהקת

 ; 65207תל-אביב , 90העםאחדרח'
 03-625479,622255טל'

"אהל-שם",תיאטרין :החזרותאולם
 ; 65212תל-אביב , 30בלפוררח'

 03-285200,296240טל'

כהןרוברטאוננןתי: Yיןע

דבירדודאוננןתי:לוננה

אוגןג'ייונאסטר:באלט

שירשליטריפון,נירהחזרןת:וננהלןת

סטרוםבילבללי:מנהל

אידלסמירהלמנב"ל:משנה

אורבך,ריצ'רדאין,חייםאוגן,ג'יירקדנים:

יצחקגוטסמן,שיגבאי,תמרבוטני,שולה

סאן-דהברונודביר,דודגרדה,נתןגלילי,

חומה,מיקיייניג,תמידור-כהן,אליסשפריי,

עפרהלוי,ארזליבנת,אורנהטריפון,נירה
קינן,אוריתפז,טליהסלביק,דניאלהמזרחי,
שירשלישטיינר,ליאת

 :בחו"לטיוריס
-ארה"ב ; 1986יוני-בלגיהצרפת,שווייץ,

 ; 1986מרס-לונדון ; 1986נובמבר /אוקטובר
 ; 1987אוגוסט-אתונהפסטיבליוון,

 1987אוקטובר-גרמניה

זזבת-שבע

רפפורטדודאוננןתי:מנהל

ענתבן-חמו,צביקהאלבו,אתי :רקדנים

כהן,יובלדגנור,אלינהגלינה,אילהבוצ'צ'ו,
צעידי,אמירנודו,קרוליןמבורך,אבשלום

קרומליסהפרוז,נטלי

 986/7-1בבנורות

-צורה""חסר
צפראתל:,ניקולס;מגי :'מבן-גל;ניר :'כ

שטיינשלייפר-אמי;רודיריתפרלמוטר
מליןדוריתתא':

-"המעטפה"
רוסיני;ג'יאקומו :מ'פרסונס;דויד ':כ

סגלקורליהתא:'ווירקולה;ג'ודיתל:'

-פנימי""מקצב
פרסונס;דוידתל:,פרסונס;דויד ':כ

מגלקורליהתא:'

-פרקים"בחמישה"סיפןר
האויר"מזג"תחזיתלהקת ,:מקול;טיקי :כ'

שוורץאילתא':דבי;רדוד :תל'סקיט;וטוני

-בלןת"עד-"בלוז
רוברטתל':בלוז;קטעי :'מנורת;רוברט ':כ

שוורץאילתא:'זולטה;וחמדהנורת

69 



-ימים"שני"בין
וסיימוןלוצ'יהדהפקו ,:מנורת;רוברט ':כ

סגלקורליהתא:'סטורר;אנדריותל':רוג'רס;

-"שנניס"
-סמפלר""קבוצת :'מדור-כהן;אליס :'כ

דביר;דודתל':קרן;שרוןבמה:עיצובקולאז;'
קופרמןג'ודיתא':

- "'ככה"למה?
ג'ודיתל':צ'ייקובסקי; :'מפרסונס;דויד :'כ

מליןדוריןתא:'וירקולה;

-"לינטון"
צפראתל':לינטון;דויד ,:מפרסונס;דויד :'כ

רוספיליסתא:'פרלמוט;ר

-מוטעית""תפיטה
צפראתל:,מרטינס;וים :'מבן-גל;ניר :'כ

רוספיליסתא:'פרלמוטר;

-והמוות""העלמה
רוברטתל':שוברט; :'מנורת;רוברט ':כ

סגלקורליהתא':נורת;

זזבת-שבע

-צומח"חי,"דומם,
רפפורט,דודפינזלי,ש.רוןגולדמן,ורה :'כ

קניטולוציאנו

-הגדול""המתחזה
עזרלו;דניאלתל':באך; ,:מעזרלו;דניאל :'כ

רוספיליסתא:'

-ראטה""טבולא
פארט;ארוו ,:מנהרין;אוהד :'כ

סגלקורליהתא':ג'אנני;א_כריסטינהתל:,

-"מבט"
דביר,דודתל':מונק;מרדית ':מבאר;רמי :'כ
סגלקורליהתא':באר;רמי

-"לליו"
סמואלפארט,ארוו :'מהיל-סאגן;ג'ין :'כ

היל-סאגן;ג'יןתל:,שירה;וקטעיברבר
קוין :תא'פן;גרינש:יהודיתאביזרים

מקאליסטר

* 

הישראליהבאלט

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

הלהקה_)עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
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חיפהבאלט

 , 32694חיפה , 71סילברה. .ארח'
-04טל' 227850 

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

 1988בכירית
-הקטמים""חנות

רספיגירוסיני, :'מפסטרנק;א_ ':כ

* 

ירושליסהאנסמבל,

 , 13הגרדוןעולירח'שאלתיאל,מתנ"ס

ירושלים;מזרח,תלפיות
 02-717877טל'

דפנההלהקה:רקדניותשלמשותףניהול
מליניאק,הדרכהן,בתיהאינבינדר,

רימון-לויאיה

לנגןהלגהאורחת:ומורהכוריאוגראפית

 987-1בבכירית

- " x2 1להלה,"לה,

איהתל':סקיי;להקת :'מרימון-לוי;איה :'כ
רימרן-לוי

-הכלים"את"שברו
הריגלאס,פיליפ :'מאינבינדר;דפנה ':כ

אינבינדרדפנהכהן,ירדנהתל':דה-ריט;

" 10 8 x "מבריק-
הרמןשטיינר,מקס ,:מלנגן;הלגה :'כ

מילראיורםסרט:כהן;ירדנהתל':קרפפלד;

* 

ענבלמחולתיאטרווו

 ; 65149תל-אביב , 6יחיאלירח'ו

 03-653711 , 652758לט'

לרי-תנאישרהאמנותית:ומנהלתומייטדת

I אהרוןרפיכללי:מנהל

I :זארב,שרהחג'בי,מלכהכהן,אילנהרקדנים

I ברארן-אזרלאי,ררניתקיסר,תמרכלף,כוכבה
T.!I נוראל,צירןגדליה-ליפשיץ,סיגלאלון,יכל

T.!I אשר,שלמהבר-אב,יעקבאברהמוב,רדכי

שטריתעמיכלף,:אבנר

I בחי"לטיירים: 
:ארה"ב

-1987/8בבכירית
-"חזןר"

ירנהתל:,טרביה;ערבדיה ':מחג'בי;מלכה :כ'
כהןרפיתא':חרז;

-"גלגרל"
יהרדיתתל':לוי;שם-טוב :'מזארב;שרה :'כ

כהןרפיתא':גרינשפן;

-"מרחבא"
שלמהתל:,סלע;רחלי :'מסלע;רחלי ':כ

כהןרפיתא:'חזיז;

-פורחות""אותיות
רותתל':הלוי;ארריה :'מלוי-תנאי;שרה :'כ

כהןרפיתא':צרפתי;

-ושירה""נשיד
רותתל':הלוי;ארריה :'מלרי-תנאי;שרה :'כ

כהןרפיתא:'צרפתי;

* 

הקיבוציתהמחוללהקת

 ; 25130מעלה-הגלילד"נגעתון,קיבוץ
(סטודיו); 04-858437טל'

 ; 61400תל-אביב , 8המלךשארלשד'
(משרד) 03-252171טל'

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

כהןירוחםכללי:מנהל

דגןזכריאמנותית:למנהלתעוזר

אלכסנדרפאל,סיגהיל :מייטטרכאלט
מאירלברןגאוקופולוס,

ליבניאפרתדגן,זכריחזרות:מנהלי

נגה,ארנרןאסנת,אררןענת,אסולין :רקדנים
גמבוראובן,בן-ישירמי,באררן,אריאלי

סיון,כהןאלה,וגנרנעמה,גפניניצה,

מינוקוברוני,ליבנהאביטל,לבניבועז,כהן
רחל,פריעמי,סבוראיאורית,מעודדדלית,
אליפלאחארי,פסטמן

-1986/7בבכירית

-עדן"עצי"בין
צביהתל:,בן-חיים;פאול ,:מאורן;הדה :'כ

גלברדניסןתא':זילברמן;

-האש""משכן
באוסנרן;דיטריךגלאס,פיליפ :'מאק;מץא :'כ

גלברדניסןתא':איומה;מריקותל':

-לתזמורת""מדריר
יהודיתעיצוב:בריטן;בנג'מין :'מבא;ררמי :'כ

גלברדניסן :תא'גרינשפן;

-חקים"ש"ציפורי
מנוחין;יהודישנקר,רווי :'ממרקו;איבן ':כ

גלברדניסןתא:'גומבר;יהודיתתל':



-חורג""ובטעז
מרטינס;וים ,:מבז-גל;נירדרור,ליאת :'כ

גלברדניסזתא:'פרלמוטר;צפורהתל:,

-קונצרטנטוום"ייובחולות
סטראווינסקי;איגור :'מבאר;רמי ':כ

גלברדניסןתא:'בן-ארי;יוסי :עיצוב

-"יריאל"
ג'יןתל:,פארט;ארון ,:מהיל-סגאן;ג'ין :'כ
גלברדניסןתא':קוורץ;ברטהסגאן,-היל

-"בורה"
ג'יןתל':מוצארט; :'מהיל-סגאן;ג'ין ':כ

גלברדניסן :תא'קוורץ;ברטההיל-סגאן,

* 
ודממהקול

לאמנויות,מרכזודממה","קולבית
 ; 63902תל-אביב , 61הירקוןרח'

 03-5102997/8טל'

אפרתימשה :אובנותיובנהל

בירןדני :להקהרכז

פורת:תותיוהצגההפקהניהול

יאסאריהמיורים:ובנהל

מימונ,ואנהחן,אביטלנדלר,אטתררקדנים:
עפג'ין,ארזסגל,אוריתפורטל,אורלי

ניסיםבירן,,נעמהמויאליוסףצפת,ודוד
 ,גרובפטריקאחרק,עידוברעם,עדיידי,ד

כץתמיחליל,וצביקה

בחו"ל:טיורים
-מילאנואיטליה, ; 1986יוני-איטליה

 1988אפריל-ארצות-הברית ; 1987מרס

בכורות

-"טיוטות"
אפרתימשה ':כ

-(בהכנה)פוליה""לה
אפרתימשה ':כ

* 

אלקווםאושרהתנועהתיאטרון

 ; 46341,הרצליה 119בר-כוכבארח'

 052-544039טל'

אלקייםאושרהאובנותית:ובנהלת

אלבז,סרג'עציון,עדישחקנים: /רקדנים
פריור,יוניכהן,זוהראיאב,עפרהנהרין,ורד

שפיראנעמה

 :ו"לבחסיורים
 1987מאי-איטליה

ו-988בבכורות

התיאטרוןעםמשותפת(הפקה"מולובות"
-הקאמרי)

שטרנפל;דמשהותל':תפ'אלקיים;אושרה :'כ
ורדיחניתא:'

* 

מרגוליןירוןמחוללהקת

 ; 93624,ירושלים 106/15בית-לחםדרך

 02-410383,716197טל'
מלחה/גולומב,רח'ציבור,ומקלטסטודיו:
מנחת;

 02-438624טל'

מרגוליןירוןאובנותי:ובנהל

גורליאורהובנכ"ל:

עירוני:נפתליהטיקלאמתיועץ

אסתידלסק,ויונתמרגולין,ירון :רקדנים
בניסתידודלוס-בניסת,ו

ו-987/8בבכורות

-"שיר"
רחמנינוף;ס. :'מסוקולוב;אנה :'כ

גראעודדתל:,

- " Yהקי"לילות
גראעודדתל':ברליוז; .ה :'ממרגולין;ירון :'כ

-שובש"ללא"
מוסורגסקי;מ. :'ממרגולין;ירון :'כ

גראעודדתל':

- " 10ובמ'"ובחול
גרא;עודדתל':ואגנר;ר. ,:ממרגולין;ירון :'כ

בניסתידודצרפתי:אגרוף

-שני"ייובחול
סאטיא. :'מדלסקי;יונת :'כ

-ובוות"עדאהבה"ובחול
ג'סואלדו;ק. ,:ממרגולין;ירון :'כ

גלברדניסןתא':מרגולין;י.תל:'

-ובקוללות""נשים
מרגולין;.יתל':צ.פראנק; :'ממרגולין;ירון :כ'

גלברדניסןתא:'

-הובוות"ייובחול
מרגולין; .יתל:,פורה;ג. :מ'מרגולין;ירון ':כ

גלברדניסןתא':

* 

תנועהתיאטרוןתמו-נע

 ; 62667תל-אביב , 28האזדהרח'

 03-449878טל'

צוקרמןנאוה :אובנותיתובנהלת

צוקרמן,מיקירוזנטלאילן :ובפיקים

רוזנפל,דבלההדויי,באמנוןשחקנים/רקדנים:
עידיתמורן,נטעשגיא,יעלליניק,דורון

חנוןעמנואלאייזן,

 :בחו"לסיורים
 1987מאי-בריטניהארה"ב,

-1987/8בבכורות

-אשה"נקודה"איש
נוימן;איתמרתפ':צוקרמן;נאוה :וכ'ב'

קופרמןג'ודי :תא'

* 

שינפלדרנהמחולתיאטרון

 ; 1;6230,תל-אביב 14פרידמןהרברח'

 03-446745טל'

וכוריאוגראפית:רקדניתאובנותית,ובנהלת

שינפלדרנה

סונדב,ואינגבורגפייגנבלט,תמררקדנים:

שפרלינגסיגל

-1988בבכורות

-בחדרי"- Y 87"קי
שוברט;שופן, :'משינפל;דרנה :כ'

רוספליט :תא'

-"דובויות"
ואימפרוביזציהתנועתייםרעיונותעלמבוסס

שינפל;ד:רנהועריכהבימויהרקדנים;של
 " Throbbing Crystal "שופן :'מ
הרקדניםתל':ברמן;טובה-צפור :תפ'
רוספיליסתא':להב;וניק

* 
מחולקבוצתירושליםתמר

רוממה, , 5זכרון-יעקברח'גרוס,ע"שמתנ"ס

 ; 94421ירושלים
 02-524711טל'

אליאש-צ'ייןמאירהובנכ"ל:

גוטהיינרצבי:להקהובורה

עדנהגוטהיינר,צביאלסטר,גלרקדנים:
ליפשיץ,אוויזלטין,רוניתדר,נעהבר,דה
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פנחטי,עמוטפבין,גליהטכפטמה,רודי
קולבןאמיר

-1987/8בבכורות

-לשנוא"ילדיםלוידיםלאט"אט
גולדטמית;ג'רי :'מקולבן;אמיר :כ'

פרידהותל:,תפ'לביא;עמוט :קריין
קופרמןג'ודי :תא' ; yקלאפהול

- " ...טיפרשהחול"מה
פרידהתל':תית;טביב :'מפנחטי;עמוט :'כ

קופרמןג'ודיתא:' ; yקלאפהול

-רציניות""למטרות
פרידהתל':ואללר;פטט :'מ ; Yליפשיאווי :'כ

קופרמןג'ודיתא': ; yקלאפהול

-ושוב""הלוך
ותל':תפ'ריי;ךטטיב :מ'גוטהיינר;צבי :'כ

קופרמןג'ודי :תא' ; yקלאפהולפרידה

-לשבעה""ריקוד
בריטן;'מיןבנג :מ'גוטהיינר;צבי :'כ

קופרמןג'ודיתא':ג'יאניני;כריטטינהתל':

-בנין·יורק?"מייןדע"'תה
ג'ונטון;טקןט :'מגוטהיינ;רצבי :'כ

קופרמןג'ודיתא:'

* 
ספרדילמחולהמרכזלהקת

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

דוראןטילבדהאמנותית:מנהלת

אליאש-צ'ייןמאירה:מפיקה

נתןמיכלאמנותית:למנהלתעוזרת

שיזףנטע :חזרןתלמנהלתעןזרת

תמרוייך,אלהדוראן,טילביהרקדניןת:

 ,שיזףנטעטבו,מיכלנתן,מיכלמוקד.י
שלומייעלשלו,שרון

-1986בבכורה

-"פיאסטה"
אוחניה;וויקטוריהדוראןטילביה :'כ

מליןדוריתתא:'דוראן;טילביהתל':

* 

ירושליםמחולתיאטרון

ירושלים; , 3מטילת-ישריםרח'
 02-233520טל'

מיאלניקתמרהאמנןתית:מנהלת
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גריזלדהבג'יו,אפרתהלברטל,חנןרקדנים;
ראומהטימרטוב,אלוןריכטר,אילתכהאן,
ל.יארטאלבונט·טוביאט,קלרהשוהם,
ביאלניקתמרהבילו,עדהרפאל.יחגית

-1987/8בבכורות

-"בריאה"
קרלוט;וולטר ':ממיאלניק;תמרה ':כ

הנדלבניקריינות;יוטף;שרהתל':

-"צדפןת"
פוליקר,יהודה ;'מאורבך;ריצ'ארד :'כ

יוטףשרהתל:,פרבר;ריצ'ארד

-לי"עשה"צחןק
טדימיאלניק,דב ':ממיאלניק;תמרה :'כ

צדקאמלולרותתפ':לטרי;

-מתוקה""נקמה
 "; The Way of How " ,:מדור-כהן;אליט :'כ

דור·כהןאליטתל:,

-שיהיה"הןאשהיה"ונ.ה
יוטףשרהתל';מיאלניק;דב ,:מאורן;הדה :'כ

-מלאכים"של"דמעןת
יוטףשרהתל:,רכטר;יוני :'מביטון;דינה :'כ

* 

אחריםאירועים

אחרישהתקייםבמחול","גןןניםבמפגש
דוהלבאודיטוריוםשנים,שלוששלהפטקה

עבודות,שלרחבמגווןהוצגבתל·אביב,
מאתהארוךהדואטהיתהבהןשהמצטיינת

חדרים".שני"דירתדרור,וליאתבן-גלניר

עבודתםמפרישהביאוהכוריאוגראפיםבין

דגני,חןעדיאלטטר,גלהיול"גוונים"
וחגיפארןיעלרביב,ואמנון Yפומרנאטתי

אברהם,חפציבהגרין,ויקטוריהבן·יהודה,

מלכהבן-עמי,תמרקינן,אטתיפלוצקי,נטע

האורחתוהאמניתכנענייעל'בי,חדג
לינקה.טוזנההמערביתמגרמניה

טאקי,קייהופיעוישראלפסטיבלבמטגרת
ורקדנילהקתהעםמיוחדתעבודהשהכינה
שלוקבוצתההקיבוציתהמחוללהקתטדנת
מעבודותיהרטרוטפקטיבה,וכןזיו-איילרות

ולהקתה,קלארקמרתה ;-70הבשנותהחל
"באלטמצרפת,דיבואה""אמילקבוצת

"פילובולוט"הטוררת",ב"אילוףשטוטגארט"
ירוןשלהישראליותהלהקותוכןמארה"ב
ולהקתבת-דורמחול",ב':שירתמרגולין

רוניתמאתבעבודותמבלגיהראן""בלו
לנ.ד

קבוצותהשתתפובתל-חיהאמנויותבמפגש
במייצגים.שונותתנועה

(איטליה)פטארובעירהתקיים ' 87ביוני
פטארו,דהאבראוגוליאלמועלבינאלומיכנט
לפנישנפטרהמפורטם,היהודיהמחולמורה

העולםמכלמשתתפיםממאהיותרשנה. 500
שבמטגרתוהמדעי,בכינוטחלקנטלו

כיוםהמוצגתמקיפה,תערוכהגםהתקיימה

בכנטנכבדחלקלישראל.גםותגיעבאירופה
הרנטאנטלמחולהיהודיתלתרומההוקדש

בכינוטהשתתפומישראלהאיטלקי.
מנור.וגיוראטברטיקבארי ,פרידהברצביד"ר

* 


