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שלשפעותוםם.חסהמחולבאולמיאבלובפאוקיס,בנינוותשינתושלמיסשלגשס

ענשיושקווההויקוובעקבותמנווגיוואשלמנםיעתוווייחוצעיויס.ותיקיסיוצויס,

אירופיפסיפס
בפויןשחוויסויסגב

עסןקיםב"ארהשלבאמריקה ~

עלבכתיבההמחןלןחןקריהמבקרים ~
במקןםבמחןל.ןרב-לאןמיןתאתנןצנטריןת

ממשית,אנןשיתכתנןעהבמחןללהתעניין

 .חברתיתכתנןעהבןעןסקיםהם-בימתית

ביןלשלבמנסיםזאת,לעןמת ,בפריז

שםצפיתי .המחןלשלהשןנןתהמשמעןיןת

ליצןרהניסיןןימסימנבהםשישבמןפעים

 .אתנילמןצאהתייחסןתתןךאמנןתיתתנןעה

כ,ךזאתלהגדירנכןןיןתר ,"שחןרה"תרבןת

קןרקט.הפןליטיקלימתרבןתלרגענתעלםאם

וכ
c: -זמננן-בןלמחןלבמרכז) Theatre 

Contemporain de la Danse (, הממןקם

ז'אקהתרבןתשרמןרשת ,"האמנןיןתעיר IIב

-שלנן)דללסןזןאתקצתהמזכיר(מקןםלאנג
שנישכללערבמנןייםסדרתבמסגרתראיתי

ארבעהידיעלןנרקדןנןצרןשניהםדןאטים.

ןמרתקנןעזניסיןןזההיה .שחןריםרקדנים

 ,הרחןבריקןדשלהתנןעתיבחןמרלהשתמש

ןנדד ) Breakdance (ברייקדאנספעםשכןנה

לאירןפהאחרןתןעריםנין-יןרקמשכןנןת

שפהליצירתשנים,מעשןריןתרבמשך

 .ןכנהאמנןתיתאישית,תנןעתית

ןבןרןסאנןןשלהדןאטאםאבל, .ממשנער

כןריאןגראפית ,היטבןמעןצבמרגשהיה

ןאלנטיןןדןדי'מייצחכיםשלהדןאט ,ןרגשית

) Hakim Maiche - David Valentine ( היה

 .בןסריצירתהצדקה,ללאיןמרני ,מתחכם

 .דקןתכעשררקנמשךהןאהמזללמרבה

Lם
םד

פסטיבלבמסגרת ,למשל ,שראינןלמהבניגןד

מרגןליןירןןשלמאמרן[ראה 1996ישראל

סאליההכןריאןגראףחןיהצל ,] 9 'מסבגיליןן

המהמםלדןאטןעמיתן ) Salia Sanon (סאנןן

שיתןףליצןר ) Seydoux Boro (בןרןסיידן

מחןללמהןתבסתירהשעןמד ,ביניהםפעןלה

באןפןאינדיןןידןאליסטיתשהיא ,הרחןב

ןמלחמתהניכןרשלתןלדהזןאןליקיצןני.

המןדרניהכרךברחןבןתהנעריםשלהקיןם

שמןצאםהרקדניםשני ,מקןםמכל .האלים

אינםכבר ,בפריזממןשךזמןיםיןחמאפריקה

האקרןבטיתבתנןעה .בגרןתבהםיש .נערים

גםיששלהםמתפשרתיןהבלתהמסןכנת

שלרגעיםלהפגיןלשניהםהמאפשרת ,פיןטיןת

י.תיןאמכןןיחסרןך

ביןדןאטהןאאף ,המןפעשלהראשןןחלקן

ןהשנימבןגרהאחדאירןפאים,לארקדניםשני

 ,שנה 12כברפןעלבן-זמננןלמחןלהמרכז

ידןעייןצריםשללהקןתיהםהןפיעןןבמסגרתן

גאלןטה.שלןלהקתןמאריןמגילמשלשם,

לרביםאכסניהשימשזהגדןללאאןלם

ברשימתבצרפת.העכשןןיהמחןלמיןצרי

שמןתבןלטיםבמרכזןהמבצעיםהיןצרים

עלמרציםהאמריקאים .רביםצפןן-אפריקאים

הצרפתיםגםאבלןבין-גזעי,בין-עדתישיתןף

רמהעלמןןתריםןלא ,בנידןןמשהןעןשים

 .תיתאמנן

בעירלתייקהמרכזבמעיןשהתקייםמןפעגם

 ,) Colombes (שמהקןלןמב ,זיפרשליןילןן
מןפעעיצןבעלאתנימחןלבהשפעתעןסק

שהציגהלמןפעכןןנתיעכשןןי.ןאמנןתיאישי

שם .) Blanca Li (ליבלאנקהשללהקתהשם

המלךבתשלןמיתמשמע ," Salome "המןפע
האחראית ,הצעיפיםשבעתבעלתזן ,הןרדןס

 .המטבילןחנןישלראשןלכריתת

מןגדרשלהןהמןפעמספר,דיןצרתהיאיל

ןמןסיקליכןריאןגראפימןפעייבתןכנייה

אח,דשחקן ,טרפזאןמנישני ,רקדניןתלשמןנה

זהבמןפע ."מןסיקאיםשהיןחמליריתזמרת

עם .היןצרתשלהאתניהמןצאהיטבניכר

מהכלןבעצםהתלבןשןתהבימה, ,זאת

מהמחןליןתרמענייניםהיןלמןפעשמסביב

הפלמנקן.שלההיכרסימניבןשניכרים ,עצמן

לרתןםנןסףעכשןןיניסיןןזהן ,מקרהבכל

מעטלאשהעסיקהחדשה,מהבריתלסיפןר

 .אתנייםסגנןנייםאמצעים ,םיכןריאןגראפ

מעלהתלןיכלןבמיןהןאיןחנןשלכלאן

עבןדתםאתעןשיםהאקרןבטיםןשני ,לבימה

מןפע .בעלילהממשישתלבשהדברמבלי

מרתקיםרגעיםבןשיש,משהןמבןלבל

מעןלןת.ןרקדניןת
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אירופיפסיפס
זוגי~תאס

צפיתימצרפתרקדניםשלנוסףבמופע ..........

""'IIIIIIIIIII ברמןבעירמחולפסטיבלבמסגרת
הלהמאת ,אורכוכשעה ,דואטשובשבגרמניה.

 Hela Fattoumi-(לאמורהואריקפאטומי
Eric Lamoureux (. צירהיהשם" Solstice ", 

 .שוויםהלילהומשךהיוםמשךשבוהיום

ביח,דשניםמעשריותרכברעובדיםהשניים

הפעולהשיתוףאתלמחול.מחוץגםזוגוהם

גברהואסטודנטים.בהיותםעודהחלוביניהם

ממוצא ,ורעשחומתוהיא ,קומהגבהצרפתי

ומעבירהבשלמותמשתלבתתנועתם .אפריקני

הם .מובהקתזוגיות ,משפחתיתיחדתחושת

להםהמתעופפיםאקרובטיםכשנינוהגים

בכךלחלוטיןותלויים ,לזירהמעלבאוויר

המעוף.באמצעשלוהפרטנראתיתפוסשהאחד

נעדרתאינהולאמורהפאטומישלהתנועה

הבימהעלמעשיהםתמידולאסיכונים,

מצדמחיצותמינימזיזיםהםתחילהמובנים.

לכ,ךשישמבלי ,השנילעברההבימהשלאחד

ככלאבלכלשהי.משמעות ,לפחותבעיני

הקשרמתברר ,מתפתחהמשפחתישהדואט

מרתקנעשהוהמחול ,לאשההגברביןההדוק

בוגר. ,מצויןדואטזהוויותר.יותר

וכ
c --
Lם
םד

אירופיפסיפס
נומושלהסתיו-בויססיפווי

וכ
c --

דרכהאתהחלהשםלוופרטאל,אם ..........

""'IIIIIIIIIII בהעובדתעדייןולמעשהבאושפינה, 
-העכשוויהמחולאטרוןיתשלr,ככההיא
 ,העתיק Hansaעריאיגודמעריאחת ,ברמן

המחולתיאטרוןשלמאודחשובמרכזהיא

כמו ,חשוביםיוצריםבעברפעלוכאןהגרמני.

שלו(שבבכורהקרסניקויוהאןהופמןריינהילד

שלנוהדיוןבמסגרתעסקנובקלן,שהתקיימה

וזה ,) 13-12 'עמ ,הפוליטיתהזיקהבעלבמחול

סוזנההעירוניתהלהקהאתמנהלתיםישנת

לינקה.

Lם
םד

השמייםלמרותמאו,דצבעוניהאירופיהסתיו

צובעיםהערמוניםעצישלכתהאפורים.

ואדוםבצהובוהכבישיםהמדרכותאתבנופלם

לאוניעצבנקהילשלהחדשהמחולם.ימרהיב

 " Heisse ( "חםאווירייששמה ,רתהייצפחות.
" Luft (, שאפשהמהוכל ,צבעונייםםיבדכולה

יטקסטילמופעזההיה ,בכללבהם.לעשות

אטרוןיתעצביהחדשההיצירהלפני :מובהק

לינקה,שלעבודתהאתברמןשלהמחול

הקיבוציתהמחוללהקתשלממופעיההמוכרת

תפקידהבדיםממלאיםבושגם ,"נשיםבאלטיי

זוגבתמעיןהיאהחדשההיצירהמרכזי.

 ."נשיםבאלטייל

ניכרהמרהיבים.הבדיםוצריםיהתנועהאת

הןהארוגהחומרשלוהנשיותשהצבעוניות

שלשהכנתה ,מורגשהיוצרת.דמיוןאתשגירו

בהתקועותעדייןעתה.רקהסתיימהזויצירה

וגימור.נוספתלמדידהזקוקהוהיאסיכות

49 



אירופיפסיפס
צבעיםשלמשחק

הגרמניתהעירשלהעירוניבתיאטרון .........

התקיימה ) Saarbriicken (סארבריקן ~
צעירהיוצרתמאתחדשמחולשלבכורה

לעבודותיהלבשמתישמזמןמשטוטגארט,

וללהקתהגארטטוטששלהבאלטלהקתעבור

עסעבדה ) Daniela Kurz (קורץדניאלהשלה.

עלסארבריקןשלהמודרניהמחוללהקת

ללאכשעה,נמשךבימינושכנהוגמחול,

משמע: ." Monochrome "ושמוהפסקה,

חד-גוון·

מוכשרת,מחוליוצרתהיאקורץ ,ספקבלי

הייחודיתהתנועהשפתאתעדייןהמחפשת

ואפילובימתיותשהןשלהיצירותראיתי .שלה

המסתפקתעבודהבצדמאו,דתיאטרליות

יצירותהיואלווגסאלוגס .לשמהבתנועה

היטב.ובנויותנאות

קטעכלבגווניס;לעסוקקורץבחרההפעס

קשורהיצירתהאחר.לצבעמוקדשבמופע

 1928- (קלייןאיבהצרפתיהציירשלביצירתו
 "צייר"ששעהסקנדליסעוררקליין .) 1962

ולחבכתחומרועירומות,דוגמניותבעזרת

מתפלשותכשהן ,לעצמושרקחשלוהמיוחד

הרצפה,עליסחהמונבדיסעלהוראותיולפי

אחדבגווןשימושותנועה.רישומייוצרותוכך

בצבעהשימושעצסאתלבירורהעמידויחיד

החזותית.באמנות

וכ
c: 

נפרדשאינו ,סארבריקןשלהבימהחלל

עשויונלהביס),צעירכס(שהיוהצופיסממקוס

שגילסהרקדן,נכנסזובהירהלבימהלבן.כולו

שהקירותקראתיבתוכנייהקליין.הצייראת

יופיבלבן,תנועהתוךייצבעוהאנשיסואפילו

המברשתהבימתיתשבמציאותאלארעיון.של

האישוגס ,צבענטפהממשלאהלבנה

המשתאות,לעינינולהלביןעליוהיהשכביכול

לפניכשהיה,נותרהלבןברקעלהיעלסואף

המופע.תחילת

Lם
םד

פתיחההיתהבזהוב,מחולשלנאהרגעהיה

החללבמרומימוזרותדמויותעסבכחול

אפור.שלבתמונההסתייסוהכלהבימתי,

תמונההביצוע,וטיבהכוריאוגראפיהמבחינת

 ,"ר !.f >;!"שנקראבמחולאפוריסשלזומסיימת
המלווההמוסיקהביותר.המושלמתהיתה

מאודשוניסקטעיסשלשלססלטמיןהיתה

זהבריקודשלטגווניס,מרובוכךמזה.זה

 .האפורהצבע

 ("(קא'בבתפק'דהק(מרקוס ,"(ב("

WHfTE". MARKUS HECKEL AS YVES KLEfN. PHQTQ: UWE MERKEL ·' 
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Iכ
c 

Lםאירופיפסיפס
םד

המוןינותבאמנותהמחול

~ 
 ) Emden (~מדןגדןלההלאבעיר

שייסדמןזיאןןנמצאגרמניהשבצפןן

שניסעשרןתבמשךןעןרכןמייסדןשהיהמי

מסןףנאנן.הנרי ,) Stem (טרן"יישהשבןעןןשל

תערןכה,שסמןצגת ' 97ינןארןעדאןקטןבר

המןדרנייסהצייריסביצירןתהמחןלשנןשאה

 ,-20ההמאהשלהראשןנההמחציתשל

 ."ר pשלןעדייממאטיס

ראשיתשלהחדשניסהצייריסביןהקשריס

מעצבירביס.היןהמחןלןאמנןתהמאה

למשלכפיקאסןנןדעיסןתפאןרןתתלבןשןת

הרןסיכארכיפנקןןפסליסןצייריסאח,דמצד

ןהרקדניןתהמחןלאחרנמשכן ,שנימצד

אמניס .ןציןרלרישןסכנןשאיסןהרקדניס

מכלבשקדנןתשנאספהבתצןגהמיןצגיסאלה

 . 0העןל

שלתנןעההמלאהציןראתמכיראינןמי

באמדןאבלמאטיס?מאתהרקדניןתחמש

,אלאעצמןבאןריגינלרקלאלפגןשניתן

ןישנסקיר.עלתיכנןנןשלשןניסבשלביס

 ,ארכיפנקןמאתןרישןמיספסליסגס

ידיעל~מדןשל Kunsthalleל-שהןשאלן

מצןישס ,תל-אביבשללאמנןתהמןזיאןן

ארכיפנקן,יצירןתשלביןתרהגדןלהאןסף

החשןביס.הרןסיסהקןביסטיסאחד

כלןמר ,יצירןת-170כמןצגןתבתערןכה

הענקיןתמהתצןגןתאיננהאבלמקיפההיא

בהנכבדמקןס .הצןפהאתהמעייפןת

מראשיתהגרמניתהמןדרנהצייריתןפסיס

 "הכחןלייהפרששנקראןמהקבןצןת ,המאה

ןנןלדה ) Kirchner (קירכנרכמן ,הגשר""ן

) Nolde (. גסיצרןזןמקבןצהצייריס

 MATISSEמאט(ס

המחןליןצריעסרביסאישייסקשריס

בדיןקנאןתאןתסציירןןהס ,המןדרני

ןברישןמיס.

 ,) Bauhaus (הבאןהאןסאנשיביןהקשר
יןצר ,) Schlemmer (שלמראןסקארןבראשס

כמהידיעלכאןמתןעדאדי",הטריה"באלט

 ,יצרשהןאמכניןתהכביכןלמהדמןיןת

בפניאמנןתיצירןתשהןןמסכןתבתלבןשןת

 ·עצמן

אתמשכנעתבדרךמציגההמרתקתהתצןגה

המןדרניהמחןלביןההדדיתההשפעה

הנלןןההקטלןגהחזןתיןת.ןהאמנןיןת

ליחסיסעשירתיעןדמספקלתערןכה

הציןרןביןהמחןלבימתביןהמיןחדיס

המןדרנייס.ןהפיסןל

(פנקורכא

ARCHIPENKO 
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אירופיפסיפס
וטןמפולינההומןשלטון

Cכ
c:: 

היןשבהישראליהיןצר ,גליליאיציק ..........

"""11IIIIIIII מפעםאןתילהפתיעןמצליחבהןלנד
לאהןאהפעםןבגדןל.שןב,זאתעשהלפעם,

עיצבאלאצנןעה,קאמריתבעבןדההסתפק

רקדנים, )!ו-14לןבצלילבתנןעהיצירה

פחןת,בלאיןתרןמיפחןתמי ,מנגניםשגם

אתכחןמההמקיפים ,פסנתרים )!ומשבעה

פניעלהמשתרעתהענקיתהטרמפןלינה

כןלה.הבימה

--
Lם
םי

שלטןומשמע ,,, Chronocratie "היצירהשם
היא ,ממדיהמלבד ,בהשמיןחדמה .הזמו

הנןצרתןחלןמית,רכהאיטית,כאילןתנןעה

המשמשמהסןג ,הענקיתבכריתהשימןשבשל

אתמקפיץהמזרןלגןבה.קןפציםשללנחיתה

בן ,אןתםעןצרגםאבלוהמצןינים)הרקדנים

חלןמי,משהןלמחןלמשןןהזהמצבזמנית.

ים.שלמימיןלפנימתחתהאנשיםנעןכאילן

קארלג'יןהחבןרהעבןרשחיבר ,המןסיקה

הרקדניםשלליכןלתםמןתאמת ,) Gene Carlו

הרקדנים,אחדלמדי.מגבילןזהבפסנתר,לנגן

שהןא ,) Joaquim Sabateוסאבטהג'ןאקים
כדיתןךשרמעןלה,קןנטראטנןרזמרגם

אלהכלבמהלכן.המנגנתכנריתגםןישהמןפע

שילןבמןלטימדיה,שלתחןשהלמןפעמשןןים

השןלטהזמומתחןשתיןתראבלאמנןיןת.

שלקבןצתית,שייכןתשלבאןןירהחשתי

שלטןובעצםקןלקטיב,בתןךיחידים

התנןעה.אןפיעלמשפיעכגןרם ,הטרמפןלינה

בלגיהבהןלנ,דפעמים-Z5כבןצעכברהמןפע

ארצה,להביאןמאמציםןנעשים ,ןבגרמניה

הקרןב.בקיץכרמיאלפסטבילבמסגרתאןלי
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ופוותנשוסעל

מעולות,רקדניותחמשהןהנשים .........

ענקיות,גוויותדומה:מספרןהפרות ..........

שחוטות,בקרבנותשלגובהן,מטרכארבעה

בבית-כמואנקולים,עלהבימהבצדתלויות

דהכריסטינההיאהכוריאוגראפית .מטבחיים

יוצרת ,) Krisztina de Chatel (שאטל

נכתבשכברצרפתי,שםבעלתמצוינתהולנדית

 . 9מס'בגיליוןעליה

משמע ," Vanitas "נקראשלההחדשהמופע
החכםבשעתושהתבטאכפיהבלים",הבליי

אתהגיוניתלהסבירביכולתיאיןאדם.מכל

מהאבלהמחולית,ליצירההכותרתביןהקשר

,מדויקתממשמעולהעצמההעבודה .משנהזה

בבית-הפועלותחמשביןהיחסיםבתיאור

נראותהןכךמקום,(מכלהמטבחיים

ניתןשאינובצבעאבלנקייםבחלוקים

כקאנון,בנויהרבותפעמיםהתנועהלהגדרה).

תוךתמיד,אבלהיתרשללזובניגודמתפתחת

פיעלמעוצבותלאהדמויותפנימי.קשר

מהרקדניותאחתכלאלאאופי,שלמחוות

התנועתילחומראישיפירושמעניקההנהדרות

שאטל.דהשל

פילוסופיות,משמעויותגםלערבמוכרחיםאם

הצפוי ,הסתמיהסוףאוליהןהשחוטותהפרות

הבליםהבלאותוחיינו,שלהמשמעותוחסר

חייהןשללסמלהופכותהןקוהלת.של

מופעזהוכ,ךאוכךהנשים.שלהסתמיים

ומקורית,קפדניתבצורהבנויביטוי,כוחמלא

שאטל.דההכוריאוגראפיתשלכדרכה

בארץ,הופיעהטרםשאטלדהשללהקתה

המקוריותהיוצרותאחתהיאשכך.וחבל

הזמןוהגיעההולנדי,במחולביותרוהחשובות

עבודתה.ואתאותהיכירובארץשגם

Iכ
c 

Lם
םד
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העיומפתאתווקויס

סטוארטתום :'כור ,"ורעיריימיפו'

"CITY MAPPING", CHOR.: THOM STUART, PHOTO: ROBERT BENSCHOP 

Eכ
c: --

אתלעןדדשנןעדפסטיבלהןלנ,דממלכתבירתהיאהלאהאג,בעירמתקייםשנתייםמדי ..........

 . CaDanceהפסטיבאלשםןחדשניים.צעיריםיןצריםשלעבןדתם IIIIIIIי'"""

מקטעיםמןרכבהמןפע . City-mappingהעיר",יימיפןיהיהביןתרהמענייןשראיתימהמןפעים

העירשלדיןקןמעיןלציירשנןעדןבימתיןת,התרחשןיןתןמיניטקסטיםןמחןל,מןסיקהשלרבים

מפההתןצאה: .) Thom Stuart (סטןארטתןםהכןריאןגראףבעינינראהשהדברכפיהאג,

דןנלדנןסף,כןריאןגראףשלבמןפענןכחלהיןתיכולתילאאגב,האג.שלביותרולבביתצבעונית

 ,שונהבצורהעירואתרואהובוןדאיהמשימה,אותההוטלהשעלין ,) Donald Fleming (פלמינג

Lם
םד

בתלבןשתלבושיאןוה,מהאירקדן,הופיעהתיאטרןןלאולםלהיכנסהןרשןשהצןפיםלפני

והובילבתנןעתןאןתנןבירךהןאהאכסדרה.אתהמשכרבריחןשאפףקטורתנרןהציתמסורתית,

דרןם-מזרחמאיישמוצאםהעירשלהרביםלתןשביםשהןקדשסמליקטעהיהזההאולם.אל

השנייה.העןלםמלחמתאחריעדאלןבאייםשלטוההןלנדיםכידוע,אסיה.

מוטיבמעיןהיהזה .ןהיןםפעםהאג,ברחןבותתנןעהשלאילםסרטתצלומיהןפיעןגדןלמסךעל

כןלו.המןפעשלחןזר

משטחסביברץעירום,העליןןגןפן,פלגנערג'ןגינג.שלבבןקרהחלהסטןארטתוםשלהעירמפת

שמתעתדכמיאןלימכנסיים,ללאעדייןועניבה,ז'קטלבןשעצמו,שהכוריאוגראףשעההבימה,

רישןםמין ,משעשעתיאןםנןצרלנערבינןהצופים.מושביאתבריצההקיףעבודתן,למקןםלצאת

עירןני.בוקרשל

 Job (סאנדרסיןב ,למשלןתיקים.אמניםןשרורקדו ,חייםשמחתאפוףשהיה ,המופעבהמשך
Sanders ( סולןני'יןגנןסטלגי,טנגושרקד) Jeanne Solan (, תיאטר,דנסהנדרלנדסמוןתיקי
מבןגריאחדיןתר.צעיריםאמניםהןפיעןלעןמתםגעתןן.בקיבןץאצלנוקרןבותלעיתיםהמלמדת

הברבןרים".מ"אגםרציניקטעדןןקאהעלההעירוניהקןנסרבטןריןם

קרנבלשלקיומןעםבבדבד ,-30המשנןתהעירשלמוסרטותרחובתמןנותהןקרנןושובשןב

לעירו.צבעןניפרחיםזרהגישסטןארטספק,איןוזמרה.מוסיקהמחול,שלוקלאסימודרניעממי,

~ 
&-

•• """' .C ~ MOA' .... 
לבלט~ה,ו 'Iאר~הפ,((תחרות

L/U 

נבנ~ב~ I~ךב~ ~ו~ת Iת~ך

W ג~ךכנ~
~ I יי~W נ נו.~.~ןW ~~ ~~:~~ 

ו I ך~~ Iנ~ Iנ I ~~נןננזו I ~~ךנז

נ I נ~-~נ ,~ן~נן~ ,~~כ I ~ Iך~י
עידודלמעןנוסדהלבלטארבטובהמיהתחרות

הקלאסיהבלטבתחוםברקדניםותמיכה

שלשניםורבתהחשובהפעילותהאתולהנציח

בישראלהבלטבתחוםארבטובהמיה

אשלריתמאת:ון j1~ו  היי~;~,~'';;:~:;:~':~;~ב~~;~~~ת;;~;;ו
 1920-1964ישואנאוהאמנותיהמחוואשית

-מאלף"מידעמעטלאבהשישזוטא"אנציקלופדיה
עיניים"-בכיליוןזהלספר"חיכינו ."ר'עה"ז"ל,לטקל,חזי

ותרבות.החינוךבמשרדהמחולעלהמפקחז"ל,חרמוןשלום ~ם
החיום

עודוכיסוףזהבספררואהשאינןמקוה"אני
מןמקיף,מידעמוסרהחלוםעםלרקוד ...נטויהידן

בתילכלבסיסילימודחומרישמשזהשספרהראוי
לוי-ארגוןחטיהפרופ'-למחול"הספר

הכרמלהיד 820ת.ד.אשל,ריתלהזמנןת:

 04-8246093טל. , 34987חיפה
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