
 •מוסיקה :'מ •
בץרראנרrרטלפנרrר

) 1969 ( 
שריףנןעס :'מ

קרןןןדניתפ':

תכלתחייס :'ת

הןדסלינדהתל':

בת-שבע)מחןל(להקת

 ) 1970 (דררעיר
אבניצבי :'מ

קרןןןדניתפ':

תכלתחייסתא':

פזאביבהתל':

שלהאןפרהי"עהןעלתה ,בת-שבעמחןל(להקת

בלגיה)הפלמי,ןהבאלטברלין

 ) 1971 (פסיערנר
סןרינאקקרלןס :'מ

תכלתחייסתא':

האןפרהבאלטע"יהןעלתהבת-שבע,מחןל(להקת

ברלין)של

 ) 1971 (דרפרירצא
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

 )"דממהיי(להקת

 ) 1971 (להשיג
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

דממה")יי(להקת

בכיcכבעהארככגד

) 1971 ( 
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

יידממה")(להקת

 ) 1971 (העטלפיcכ
אפרתימשהןתאןרה:במהעיצןב

 )"דממהיי(להקת

 ) 1973 (לילרנר
קסנאקיסיאניס :'מ

אנדרהי. :תל'

אנדרהי.תא':

צרפת)בן-זמננן",(ייבאלט

רבאהשוכשרזרrר

 ) 1975 (השמש
שידלןבסקיליאןן :'מ

קרןןןדני :'תפ

סלינג'רפןל :בימןי

גןרןצבי :מפיק

רשןתבפרסזכתההישראלית.(הטלןןיזיה

השידןר)

 ) 1975 (ההrרטאה 92
מעייניעמי :'מ

י
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תאורה :'ת •תפאורהתפ':

 :'תפ

 :'תא

תל':

קרןןןידנ

תכלתחייס

בן-שאןלמשה

המחןלללהקתהןעברה .בלגיה ,הפלמי(הבאלט

 )י"אפרתיי

 ) 1975 (בrריילוכעשה
סטרןןינסקיאיגןר :'מ

שריףנןעס :מנצח

שבתאייעקבתרגןס:

ניצןעןמרי :במאי

קרןןןדני :'תפ

בן-שאןלמשה :'תל

בימןת)(תיאטרןן

 ) 1976 (שקוכנריעד
שריףנןעס :'מ

קרןןןדני  :'תפ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשה :תל'

בת-שבע)מחןל(להקת

ערבעליברקרעלי
) 1977 ( 
לןיזןהר :'מ

בן-שאןלמשה :'תל

ענבל)מחןל(תיאטרןן

בךורקנויצירונו

Y.> וrוך"N.. י~רנו

ור <.Y.> Yךדובקו

אילרסטראצירנר
) 1975 ( 
ןיןןאלדיאנטןנין :'מ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשה :'תל

 ) 1975 (וכסגררנר
אבניצבי :'מ

תכלתחייס :'תא

בן-שאןלמשהתל':

ירוכרוכנרrרילאדcכ
) 1975 ( 
בן-משהמאתשירי"עפגרןני,ךשלמה :'מ

 "יןמןמתחילייאדסשאןל

אלןנימיריזמרת:

תכלתחייסתא':

בן-שאןלמשה :'תל

 ) 1978 (וכרקוכיcכ 0
מןסיקלי:ןקןלאז'פס-קןלעיבן,ד

אפרתימשה- 'אחלק

 •תלבושותתל': •

תא':

תל':

מעייניעמי- 'בחלק

תכלתחייס

לןבן-שאמשה

האrררהאכי

 ) 1978 (אגר)(אלטר
שריףנןעס :'מ

 :'תא

תל':

תכלתחייס

בן-שאןלמשה

 ) 1978 (בנררcכהרלד
שןסטקןביץ'דמטרי :'מ

תכלתחייסתא':

בן-שאןלמשהתל':

(1979) 1 -f- 3 -f- 3 
 :'מ

 :תל'

שןפןפרדריק

אפרתימשה

קרלרנרפרקיcכ
) 1980 ( 
שריףסנןע :'מ

ןתןפיס:לסינתיסייזרןעיבןדקןלןת

אפרתימשה

תכלתחייס :תא'

לןבן-שאמשהתל':

 ) 1982 (הנרקשררירנר
מןסיקלי:ןמיקספס-קןל

אפרתימשה-א'חלק

כלכרבןריס-ב'חלק

פרסלהנרי-ג'חלק

רדלרדני  :'תא

-שאןלןבמשה :תל'

 ) 1982 (אוכרנרדן
ירתאפמשה :סיקליןממיקסןלןתןק

ביץ'ןשןסטקדמטרי-א'חלק

בשביץגרזינא- 'בחלק

רדלרדניתא':

לןבן-שאמשהתל':

 ) 1984 (כוכיהרנר
טינירטזפהןג'שריף,נןעס :'מ

אפרתימשהןפס-קןל:קןלאז'

רדלרדניתא':

בו-שאולמשהתל':

יררשליtכשלנרהיליtכ

) 1982 ( 

שריףנעס :'מ

פיינגרשעןדדתפ':

ברגביתל':

רדלרדני :תא'

ישראל)(פסטיבל



 ) 1984 (כשכזרןנר
-רייךאשרשלשירועלמבוססתהיצירה

יימעגלים"

שנאבלדיטר-א'חלק :'מ

אפרתימשה-ב'חלק

באךי,ס,-ג'חלק

רדלרדניתא':

בן-שאולמשה :'תל

0  ) 1986 (טיןטןנר 0
טומיטה,איזאושנאבל,דיטר :'מ

שווז,קרלוסשריף,נועםשולץ,קלאוס

לויזהרפיאצולה,אסטורליגטי,ג'ורג'י

אפרתימשהפס-קול:

גולדברגלאהשיר:

בנאייוסיהגשה:

רמבנייראסתרעממית:מוסיקהביצוע

אפרתימשהותאורה:במהעיצוב

 ,אפרתימשהבן-שאול,משה :תל'

דמתיאמנוןאשל,הגרחן,אביטל

 ) 1988 (פןליהלה 00
שריףנועם-א'חלק :'מ

טומיטהאיזאווינסטון,ג'ורג'-ב'חלק

בטהובןבא,ךי,ס,-ג'חלק

אלונינסיםטקסט:

בנאייוסיהגשה:

הולןרוניתיפוף:אפרתי,משהלתופים:עיבוד

נדלראסתרועיבודו:הטקסטעריכת

אפרתימשה :ותאורהבמהעיצוב

אפרתימשהבן-שאול,משה :תל'

בהיהנרוכנרןד

 ) 1989 (ןהנרפןזר
אפרתימשהמוסיקלי:קולאז'

פיינגרשעודדתפ':

אפרתימשהותאורה:במהעיצוב

נדלראסתרתל':

קוכיכה-אי-טןרכה 00

) 1990 ( 
אותנטית:עממיתשירהשל'יםקולאז

אפרתימשה

כספימתיעממיים:לשיריםעיבודים

מסורתי:עםשירשיחזור

" WAVERLY CONSORT " ובביצועם

בספרדהעבריתייהשירהמתוךטקסטים:

שירמןחייםמאתובפרובנס"

אלונינסיםמאתיפו"שלו"הצוענים

בנאייוסיקריאה:קטעי

נדלראסתר :ועיבודםטקסטיםעריכתתחקיר,

אפרתימשהבמה:ועיצובתאורהתכנון

פיינגרשעודדתפ':

נדלראסתרתל':

 )ישראל(פסטיבל

בנרוכעןרטככיקה 00

לשחקך(יצירהבוכהעל
 ) 1992 (ררקדנים)

וינסטון,ג'ורג'שורמן,ג'וןמונק,מרדית :'מ

 ,כרוביני ,פרגולזי ,שומןמסיין,אוליבר

אפרתימשה

ו"מחזהיימולוי" ,מלון"יימותמתוךמלל:

בקטסמואלמאתמלים"ללא

מדברים"שבהו"השפה

וןרוישאבותמאת

הטקסטים:קריאת

ןיטרמאבי ,שחראוהד ,וקסמןענת

כהןיעקבשחקן:

אפרתימשהבמה:ועיצובתאורהתכנון

נדלראסתר :'תל

i"גצ'"ר I רJז:>rו l י

ובידן Iי

 ) 1993 (וכינרןס 00
 ,נדרויקראהלני ,קניפריורגןמוסיקה:קטעי

שטוקהאוזןקרלהיינץ

יילוןאואמנוןאפרתימשהמוסיקה:השלמת

אפרתימשה :במהועיצובתאורה

נדלראסתרתל':

גרינשפןיהודיתמסכות:

השןרייפרדיככד 00

הוככןער"ןהברןןזןך

) 1991 ( 
גוריוןישראל :יבמא

בן-שאולמשה :בודעי

שחרואוהדוקסמןענתהגשה:

אפרתימשהואפקטים:מוסיקלי 'קולאז

גרינשפןיהודית :םיאביזר

גריגןרעלהבלדה 00
מאתייהגילגרל"(בהשראת

 ) 1995 (קפקא)פרנץ

אכדרסך""לרקןד 00
) 1994 ( 

דנוןרמי :במאי

דנוןרמיעיבו:ד

טרמיןאביהגשה:

יאפרתמשהמוסיקלי: 'קולאז

וגנררוני :םיאביזר

יאפרתמשהאק,'דבוזאנטונין :'מ

אפרתימשהבמה:ועיצובתפאורה

 :ייעוץ

 :'תל

פיינגרשעודד

נדלראסתר

גרמניה) ,"ארטפסטיבליי(

o אינטגרציהבוצעהשבהראשונהיצירה

ללא-שומעיםשומעיםרקדניםביןמלאה

מלאמופעערבשלבאורךיצירה

I1 שיאב (דע :םצל 1ברגני :תדנירול ,"אמות 1ד' 

"A MAN WITHIN WALLS", DANCER: GABI BARR 00 
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