
-1976בובכו'רוחוהקוח
הא"ב)סדר(לפי

הישראליהבאלט
"קרא'התוארערויתרהישראריהבארט

מאריו.מובןבהיותובשמו,סי"

בופציעותסברוהרהקהשרהופעותיה

רוחסאברבשורותיה.מדירביסוחירופיס

ספק,בכ~יתתנבר,מנהריה.שרהחרוצית

המיכשוריס.ער

הישראליהבאלט
 266610טל,תל-אביב, , 120זיבוטינסקיוחי

260044 
 1967בשנתנוסד

וחללימפולסקיבוטה :אמנותיתהנהלה

מוקמו

קואוסגוטווד :אמנותיתיועצת

מוקמוהלל :כללימנהל

 iפזניוה iפישטלליזבט·א :חזוותמנהלי

ימפולסקיבוטה

בוטה ,פישטלאליזבת :הלהקהמווי

ינהוגיגיופז,ניוהמרקמו,הללימפולסקי,

יעקובי

 "קלפובסקיהנטשה :אווחיםמווים

קלוזיי-לאזיניאלבוטה

נירה .ימפולסקי,בוטה :הלהקהוקדני

רוו t'יגוודוס,לורהאוסrןמו,פמלהפז,

חנה ,גיילרגייאנהעליש,אורהראסל,

איויסקוביץ,בוברהשמואלי,דינהאלקס,

אונדיופויוסטייו,רוזליוי'זליו,נעמהגיל,

הללברודצקי,ליסה·גווסמו,ליןקוזלוב,

וו, tגוסטפוקנטשוגומו,ויצירדמוקמו,

וגה,ונדרוקולקודיה,שמואלאאוגו,גייי

אוזפונין,יאנןש ,טוודןמוקפיורינו,פול,

ושףמיכאלדרור,

 1976בשנתבכורות
 iרייטר-סרפודומי :כ.-"רומנסות"

ויטר-דןמי :ות"לת"פ iבטהובול.ו. :.מ

ניץ iמבז-ציוו :ת"א iסופו'

בוטה :.כ-פוניות"·סמ"וויאציות

בוטה :ת"ל iפראנקצזאו :.מ iימפולסקי'

מוניץבו-ציוו :ת"א iימפולסקי

28 

 iשריויעקב :כ.-וובינס"לניוום"מחוה

יעקב :ת"ל iקאבלאץימילוסלאב :מ,

מוניץבו-ציוו :ת"א iשריר

 iלאזיניגיןזף :כ.-המופלא""המנדויו

מ.:בלה iקלוזייה~לאזיניאלברטה :בימוי

סיקאליניאימה :ת"פ iברטןק

נו

ר·בת-זולהקת-מחול
רפניהוצגועשיררב-נונירפרטואר

הרהקה.שרהרביםמנוייה

ו-בדרוס-אפריקה,רסיוריצאההרהקה

 ,מצויינותרביקורותשסזכתה

הנדורההיאובכךרקדנים, 27ברהקה

הישראליות.המחורברהקות

בת-דור

 30רוליאבו-נברחיתל-אביב,

 263175 :טלפוו
 1968בשנתנוסדה

סברסקיברי :כללימנהל

רוטשילדדהבת-שבע:מפיק

אורדמו:גינטאמנותימנהל

מאירלוורו :האמנותילמנהלועוז

קולסיקירטהויז,דפנה :חזוותמנהל

אלכסנדרוביץיאינסה :באלטימיסטוס

אבניצבי :מוזיקאלייעוץ

מאור,יהודהזמיר,מריס :הלהקהוקדני

נייאנהאורדמו,זינטברדיציבסקי,ינאל

דייוויס,עמנואלהנרומט,דיאונאילו,

לאהטריפוו,נירהואנונו,פטריס

פוידלנ,דסלי-אופול,סוזול'יכטנשטייו,

אוגו,גיייאהלבו,יוסףקוזק,גרציאלה

יוסףבכור-אביב,אילואורב,ןריצירד

יעקבמילר,אנדרוליוו,ווביווודובוז,

קרדיאה,שמואלפיליפ,רוססליבקיו,

ויינר,אריהרפופורט,דודקרויטורו,אןל'ש

חסוומיכל

 :ל IIבחוסיורים
מארס)-(פברוארדרוס-אפריקה

 1976בשנתבכורות
 iטיילורפול :.כזכווו"כתובות 3 "

 :באוריס
כוואוגואפיה :.כ

 :.מ

ת"פ:

 :ת"ל
 :ת"א

מוסיקה

תפאורה

תלבושות

אתורה

רוברט :ת"ל iאמריקניתעממית :.מ

ראושנברג

 iני.ציארציארלס :כ.-יפה""יום

סטוקויסגיופ :ת"ל iו-וסטווקנטרי :.מ

מרק :.מ iשווומירילה :.כ-"פויזמה"

שריודוד :ית"לת"פ iקופיטמו

 iבאטלרגיוו :.כ-השחור""המלאך

סמיתאויק :ות"לת"פ iקראמבגיווגי :.מ

גיווגי :.מ iבאטלרגיוו :.כ-חווה""דוך

סמיתאריק :ות"לת"פ i :iקואמ

 iהמפרייס,דור :כ.-"המנעוים"

לורנסאפןליו :ל Jת' iמסוותית :.מ

:דיוקמ. iאייליאלויו :כ.-הלילה""יצוו

גוינוודגייו :ת"ל iאליננטוו

א. :.מ iאייליאלויו :.כ- " "t"מיתו

סטראוינסקי

:צבימ., iשרוומירילה :כ.-והיא""הוא

שרירדוד :ות"לת"פ iאבני

 iטיודורני·אנטו :.כ-אפלות""קינות

אנד'רול :ות"לת"פ iמאהלונוסטב :מ,

ווסוונס

נו

שבע~'נתמחוללהקת
"בת-רהקתעבורהיתה 1976שנת

ו-הדרנתיתהתקדמותשרשנהשבע"

ו-חיוניכאבסמברתדמיתהערשמירה

נמרץ.

-ורעבבמהתריצישרצנועהאשיתר

הכוראונראפיה,בתחוסותינסיובדות

מסנ- ," 2"בת-שבעייסודער-ידינעשתה

ר-עצמהאתרהוכיחעודשצריכהרת

מעשה.

כי-ערופיקוחבהקמההחרההרהקה

ואיזו-בערי-הפיתוחמודרבירמחורתות

 ..בארץמרוחקיסרים

בת-שבע

 , 33813ל.·ט , 9ההשכלהשדרותתל-אביב,

35597 
 1964בשנתנוסדה



לוטמוקאי :אמנותימנהל

גלוקנה,רי :אמנותיתרכזת

מרוזאמיוךה :אמנותילמנהלעןזרת

פוסטלפכחס :כללימנהל

גלוק,ריבהילוטמו,אי'ק :הלהקהמורי

ליבטוו,דרקשיכפל,דריבהמרוז,אמירה

סמוליאודבי

מילטוומק-קייל,בלד,דו :אורחיםמורים

יוזףקושמו,פלורהתומאס,פטמאירס,
לותרביללאזיכי:
רוו,מים,רחשיכפלך,ריבה :הלהקהרקדכי
רוג'רבכור-אביב,אילואברתם,לאה

דליהדביר,דודבוטתייבר,,יבצביראבט,

כהו,שמעווורדי,יאירדביאלי,ורדהדביר,

דביבהרין,אוהדליבטוו,דרקלי,יאיר

פראולוףפרידמו,לוריעוז,דודסמוליאו,

מרגליתקלייבפלהרותצפריר,תמרבלובד,,פר

שרביה,פמלשטרו,בורית'ןוביו,

 1976בשנתדות,בכו
 :.מ iסאגאו-הילנ'יו :כ.-אש""רכב

ג'יוקארטץ,ברטה :ת"ל iהוברקלאוס

מוביץבו-ציוו :ת"א iהיל-סאגאו

 :מ. iאפרתימשה :כ.-שקמתי""עד

 :ומסכיםת"ל iקרווו:דבית"פ iשריףבועם
תפלתחיים :ת"א iבו-שאולמשה

אבה :ות"ל .כ-התעלות"של"פואמה

 iסקריאביואלכסבדר : .מ, iסוקולוב

מוביץבו-ציוו :ת"א

 .מ iמק-קיילדובלד :.כאלבום""דפי

 :לתזמורתעיבודמורטוורול""נ'ליפרדיבבד
 :ת,שקופיו iמוביץציוו,בו- :ת"א iהיימודיק

אגוריעקב

-כוכבים"זרועימשמיים"הדים
 iרוס,גסטופרקרי :כ.

בייליס.בדיו:וחיילת"פ iקראם:ג'ורג'מ.

נו-

"דממה"להקת
החרשים-איךמיםשך"דממה"ךהקת

חדשהיצירהבהכנתהשנהרובעסקה

ושומ-חרשיםךרקדניםאפרתימשהשך

המבוססתהמיוחדת,עבודתהשיטתעיס,

הרקד-חשיםאותם"מענךי-מיקצב",עך

עבו-מצריכההריצפה,דרךברנךיהםיםנ

 ,ממושכתדה

בארה"ב,שניתךהופיעהוזמנההךהקה

הקרוב,באביב

דממה

לחרשים-אילמיםהאגודהשל(מיסודה

בישראל).

 . 13יד-לבניםשד'תל-אביב,

 .) 03 ( 31526- 31181 :טל. , 9001ת..ד
 . 1968בשבתבוסדה
אפרתי.משה :אמנותימבהל

סלע.ל'ישראריי,ןאברהם :כלליביהול

בר.גבינדלר,אסתר :הלהקהמורי

גלעדי,רוובוזגלו,עוזי :הלהקהרקדבי

תמרמויאל,יוסףדמתי,אמבוודהו,שרה

סבו,שמואלסבו,(בו-דויד)אילנהמסרטי,

רוזיכק.בדה,יולרוזב'גליט,אברהםנל,,סמזל

 19 ' 76ת,בשנבכורות
אפרתימשה :.כ-דוד""קיבת(בהכבה)

מעים).'שורקדביםעם(בשיתוף

נו-

הקיבוציתהמחוללהקת
מאורפעיךההיתהזוקאמריתךהקה

מיספךהקהךךפניוהצינההחורפתבשנה

ובני-יוצר;ם-אורחיםשךחדשותעבודות
בית,

ימים 3רקמקדישיםשרקדניהאףעך

מקצו-ררמההניעה ,היא ,ךחזרותבשבוע

 ,מעוךהעית

הקיבוציתהמחוללהקת
 , 25130הגלילמעלה.דב.געתוו,

 • 04-923009 :טל.
 .רבוו I ,יהודית :אמנותזתמנהלת

קראוס.גרטרוד :אמבותיייעוץ

פיליפס.גדעוו :כללימנהל

קושמאו.פלורה :חזרותמנהלת

קושמאו,לפורהלוטמו,קאי :הלהקהמורי

כנעני.יעלשריר,יעקבארנוו,יהודי.ת

הרץ,מריםרייפל,דמרתה :הלהקהרקדבי

לויו,מייקדגו,זכריבליץ,שרהשור,נועה

זגה.שלמה

 1976 ,בשנתדות,בכו
 iוקושמאפלורה :.כ-שנקרה""רגה

 :ת"ל iסטהשב'וקיאלפורדקלם :.מ
סטייפלטוו.בורה :ת"א iקוורץברטה

 iאורוהדה :.כ-המצטרפים""הפרטים

 :ת"אמירוז,נאוה :ת"ר iקילוומשה :.מ
 .ברהוםאריק

ציפי :.מ iאןסמויוכת :כ.-חיים""חופו

אריק :ת"א iפולקבת-עמי :ת"ל iפליישר

ברהום.

שירובהשראתו,וצר'(כ-ואריאציות""שלוש

נסוס")חולצת"מתודמוקדבגריאלשל

 :ת"ל iשבזקרלוס :מ. iשריריעקב :.כ
שריר.יעקב

 :מ. iארבוויהודית :כ.-"התרחשויות"

בת- :ת"ל iשריריעקב :ת"פ iפליישרציפי

פולק.עמי

נו-

ענבלמחולוז,יאטרת
וו 1ככייסראשונצעדיםעשתהענבר

כוראונרא-בהזמינהבהתפתחותה,חדש

בעי"ריצוררוי-תנאירשרהנוספיםפים

רעריוצא-דופןבנדררקשהיהדבררה,
העבר,מת

ממשךתייםותקציביםקשהכרכךימצב,

הלהקהאתהעמידווהורכים,המצטמצמים

ך-כדינאבקתשהיארבים,קשייםבפני

עךיהם.התנבר

עיצובםבתהריךנתונהעדורןהךהקה
עבודתה,ושיטותמטרותיהשך)["חדש

ענבל
 , 1ניפתרח'תל-אביב-יפו,

 837530 , 838525טלפוו

 1949בשבתבוסד

באי,לוי-תשרה :ןכוראוגרפיתמייסדת

טולידאבוגילה :כלליתמבהלת

חזיז.למה'ש :הלהקהמנהל

שיקרצי,שרהחג'בי,מלכה ":הלהקהרקדני
יעקובוביץ,דרורהכהו,תמרכהו,אילנה

צדוקנוראל,ציוןסלע,רחלנדב,דליה

מנשהויט"ויר,עמוסויצמן,שמעוןצוברי,

עפרהיזקרצי,אהרוןממן,שלמהיעקוביאו,

פלקסמו·

 1976בשנתבכרדות

 iסוקולובאנה :.כהשיריס""שיר

בו-ציוןמילים")ללא"שירים(מתוד :.מ

אבשלום :ת"אוויל,שרגא :ת"ל iאורגד

סלע.

אישרה :.כ-מלא"איננן"ןהיס

 :ת"ל iקמינסקיאהרון :.מ iאלקיים-רונן
סלע.אבשלןם :ת"א iאלקיים-רונןאושרה

עובדיה iחזיזשלמה :כ.-אנוש""חבלי

 :ת"א iבו-שאולמשה :ות"פת"ל iטוביה
סלע.אבשלןם

 iלוי-תבאישרה :כ.-וריחו""שדענה

אמזלג.אברהם :.מ

 iאפרתימשה :.כ-ערב"אליבוקר"וכל

אול. Vבומשה :ת"ל iלויזוהר :מ.'

נו-

פיקולוב~~לט
ובונרימתךמידי,המורכבת ,זורהקה

הקהךרפניהצינהךמחו,להחיפניהמרכז

חדשה.תכנית

פיקולובאלם
 , 142הכשיאשדרותרןטשיל,דביתחיפה,

 • 04-85798 :לפון'ט
 • 1974בשבתכוסד
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שובוש.ליה :אמנותיתטנחלת

דו'ידזון,משהשובוש,ה,לי :הלהקהמווי

שלומי.דבווה

אהודדלוב,חניבקו,שוית :הלהקהיקדני

אום,',בייכבאיייסאשככזי,ובקהקואוס,

שיוליכהן,אסכתנבאי,תמוב,'בן-זאאסף

כובק·

 : 1976בשנתבכורות
-ביאלייק)ח.כ.מאתאנדה(ע"פיפת"'"הדוכ

ת"פ iגלובווןי,אותן :.מ iש,שובוכ.:ליה

יאל rין :א Iת' iבוגןדוואןשוםיאן :ןת"ל

אוונל.

 .פ:.מ iאפלפשו :.כ-"פא-דה-שוןאה"

צ:יייקובסקי·

הכמה")"היפיפיה(מתוך"פה-דה-דה"

 .פ:.מ iפשיפהמויוסעל-פי :.כ

ציייקובסקי·

fנ

חול,למרושלים,ילהקת
זמננובן

 16בן-סו~קוחיתל-אביב,
 261889 :שלפון
 1962פת,בשנוסדה
לויןןסיה :אמנותיתמכהלת

וק,,מיאלכי,תמוהשפי,כאוה :jן'להקהמויר

נלאילכה

נל,אילכהבקו,ה'עדיכ :הלהקהיקדני

צפיבוו,ןכעמידבש,פכישפי,כאוה

אב:כי,ל'יעלכיוק,'מיאתמוהלוינבאום,

וקביע'תש-ב'בוו,·מו,אוי'

 : 1976ת,בשנבכורות
לויחסיה :.כ- IIישואל"שבשי

-fנ

לכים'ו,וסחים,אוו

שלבעובי-סולוהופיעהדוואןסילביה

לפ-עומדתהיאאוץ.'הוחבי·בספודיל'מחו

לא-ביב.'בתספודייםלות'למחובית-ספותוח

הנישויסשעםיחדהופיעה-לאודליה

מחולשלוסישאליםבשוותדיוסדהחואן

ספודי.

מופעי-המחול,בהמשיך(ד~אי)שנערין

הוצאת-הסבר.'ת'לווי'בההודי

הופיעההוותיקה,,הוקדכיתנטרי,אירכה

משלה.יציוותבעוב

בעובהופיעוקראוסואהודכהןנורית

מהש-חזותםלאחוודואשים,'סולומחולות

באוצות-הבוית.מות,תל

-fנ
אווחותלהקות

במסגרתהופיעולהקתוקאנינגהאםמרס

יוושליםבתל-אביב,הישראלי,הפסשיכואל

נלהביםלאוהדיםהקהלאתופילגוקיסירה,

מושבעים.ךכאים,וש,

האמ-שלהממלכתיתהאופרהשלהבאלש

ל'כשכבאוץ,כוסיורוות,תככישתיהציגבורג
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