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i ובכורותהקות
הא"ב)סדרלפי

הישראליהבאלט
 1 2 0ז'בוטינטקירחובתל-אביב,

 260044/266610 .טל

 ,ימפולטקיברטהאומנותיים:מנהלים

מרקמןוהלל

מרקמןהללבללי:מנהל

טיכלאדריאןטובל,רוזליןחזרות:מנהלי

 ,מרקמןהללימפולטקי,ברטההלהקה:מורי

פישטל,אליזבטטיכל,אדריאןטובל,רוזלין

יעקוביג'ורג'ינה

הלהקה:רקדני

אוטרמן,פלמה

פז,נירהימפולטקי,ברטה

אלקט,חנהעליש,אורה

פויירשטיין,רוזליןגיל,פישטל,איריטאליזבט

וגנר,שושנהגרוטמן,ליזקוזלוב,אונדין

 ,קורטנטילורנטרחל,תמרידלין,נעמה

 ,ברודצקיליזה ,בירנבויםאיריטגורדן,מולי

טרודו,מרקפיין,רד'ריצדמריו,קריטטין

דרור,ארזמוטיץ,דרגןונדרווגה,קארל

אדריאןטפקטור,אדריאן ,בקרמןאדוארד

 ,דמריודינורשף,מיכאלפיורינו,פולטיכל,

וודיןפרד

ארטור-פרטמנוף,טימון :אורחיםרקדנים

נאג:איבאןויללה,אדוארדטגרטטרום,

גלאובר,ליזרנזטי,פטרישהגרגורי,טינטיה

שוורץשלדון

-טפטמברהברית,ארצותבחו"לסיור

 1977נובמבר

 1977בשנתרותובב

 :כ.-רימונדה" "מתוךפה""גרונד

גלזונוב;אלכטנדר :.מפטיפה,מריוט

שרק·לובהתל':בנדור,קורהבמוי:

- "גוןא "מתוךדה"-דה-'יפה

טטראווינטקיאיגור :.מבאלנשין;ג'ורג' :ב.

שארה;ג'אנין :כ. "הנאקוש "

 ,באךטב..י :.ממרקמן;הלל :עיבוד

שרקלובה ,:תל

 ;לאזיניג'וזף :_כהסוררת""הנערה

ופרדינרדהרטל :.מטמנוף;טימוןעיבוד:

 ;גניפינקוטלידיהותל:,תפ'הרולד;

לאזיני-קלאוזייהאלברט :בימוי

היל-טאגן;ג'ין :.כ-תנות"מיש"דמויות

 1977ב-
 :באורים

כוראוגרפיה :.כ

מוסיקה :.מ

וג'יןשרקלובהתל':מהלר;טטאבוג :.מ

היל-טאגן

 :.כ- " 35"אופוס

 ;'שוטטאקוביץדימטרי

 :.משפרלי;היינץ

מוטורימשה :תל'

* 
בת-דורלהקת

 263ו 75 .טלביב,-אתל , 30אבן-גבירולרח'

ןאורדמנט'ג :אמנותיתמנהלת

רוטשילדדהבת-שבעמפיק:

טברטקיבארימנב"ל:

גדיט-זטרברג,ג'יןיר,אמלוורןמורים:

אלכטנדרוביץ.אינטה

יראמלוורןגדיט-זטרברג,ג'יןחזרות:מנהלי

 :החזרותלמנהליעוזרים

קולטיקי

צ'רנ.ירלט'צבאטלר,ג'ון :בוריאוגרפים

אנטונידנציג,ואןרודיהיל-טייגן,ג'ין

רייטר-טופר,דומישרון,מירלהטיודור,

ןואטורגור,ולטרפלייר,יאפ ,אייליאלוין

.ךטקובימישל ,שח'יק

מריםשיר,שליאורדמן,ג'נטרקדנים:

דייוויט,עמנואלהגאליר,ג'אנהזמיר,

זלצמן,שרונההרץ,מריםהירש,טרודי

אילנהליכטנשטייז,לאהטריפון,נירה

פרידלנ.דאן-טאלי ,פולטוזןטופרון,

יהודהראטל,..אלוני,שרון ,קוזקגרציאלה

ריצ'ארדאוגן,ג'ייברדיצ'בטקי,יגאלמאור,

גרהםבלום,פול ,אביב-בכוראילןאורבך,

רטהויז,דפנה

 ,מילראנדרוויינר,

אדוארדרפופורט,

אריהליון,רוביןבנט,

דודטליבקין,יעקב

מניקראלןשוטטר,

אוקטובר- ,דרום-אפריקהבחו"ל:סיורים

 . 1977נובמבר

 1977בשנתפרימיירות

 ;צ'רניטצ'רלט :.כ--יחפות"רגליים 24 "

קוויןתא:'טטוקויט,ג'ופ :תל'פופ; :מ.

מקאליטטר.

תפאורה :'תפ

תלבושות :תל'

תאורהתא':

גוטטב :.מצ'רני;צ'רלט :.כ-"אדג'יאטו"

 .מקאליטטרןקווי:תא'מהלר;

 :מ. ,רייטר-טופרדומי :.כ-""מסע

:רותפ 'ל rמקלוקלין;ג'וןברמאן,פרנק

פריד.:משהתא'שריר;דוד

רייטר-טופר;דומי :.כ-האהבה""גורפת

רייטר-טופר,דומיותפ':תל'יון,איטאנג .מ

פרידמשה: '.תא

פליייר;יאפ :.כ-חדשות""הרפתקאות

תא'טטוקויט,ג'ופתל:,ליגטי;מ.

דיפר

ויולדי;.מפלייר;כ.יאפ-שלבים" 2 "

פריד.המש :תא'פלייר;יפא :תל'

ואןטור :.כ-בנשק"החגורים"מחולות

שחייק;ואןטורתל':גריי;גופרי :.משחייק;

 .פרידמשה :'את

רומנומשה.כ-"ופלוס 5 "

* 
בת-שבעמחוללהקת

35597 :.טל , 9ההשכלהשד'ת"א, - 33813 ) 03 ( 

 , 13המלכהאטתרת"א, :ההופעותמח'

 . 248181 .טל

 ' 77(דצמבר-לוטמןקיי :אמנותימנהל

טנטרדו)פול-ואילך

גלוקרינהאמנותית:מרבזת

 ' 77(טפטמבר-פוטטלפנחט :בללימנהל

בלקר)אד-ואילך

לוטמן·קיילאור,דירינה

דון ,היימן-צ'פיטוזנה

הלהקה:מורי

מורים-אורחים:

 .פארנוורת

רון,רחמים ~שנפילדרינההלהקה:רקדני
גוטהיינר,צביבריאנט,רוג'ראברהם,לאה

שמעוןדניאלי,ורדהדביר,דליהדביר,דוד

פרידמז,לוריעוז,דודטמוליאן,דבי _,כהן

יינפל.דלקרותצפריר,תמרפרנלונ.דפראולוף
שטרןנורית "רוביןמרגליתקראביץ,מרטין

 .שרניפלמה

'בחופשה.
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ו 977בשנתבבורות

כריסטופר :.כבובבים"-זרועימשמים"הדים

באדיןותל':תפ'קרטם;ג'ורג' :.מברוס;

מוביץ.בן-ציוןתא':בייליס;

 :.מברוס;כריסטופר :.כ-"תול"קו

תא':בייליס,באדיןתל':קודאי;זולטאן .י

 ·מוביץבן-ציון

 :.מרון;רחמיםותל':כ.- "היט"פנט

מוביץ.בן-ציוןתא':פרבקס-ווילאמס;ג'ואן

לג'רום"מחווהעלמבוססגדולה""וריאציה

 :.משריר;יעקבכ.ותל:,-רובינט")

תכלת.חיים :תא'שטוקהאוןן;קרלהיינץ

ברטה ;תל,סאגאן;היל :.כי"קאל"גן

בן-ציון .יתא.'היל-סאגאן;וג'וןקוורטץ

 ·מוביץ

 :.מירושלמי;ריבה :.כ-ק"ודיב"ה

תל': l;שטרנפלמשהתפ':ןורמן;משה

בן'ציוןתא':קוורטץ,וברטהירושלמיריבה

מוביץ

 :.כ-פאון"שלאחר-הצהרים"מנוחת

אבוט;טוםבידישוחןרקוביבס;ג'רום

 ;רוזנטאלג'ין .יותא':תפ',דביסי;קלוד :.מ

שארף.אייריןתל:,

ורדי;יאיר ::.כ-נבטפתי"אליו"אשר

קוורטץברטהתל:,חיבאסטרא;אלברטו :.מ

 .מוביץבן-ציוןתא':ורדי;ויאיר

מק-קייל;דובלד :.כהבשמים""הר

מק-דובלדתל:,הרדין);(לואיסמיבדיג :.מ

מוניץ.בן-ציוןתא:'קייל;

 ;מק-קיילדונלד :כ.-שבמי"סביב"קשת
ודה-אוקוןבידימעובדתעממית, :,מ

בן-ציוןתא':מק-קייל;דונלדתל':קורמיה;

 ·מוניץ

ק.ניון :.מסוקולוב;אבא :.כ-"םדריח "

 .תכלתחייםתא:'הופיקיבס;

 2בת-שבע

גלוקרינהמנהלת:

ירוןכלב,עופרגרטי,אשל,רות :רקדנים

שפירא,אריאלהברבר,קרין,מרגולין,

קולבן,אמירקינן,אוריתשפנהוף,תרצה

ו 977בשנתת.בבורו

יוסי :.מפרידמן;לורי :. j- "עוףמ "

ברטהתל':גלפמן;נטעתא:'מר-חיים;

קוורטץ
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מרקתא:'פיגןלי:שרון :.כ- "צוקמ .,

בריל.

יוסי :.מכפרי;רחל :.כ-שדות"עוד "

אורליתל:,קופפרמן;ג'ודיתא:'מר-חיים,

 .סלע'מור

 :;תמליל,באך :.משחם;רינה :.ב- ""שיר

אורגד;אביבהקריינות:ג'ואיס;ג'ימס

קופפרמןג'ודיתא':

* 
דממהלהקת

 )בישראלהחרשיםאגודתשל(מיטודה

ו 3לבניםידאליהו,ידתל-אביב,

 ) 03 ( 31526 .טל 9001ת..ד

אפרתיהמשאמנותי:מנהל

רייךאברהםמנב"ל:

רוןנבלאט,אברהםדמתי,אמנון :רקדנים

משהמזלרזניק,יולהגלעד.ירוןבוזגלו,עוזי

 .מויאליוסףדהאן,שרה

 ,ברגבינדלר,אסתרשומעים:רקדנים

 ,) 1977יולישיודיהבחי"ל:טיירים

 ) 1977(ספטמבראוסטריה

 1977בשנתחדשיתעבידית

הכנה)בתהליך(יצירהנופלים""שירשים

לויזהר :.מאפרתי;משה :.כ

* 
הקיבצויתהמחוללהקת

 ; 25-130הגליל,מעלהד.ב.געתון,

 04/923009טל.

ארנוןיהודיתאמניתית:מנהלת

לריןמייקכללי:מנהל

קושמןפלורהחזרות:מנהלת

קושןמפלורהלוטמן,קאי :הלהקהמורי

כנעבייעלארבון,יהודית

מאוחד);(גבעת-חייםדגן:זיכריהלהקהרקדני

(נצר-רייפלדמרתה ;(צרעה)לויןמייק

יריאלתימבהשמר);(עיןדנון,רוניתסירני);

ןגהשלמה(חצור);לבניאפרתאילן);(נוה

(געתון)רובןנעה(סאסא;

 1977בשנתבכירית

אבנפנינהשלשירהבהשראת"בפתילים"

צב :.מקדם;משה :כ.-"גלגלולים"ז"ל

רובבעהתל:,ברהום;אריקתא':אבני;

סטייל :.מסוגיארא,שי-ה :.כ-"פותט "

תל'הצ'יפטיינס;דרים,טאנג'ריןספאן,

אריןתא:'לויין;מייקתפ':וגיארא;' Oשרה

ברהום

רובןאלקייםאשרהכ.- "ויג'"אד

תא'קוורץ,ברטהתל:,ברבר;סמואל :.מ

ברהוםאריק

תל'שריר,יעקב :.כ-בחול""מעין

דיוויסמיילס :.משריר,יעקב

* 
"ענבל"מחולתיאטרןו

 ) 03 ( 53711 :טל.יחיאלי,רח'תל'אביב-יפו,

לוי-תנאישרה :אמנותיתמנהלת

חזיןשלמההלהקה:מנהל

 'מרדכאשטון,יעלארנון,ליאורהרקדנים:

מלכרויטורי,עמוסגרמה,נסיםאברהמוב,

 ,נדבדליהכהן,אילנהחזיז,שלמהחג'בי,

שיקרצישרהפלקסמן,עופרהבוראל,ציון

 977 1שנתבבכירות

 ,חזיזשלמה :כ.

חזיז,שלמה :תל'

-הדבקה""בעיקבית

 ;טוביהעובדיה :,מ

תכלתחייםתא':

 :.מלוי-תנאי;שרה :.כ-"וטאבינה "

בן-שאול,משה :ותפ'תל'טוביה;עובדיה

 ;אפרתימשה :.כ-ערב"אל.ביקר"יכל

תא':בן-שאול;משהתל:,לוי;זהר :מ,

תכלתחיים

 :.מלוי-תנאי,שרה :כ.- "ורףצ "

אמזלגאברהם

 :.משרת,ריבה :.כ'גורל."ליהבא "

 .שטרבפלדמשהותל':תא'אמזלג;אברהם

* 



פיקולובאלט
הכרמל,מרכז

85798 ) 04 ( 

רוטשיל,דביתה,פיח

טל.: , 142הנשיאשדרות

שוברטליהאמנותית:מנהלת

אקטלרו,דליאורהבקר,שריתרקדנים:

דימי-דניאלהאשכנזי,רבקהגבאי,תמר

פרניו,יאנושדולב,חגיצ'ו,רןטריוק,

בן-זאבאטף

שנתב 977 1בכורות

ליה :.כ-רקדנים"-4לואריאציות 6 "

דז'יביטבובתל':בריטן;.ב :.משוברט;

 ;וברטשליה :.כ " ...בטדריהיה "

דז'יביטבודתל:,~ריף; Iבועם :.מ

* 
ירושליםמחוללהקת

זמננובולמחולירושליםלהקת

 03-269394טל. , 16בן-טרוקרח'ת"א,

לויחטיהאמנותית:מנהלת

כץשריגל,אילנהשפי,נאוה :הלהקהמורי

נאוה ,גלאילנהבקר,עדינההלהקה:רקדבי

שבע-בתמורו,אויאבני,יעלדבש,פנישפי,

יעבץמירישרוןענתאזולאי,מליקובי,

קורןגלילה ,פרידמןרחל ,פרלשטייןטלי

* 
יחידמופעי

אורחותולהקות

שחםריבה

טולו-מחולותארבעה-"גדולות"אותיות

קורן;טפנחע"ישירהקריאתבלווית

קופפרמן.ג'ודיתא':

אשלרות

זיו-רותכפרי,רחל :.כ-למחולרסיטאל

אבישי :תל' :ורןאהדהלנ,דרוניתאייל,

קופפרמןג'ודיתא':אייל,

כפרירחל

רחל :.כ-מחולתיאטרון-ר"יטובומ "

יוטי :.מרותם;אראלהברפמן,אורהכפרי,

קופפרמוג'ודיתא':מר-חיים;

רצ'ילבאנהיד

טפרדימחולשלתכנית-ה"טט"פיי

וקטטניטות

ראודוטילביה

טפרדימחולשלחדשהתכנית- "'הוו"וי

ואלדליה

טפרדייםמחולותשלחדשהבתכניתהופיעה

שבעררו

הודייםמחולותשלבמופעלהופיעהמשיך

ה"באלטלהקתבארץביקרההשנהבראשית

אתכללהתכניתהמלונדון.ראמבר"

 ;ברוטקריטטופרמאת"כבפיים"היצירות:

"מאת"חלוןטטלי;גלןמאת"ריצ'רקארה"

קריטטופרמאתו"טיול"טוגיהארארהש

 .ברוט

הופיעוהישראליהפטטיבלבמטגרת

הבאות:הלהקות

קורט-ערךהמחוללאמנות"בת-דור"אולפו

קאזוקווור,דאייליןהמורים:בהדרכתקיץ

Ii ,דה-מרקו,רוניטוגיהארא,שרהיראביישי

ומוריבלצ'רודיאנהוילטוןןאריימר,טוזן

הקבועים.האולפן

הוצגו,בההופעת-טדנאנערכההקורטבטיום

שרהמאת " 4 1/2 " :אלהמחולותהיתר,בין

מאומה"לאעלמהומה"רובטוגיהארא;

מאתהציפור""צווחתקול;טיקימאת

מאור.יהודה

שלותנועהמחולמופענערךצבי"ב'בית

שתיבוצעוובושלישיתההשנהתלמידי

אחנינמאת:הרוקדות""הבטיכותיצירות:

זיו-אייל.רותמאת:חוזר"ו"כדוררמןצוק

שלהאופירהשלהביטוייהתיאטרוולהקת

טוו,קארלקארוליושבהנהלתפאריז

אוההה,זה "ב

כאחד.ויפהחדשישהיה

מופע ,"אחרהו

מבלגיה.פלאנדרו"ואוה"באלט

 .טהיטי"דהבאלטוה"גראבד

הפולקלוריה"באלטלהקתבארץביקרהכן

מקטיקושלהלאומי"

וטמינריםקורסים

ידיעל-קצרטמינרנערךפטחהמועדבחול

רוביוע"שוהאקדמיה"בת-שבע"להקת

מחו"ל:ורחיםאמוריםבהשתתפותבירושלים

(אנגליה),מוריטנורמאן(צרפת),בבילהז'אן

ואנניז'אןהמערבית),(גרמניהקוגלרהורטט

ישראליים.ומורים(בלגיה)בראבנטט

70כהשתתפו למחול.ומוריםרקדנים-

שלתפקידהעלדיוןנערךהטמינרבמטגרת

הירצהקוגלרוהורטטבבאלט,הדרמטוריה

תחתוחורבנובגרמניההמחולהתפתחותעל

הנאצי.השלטון

געתוןהאיזוריבאולפותתקייםיוניבחודש

קורט-הקיבוציתהמחוללהקתובהשתתפות

הקבוציתהלהקהמוריבהשתתפותקיז

טוגיהארא.שרהביניהםאורחים,ומורים

ערכהבירושליםרוביוע"שהאקדמיה

למוריםנוטף ,חלקלקחובוקיץקורט

ואנבהלתרופוילבדהיל,מרתהמהארץ

טוקולוב.

* 
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הי '.גכוריאוגרפיה:שקיעה" ....."זריחה

הקיבוציתהמחוללהקת

שחםרינה




