
-1978 [ו[כורןחלהקוח
האווב)סדר(לפי

ישראליבאלט

 120ז'בוטינסקירח'תל-אביב,

 03-266610טל.:

הללימפולסק,וברטהאמנותיים:מנהלים

מרקמן

סובלרוזליןחזרות:מנהלת

מרקמןהללמנכ"ל:

,נעמהגילאיריסאוסרמן,פמלהרקדנים:

איריסגודמן,לוריזוסמן,מרסיהדילין,

סאר.יג'וליאןדודיסון,פמלהבירנבאום,

בישופ,מתילבליינ.ידניססקוירק,שרון

אירקדרור,ארזרומאן,בריגיטהווב,דברה

מק-דונל,אנתונידסקל,עמיפטרסון,

פייר-אנדרהדקורט,איבאגודלו,קארלוס

פרייס.דניסלאזארל.יג'אן-מישלמורר.ד

פרייס.דניסלאזארלי,

-1978בבכורות
ימפולסקי;ברטה :.כ- " uלבאל"מבוא

בנציוןתא:'שרק;לובהתל:,צ'רני; :.מ

מונץי

טואב-גבריאלה :.כ-רומנית""רפסןדיה

תא:'שרק;לובהתל:,אנסקו; :.מדרוואש;

מונץיבנציון

ימפולסקי;ברטה :.כ-נעמה"של"הבובה

שרקלובהתל';פולנק; :.מ

נעמי :.כ-דביסי"שלחדשים"צלילים

בנציוןתא':איל;אבישיתל:,אלסקובסקי;

מונץי

סובוטניק;לאמב;רייל :.כ- "פר"הפר

מונץיבנציוןתא:'שרק;לובהתל:,

שלמחזהופיאלבה",עלברנרדהדןנה"בית

ימפולסקיברטה :.כ-לורקה)גרסיהפרדריקו

בן-שאולמשהותל':תפ'מ.סירינאק;

40 

תל-אביב, , 30אבן-גבירולרחוב

 03-263175טלפון:

אורדמןג'נטאמנןתית:מנהלת

דה-רוטשילדבת-שבע :פיקמ

סברסקיברימנכ"ל:

מייסון,קנתדגיס-זטרברג,'יןגמורים:

גרודברגגניהאלכסנדרוביץ,אינסה

מייסוןקנתגדיס-זטרברג,ג'יןחזרות:מנהלי

גרייבסמרל

סיקירטהויז,דפנהחזרןת:למנהליעוזרים

קול

ויליאמסולרילגריג,רוזכןריאןלןגים:

מאור,יהודהשיר,שליאורדמן,ג'נטרקדנים:

אמנדהאלכס,חנהברדצי'בסק.ייגאל

טרודידייויס,עמנואלהגן,שרלהבלומברג,

שרונה ,וויטסוןדניאלההרץ,מריםהירש,

ליבו,פטריסטריפון,נירהחסון,מיכלזלצמן,

סופרון,,אילנהמוירוונדיליכטנשטיןי,לאה

קוזק,גרציאלהפרידלנ.דסאלי-אןפול,סוזן

הלןרובין,ליזהראסל-אלונ.ישרון

רצי'ארדאוגן,ג'ייאבנ.ייונתןרידליגנטון,

אילןבנשופ,ג'ארקבייל.יג'יימסאורבך,

וייל,סםגרדה,נתןבנט,גרהםבכור-אביב,

לריץ,רוברטלורנסליון,רוביןחוטה,רוני

יעקבנהרין,אוהדמניקר,אלןמילר,אנדרו

רפופורטדודקסלר,מרקסליבקין,

-סרוונטינופסטיבלבחן"ל:סיורים

 1978מאימכסיקי,

 1978בשבתפרמיירות

אבני;צבי :.משרון,מירלה :.כ-"לדה"

תא:'לדמן;לאהתל':שוורץ;בוקיתפ:'

מקאליסטרקיווין

כהן;רוברט :.כ-ההפרדות""מסכת

 :כאוריס
כוראוגראפיה :.כ

מוסיקה :.מ

תפאורה :פ /Iת

תלבושית :ל /Iת

אתורה :א /Iת

נורברטוותל:,תפ'אלקנטארה;בורט :.מ

ריד'וןג :'תאקיאזה,

דוד :מ.באטלר,ג'ון :.כ-המוןת"סף"על

סמיתאריקותל:,תפ'מינרי;

כהןרוברט :.כ-חןזר"בעיןן"הבריאה

קיאזה;נורברטוותל':תפ'אבנ.יצבי :.מ

כהןרוברטתא':

טייל;ר;פול :.כ-המשןסעת""הממלכה

(עריכהמילרמאלויקואל,הנרימ.קורל.י

 ;באריסקוטנשים:תל'מקדואל);הרברטע"י

ליטויןמרקתא:'ראולינגס,ג'ון :אב.ראש

שרון,כ.:מירלה-לירןשלים""מזמור

שריר;דודותל':תפ'סתר;מרדכי :.מ

אורגליחיאלתא:'

רייטר-סופר;דומי :.כ-הזמן""אורחי

סמית;אריקותל:,תפ'בן-חיים;פאול :.מ

אורגליחיאלתא:'

מ.פופ:אייל.יאלוין :.כ-ז"געוש "

יובל;תמרהותל:,תפ'ספנס;צ'נולט

נן.

בת-שבעמחוללהקת
 03-37795-6טל.: , 9ההשכלהשד'תל-אביב,

סאנאסרדופולאמנןתי:מנהל

גלוקרינההאמנןתי:למנהלעןזרת

דניס-זטרברגג'יןרון,רחמיםחזרות:מנהלי

גלוקרינה : " 2שבע"בתמנהלת

 " 2"בת-שבעלמנהלתעוזרת

שחםרינההמתנסים:עלןמפקחת

טריפון,נירהדביר,דליהאברהם,לאהרקדנים:

וצפריתמר *פז,נירהפרידמן,לוריסמוליאן,דבי

נוריתשיר,שלישרני,פמלהקלינפל.דרותי

צבי *דביר,דודבלום,פולאוגן,ג'יישטרן,

פראולוףנילסן,דאגלסהררי,עודדגוטהינר,



ררןרחמים ,קרלבןאמירערז,דרדלרנ.ד.פרן

בחופשה *

 1978שנח-בחו"לסיורים

 ; 1978ירנימאי-רקנדהארה"ב

 1 978סטואדג-לונדון

 1978בכורות

פול :.כ-היידן"עמצעדאחר"צעד

קשתלכלי(רביעיההידין :מ.סאנאסרדו;

 :תל'סמית;אריקתפ:' ;) 20אופוס 46 'מס

תכלתחייםתא':קוורץ';ברטה

פול :כ.-פחוחה"במהעל"הרהורימ

קוורטץ'ברטהתל:,אבני,צבי :.מסאנאסרדו;

תכלתחייםתא:'

 ;פאנובואלרי :.כ-והחוליגן""הנערה

לדייה ':ותפתל'שוסטקרביץ;דימטרי :.מ

מונץיבן-ציון ':,תאפינקוס-גני;

ואסק,נורברט :כ.- ..קשר ..

תכלתחייםתא:'סירינקס; :.מ

 ;סוקרלובאנה :כ.-"חומול"ח

רו;'מצתיאווובר,אנטוןבאך,ס..י :.מ

תכלתחיים :תא'

סאנאסרדו;פול :כ.-"אבודה"תפילה

סאנאסרדו;פרלתל:,אלבינוני; :.מ

תכלתחיים ':תא

-אייבס"צ'רלסשלונהונוסיקה"תמונות

 :מסכות ;אייבסצ'רלס :מ.סוקולוב;אנה :כ.

תכלתחייםתא:'גרינשפן,יהודית

* 
ודממהקול

 ..דממה"להקתבשילובאפרתי(רקדני

בישראל)החרשיםאגודתשלמיסודה

-03טל. , 41באקישראלרח'ת"א, 237662 

אפרתימשה :אמנותימנהל

ברשמישלמהאדמיניסטראטיבי:מרכז

שרהבריאנט,ררג'ר ,נרגבי :ימנ'דקר

שרונהדמטי,אמנוןדהאן,גולדה ,דהאן

 ,רזניקולהי ,עופרמגינדלר,אסתרזלצמן,

בוזגלו,עוזיקופפרט,אודיהאפרתי,משה

 .מויאליוסף

 1978בשנתבכורות

עמי :.מ ;אפרתימשה :.כ- ..מקמי"מר

חייםתא:'שאול;-בןמשה ,:תל ;מעייני

תכלת

נעם :.מאפרתי;משה :כ.-האחר""האני

תכלת;חיים :תא'בן-שאול;משה :תל'שריף;

ד. :.מ ;אפרתימשה :.כ-בתומ""הולן

חיים ':תאאפרתי;משה ,:תלשרסטקוביץ';

תכלת

* 
הירושלמיהמחולסדנת

-02,טל. 11012 .ת.דירושלים, 819865-61638 

כוריוגראפית,אמנותית,יועצת

קושמןפלורה :מודרנילמחולומורה

מלניאקדב :מוסיקאלימתאמ

שמואל,'דינהקלאסי:לבאלטמורה

רימון,איהמיאלניק,תמרה :נימרקד

ענתבוברוב,ג'ודימלסון,סאלימרגולין,יררן

ביאלרמיריישראלי,מיכלקריסטל,

יואשג'ונס,פמלהליף,ינעםמוסיקאימ:

הירשברג

 1978בשנתבכורות

פמלה :.מ ;קושמזפלורה :.כ-בקיץ"שלג"

ליףינעםמיאלניק,בדג'ונס,

ינעם :.ממיאלניק;תמרה :.כ-שמ""ללא

ליף

-מקומ)לשומבודדמרוץ ... ("קוינטט"

מרגוליןירון :.כ

אלבן :מ.סוקולוב;אנה :.כ-לירית""סויטה

ברג

ג'ופלןי :.מלותר;ויליאם :.כ- ..אות"מר

מיאלניקדבשלחיהמוסיקהעםסטולרליבר,

 :.מרימון,איה :כ.-מעין"של"גילגוליו

בובררבג'ודיתל:,הירשברג,יואש

* 
ענבלמחולתיאטרון

-03 .טל , 6יחיאלירח'תל-אביב-יפר, 53711 

לוי-תנאישרה :אמנותיתומנהלתמיסדת

שרתרינההאמנוחית:המנהלתסגן

חזיזשלמה :חזרות-מנהל

בן-הרצליעקב :מנכ"ל

ב,ואברהמי,מרדכנוראלציון :נימרקד

אילנהשוקרון,מיכאללוי,יואב ,עוקבנתן

מלומי,תמיחג'בי,מלכהשקרצי,שרהכהן,

שחק,מיכלשטייערג,איווהלוי,שושנה

חזיזשלמהמלע,רחליעלאני,זהבה

 1978בשנתבכורות

לוי-תנאי;שרה :.כ- ..הרודבתשיר ..

שטרנפלד;משה :ותפ'תל'פליישר;ציפימ.

כהןרפי :תא'

שרה :כ.-(חידוש) ..ימןתבהנו"חת

 :תפ'מקררית;עממיתתימנית :.מלוי-תנאי;

רפיתא:' ,לייטרסדררףפיניתל:,אדר;ארנון

כהן

ארשרה :.כ-(חידרש)מלא"איננו"והימ

 :תל'קאמינמקי;אהררן :מ.ררנן;-אלקיים

מלעאבשלרםתא:'א.אלקיים-רונן;

לוי-שרה :.כ-(חידוש)מ"ולשתבש ..

 ;טוביהע.עיבוד:תנאי,-לויש. :.מתנאי;

 ;גורביץ'אנאטולתל:, ;אדרארנרןתפ:'

כהןרפיתא:'

שרת;רינה :.כ-(חידוש)גורלי"לי"הבא

שטרנפלד;משהותל:, 'תפאמזלג;אברהם :מ.

 ;לוי-תנאישרה :כ.-וריחאן""שדבה

 ;.מקוריים)שירים(לפיטוביהעובדיה :.מ

בז-שאולמשהותל:,תפ'

לרי-שרה :.כ-סלימ"זרדימ,"מכתשימ,

פליישר;ציפי :.מ ;תנאילוי .ש :מלים ;תנאי

שטרנפלדמשהותל:,תפ'

 :.מהאברהם;לאה :.כ- "יפתח"סת

זורמן;משהבעיבודעממייםתימנייםשירים

 'מונץיבנציוז :תא'אהרוני;מיכל :תל'

* 
הקבוציתהמחוללהקת
 04-923009טל.הגליל,מעלה ..דנגעתון,

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

קרביץמרטןי :חזרותמנהל

לויןמייק :"למנכ

חגי ,(גבולות)חרוביגלעד:נימרקד

 ,אחוד)חיים .ג(דגןזכרי(דליה),סררוקצי

שמואל),(גןפלגנועם(צרעה),לויזמייק
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(רמותפרנקלאיריס(סאסא),זגהשלמה

(עיןהרץמרים(חצור),ליבניאפרתמנשה),

vJ ,(נוהיריאלתמנהמר),(רוופלדמרתהאילן

(יודפת)ארנוןליאורהסירני),(נצר

איטליה ,צרפח :ל"וחביםיורט

 1978בשנתבכורות

סאגאן,הילגי'ן :.כ-שקיעה" ..."זריחה

 ;קוורץ:'רטהתל'גריגורינית;ירה.ש :מ.

מונץי'ציוןבןתא':

אורן;הדה :כ.-שבור"קזעל"הרהור

תא':בוטיק","בלט :תל'קילון;משה :.מ

ברהוםאריק

שרה :.מסוגיהרה;שרה :כ.-חיים""ונים

פרידמשה :תא'לדמן;לאה :תל'סוגיהרה;

סוקולוב;אנה :.כ-הזה"הלילה"עם

קוורץ,~רטהתל':קופיטמן;מרק :מ.

ברהוםאריקתא':

גוסטב :.מורדי,יאיר :כ.-"םודי"בד

ברהוםאריקתא',קוורץ,ברטה :תל'מאהלר;

* 
אחריםמופעים

מחולות-יחידשלערב-טולו"של"חוטים

הפסטיבאלבמסגרתשינפלד,רינהשל

בימהעציובואחקביץ.'איגור :מ.הישראלי,

שפאנוף;תרצהיעוץ:ליבליך;זירה :ואביזרים

דיוויס'וןג :'תא

ת"אבמוזיאוןהופיעההונחוללים""להקת

ומרטןיבלוםפולשליצירתםפריבמחולות
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קראביץ

אתכלל-ביבלאומי"דואטים"ערב

גבריאלהבבצועג'יזלמתוךהפא-דה-דה

 ;(צרפת)ברילומישל(איטליה)כהן

 ,(פריז)קארלסוןקארוליןמאתלרגע"היה"זה

אקסוןלריוהרקד,ןהכוריאוגראפיתבבצוע

 ;פיליפסברההקונטרא-בסונגן

בבצועבאטלרג'וןמאתהגירוש""לאחר

 ;(ארה"ב\יויןיודניס(ישראל)שנפילדרינה

רינהבבציעכיהןריברט :.כ ,חמה""ליקוי

ליתרובילשינפלד

בבציעימחילזימרהערב- "הליבומ "

הדהשלבימתיבעיצוב ,אשלירותעצייןעדי

אירן

מחילבערביהיפיעהרצ'לבהבאדי

בקסטניטותונגינהספרדי

שלחדשהבתכניתהיפיעדוראזטילביה

הספרדיבסגניןמחילית

ל "זיראפירשאישללזכרובכנס

להקתיהיפיעוהשנתווםהפרסיםחילקו

בת-שבע.להקתורקדניהקיביציתהמחול

ניר-דוד.בקיבוץיים-עיוןבמסגרתנערךהכנס

'Ie 

אורחותלהקות

הופיעה ,מיפאןבאלטלהקת-מקיאטאמי

המערכהכגוןידועים,באלטיםמתוךבקטעים

הברבורים"."אגםאי"ג'יזל"מתיךהשני'ר

היפיעהמבריסל "-20ההמאה"באלט

ביצירותהישראליהפסטיבאלבמסגרת

"שיראוהאביב""פולחזכגון ,מיכרית

כגוןחדשות,וצייריתהבודד"השוליה

ומחולותטלוז"פלי"סלוזאו"פטרושקה"

היצירותכלמאהלר,מאתמוזיקהפיעל

 .בז'ארמוריסשלעבודתופרי

הופיעמהאגתיאטר"דאבט"בדרלבדט

מנהדשלתיוויצירבלטובהןתכניות,בשורת

ההולנדי,המחולתיאטרוןשלהאמנותי

 .קיליאןיוי'י

מפריזרוטיו"ז'וזףהמחול"תיאטרוז

תנ"כי,נושאעלהאחתתכניות,שתיהציג

ז'וזףהלהקה,מנהלשלעבודותיושתיהן

 .סיוור

מדרום-אפריקההטפרדי"המחול"תיאטרוז
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