
 1979בשנתובכורותלהקות

הישראליהבאלט

 , 120ז'בוטינטק'רח'תל-אביב,
 03-26661 0טל_

הללימפולטקי,ברטהאמנןתיים:מנהלים
מרקמן

גיל-א'ריטטובל,רוזליןחזרןת:מנהלת
להד

מרקמןהלל :מנכ"ל

מאייקהארלבאןם,נטליאייטלי,הלןרקדנים:
בריג'יטגודול,איזבלבר,משהבאןאר,
הול,קלירדרור,אחדטקל,עמיגיוטי,

לאטקה,דינהידלין,נעמהזוטמן,מארשה
מקוט,מונטימורר.דאנדרהפיירמוירט,גיי

פישמן,קאירןפוק,ג'רלדמרטין,קטרין
רומן,בריג'יגקפלן,גרציאלהקורבין,מרק
פונץשרמיןשניידר,טוזן

קארחזוריקפון,פנונהמתלמדים:

ך-979בבכורות

-ריימןנדה"הבלטמתורפה"גרנד
גלאזונוב,/')לכטנדר :'מפטופה,מירוט :'כ

שרקלובהתל':בנדור,קורהבמוי:

-(חידוש)"סרנדה"
במ<ך:צ'יקובטקו, :'מבאלנצ'ין,ג'ורג' :'כ

נורופטירשוה

-הסיןםנשף
לידיהתפ':שטראןט,יןהן :'מלישון,חד ':'כ

פונוקט-לודוהתל':לבב,צביפינקוט-גנ.י
שרקלובהגנ'

-"גןןנים"
שופןפרדירק :'מימפולטק.יברטה :'כ

-"גנןדום"
אורג.דברצוון :'מלוטקובט.ק.י.אנעמי :כ'

טמטןנוב,רמהקול:שלם,מתותיהומלים:
פונקוט-גנילודיהתל':

-"שאקןנה"
בארטבטטיאןיוהן :'משארה,ג'נין :כ'

* 
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חיפהפיקולובאלט

 04-85798טל' , 142הנשיאשד'חופה,

שוברטליהאמנןתית:ןמנהלתמיסדת

פישטולאליזבטחזרןת:עןזרת

רזאורותהפקה:עןזרת

אלמוגאביגיל,אורניגיל.יאדלררקדנים:
בוטוןדניאלה,ברייטשטייןלו.יאחרקפת,
דימיטירוקיעל,גירןתמר,בגאימנחם,

עורות,לנדאודפנה,לויןרות,ינובדניאלה,
אורלי,פארופעת,נחמיאטורדה,למברטקו

צ'ארורוזאןטל.ישפיריעל,פנקט

ך-979בבכורות

-מסכןת""נשף
תל':חאצ'טוריאן,ארם :'משוברט,לוה :'כ
אורגליחואל :ת'ברגן,דןואןטוםואן

-גאלגה""פנטסיה
 :'תועממות,הלפטר :מ'בלכר,דיאנה :כ'

אורגליחיאל

-ןהזאב""פטר
ותל':תפ'פרוקופייב, :'משוברט,ליה :'כ
אורגליחיאל :ת'ברגן,דןואןטוםיאן

.. 
בת-דור

 , 30אברגבירולרחובתל-אביב
 03-263175טל'

אורדמןג'נטאמנןתית:מנהלת

רוטשילדדהבת-שבעמפיק:

טברטקובירמנכ"ל:

גרייבט,מרלמייטון,קנתחזרות:מנהלי
מאורלוורן :אורח

אילנהדרור,אורה :חזרןתלמנהליעןזרים
טופרון

גרודברג,גניהמייטון,קנתבלט-מאסטר:
ירצ'רדאורחום:אלכטנדרוביץ,אונטה
וווליאמטולרומאור,לוורןגובטון,

 :באורים
כוראוגראפית :.כ

בוlסיקת :מ.

תפאורה :'פ fת

תלבושות :ת"ל

אתורת :ת"א

אמנדהמאור,והודהאודרמן,ג'נטרקדנים:

פסקלטק.ימירםברדוצ'בטק.יוגאלבלומברג,
אבודן,אלוןלוכטנשט"ן,לאהרפופורט,דוד

פולוטאלן,ג'רמואלכס,חנהאבנ.יוונתן
פלורנסאשכנז.ירבקהארלור,שלמהאקלור,
ילזהברזאב,אסףבכוראבוב,אולןבאטלר,

גואט,אנדרוגולדברג,משהגולדרובון,
ואסלב,אווןה.יפוונהגרדה,נתןגן,שרלה

ורדם,,קרןוולאלכסנדרוווטסון,דנואלה
נהרון,אוהדמק'מאנוס,סםחסון,מוכל
אונדוןפולפורדקורב.ישרהסלובקון,ועקב

ראטלס,טומורקוזק,גרצואלהקוזלוב,
שרץכירסטונהרדלונגטון,הלן

אבויראןפוטרשאטה,רדהאורחום:

ארה"ב- 79מרס-אפירלבחן"ל:סיןרים

ך-979בבכורות

-לילה""לחישות
גלבוע,ועקב :'מרייטרסופר,דומו :'כ

 :תא'לדמן,לאהרווטר-סופר,דומיתל':
ספנסצ'נולט

-"חזיןנןת"
ירוטר-סופר,דומו :מ'רווטרסופר,דומו :'כ

תא':מוסמן,משהותל':תפ'ברחוום,פול
אורגלוחואל

-החלןמןת""בעל
תפ'מרח"ם,ווסי :'משרון,מורלה :'כ

מונוץברציוןתא':שריר,דודותל':

-אביב"של"תל
לדמן,לאהתל':בר, :'ממאור,והודה :'כ

אורגלוחואלתא':

-שןלחן""נמןסי
ותל':תפ'רוורסטוב :'מצ'רנ.יצ'רלס :'כ

מקאלוסטרקוווןתא':צ'רנו,צ'רלס

-שןא""מקסם
פוילפירור,סטיב :'מצ'רנ.יצ'רלס :'כ

קוווןתא':סטוקוווס,ג'ופתל':גלאט,
מקאלוסטר

-טרואה"דה"פה
תל':סטראוונטק.י :'מצ'רנ.יצ'רלט :'כ

מקאלוסטרקוווןתא':לדמן,לאה

* 



בת-שבע

 03-337795/6טל' , 9ההשכלהשד'תל-אביב,

רינהסנאסרדו,פולאמנותיים:מנהלים
גלוק

רוןרחמיםחזרית:מנהל

גדיס-ג'ין :חזריתימנהלבאלט-מאסטר
זטרברג

סטרוםביל :מנכ"ל

נירה ,דבירדליהאברהם,לאה :רקדנים
נירה ,פרידמןלוריסמוליאן,דביטריפון,

שרני,פמלהקליינפלד,רותצפריר,תמיפז,
בלום,פול ,אוגןג'יישטרן,נוירתשיר,שלי
דאגלאסהריר,עודדגוטהיינר,צבידביר,דוד

אמירעוז,דודפרנלונ.דפר-אולוףנילסן,
רוןרחמיםקולבן,

לוי,שיטון,אלנהאוחיון,חיים : 2בת-שבע
רימוןאיהקינן,אורית

 1979באביבספר.דצרפת,בחי"ל:סיירים

-1979בבנורות
-שילי""בנית

סויטה-רוולמוריס :'מרון,רחמים :כ'
פרידמשה :תא'בןשאול,משהתל': , 2מס'

-יימטפירית"
באר,י.ס.ביר.דפנדצרקי, :'מ ,שחםרינה :'כ

משהתא': ,שחםוירנהקוורטץברטהתל':
פריד

-ייער"ביצית"ערבה,
קילות(מתורקראםג'ורג' :'מכהן,זאבה :'כ

קלאסיתמוסיקה , 1מס'ילדיםשלעתיקים
כהןזאבה :תל'מהטבע),קוליתאירן,של

קוורטץוברטה

-ביקר"לפנית 3 "
 :תפ'דרים,טנג'רין :מ'נילסן,דאגלס :כ'

תא':קוורטץ,ברטה :תל' ,נילסןדגלאס
פרידמשה

- "סטריינסקישלהמחילית"קרקס
 ,סנאסרדופול :ותל'תפ'סנאסרדו,פול :כ'

פרידמשהתא':סטרוינסקי,איגור :'מ

-עם"-"זכרינית
 :קרייןטל,יוסף :מ'ברטונוב,דבורה :כ'

תא':סנאסרדו,פולתל':ברטונוב,שלמה
תכלתחיים

-בצהריים""שעה
פירדמן,נאן :לכ'עוזרדיאמנט,מתיו ':כ
חייםתא':זיפר,פיליפתל':יורק,דון :'מ

תכלת

.. 

ענבל

 , 652758טל' , 6יחיאלירח'תל-אביב,
03-653711 

לוי-תנאישרהאמניתית:מנהלת

בן-הרצליעקב :מנכ"ל

חזיזשלמהחזרית:מנהל

ויטוריעמיס :הלהקהמרכז

אילנהשיקרצ.ישרהנויראל,ציוןרקדנים:
סלומ.יתמרסלע,רחליחג'ב.ימלכהכהן,

לו.ייואבלו.ישושנה ,אברהמובמרדכי
נועם,נתנאלחרמין,טלישטיינברג,איוה
עפג'יןארז

 979-1בבנורות
-בחילית""אגדה

יוני :מ'מילוא,יוסףבימוי:שרת,רנה :'כ
קליינר-טובהתל':בן-דו.דדב :תפ'רכטר,
אורגליחיאלתא':סדן,

מחודשת)(גירסה-רית""מגילת

תפ':טוביה,עובדיה :'מלוי-תנא.ישרה ':כ
תא':פינקוס-גנ.ילידיהתל':קרוון,דני
כהןרפי

-לשירים""שיר
לו.ישם-טוב :'מאלקיים-רונן,אשרה :כ'

אורגליחיאלתא':דר,רות :ותל'תפ'

הקיבוציתהמחוללהקת *

 , 25130הגלילמעלהגעתון,קבוץ
 04-923009טל'

ארנוןיהודית :אמניתיתמנהלת

לויןמייק :מנכ"ל

נועהיריאל,תמנהרייפל.דמרתהרקדנים:
דגן,זכרילבנה,עינתלבנ.יאפרתרונן,
גלעדסוריצק.יחגיזגה,שלמהלוין,מייק

פלגנועםחרוב.י

הולנ.דסקוטלנ.דאנגליה, :בחי"לסיירים
 79אוקטובר-נובמבר-בלגיה

-1979בבנורות
-"השלושה"

קבלאץ:דיטויילר, :'מארנון,יהודית :כ'
קוורץ,ברטהתל':טבצ'ניק,קן :תפ'קראמב,

טבצ'ניקקןתא:'

-"הרקמה"
פולאנק,וילה-ליביס, :מ' ,ארנוןיהודית :'כ

ברטהרונן,נועהתל:,טבצ'ניק,קןתפ':
טבצ'ניקקן :תא'קוורץ,

- " Yחפלכל"עח
ליסהתל':קופיטמן,מרק :מ'אורן,הדה ':כ

טבצ'ניקקןתא:' ,קוורץוברטהפלסקו

-"בשלכת"
קןתפ':טקמיצ'ו,טורו :'מאסקר,דון :כ'

קןתא':פלסקו,ליסהתל':טבצ'ניק,
טבצ'ניק

-היתר"יכלשיק"צלע,
קילין,משה :'מרינן,אלקיםאושרה :'כ

ברטהקרמן,דניתל':טבצ'ניק,קןתפ':
טבצ'ניקקןתא':קוורץ,

* 
הירושלמיתהמחולטדנת

רחביה, , 10הארירח'ירושלים,
02-661638טל' ,02-362778 

קושמןפלורהאמניתי:מנהל

זלצמן,שולהקושמן,פלורההלהקה:מירי
ברווליג'קי

יהודיתארן,נעמיאינבינדר,דפנהרקדנים:
גדנידיס,אתנסייסביטון,דינהבוברוב,

ליפשיץ,אוויכהן,אליסזלצמן,שולה
ישראלימיכלמלסון,סוואלימרגולין,ירון

-1979בבכורות
-הרגע""בזה

ודידקושמןפלורה :'מקושמן,פלורה :'כ
יהידית :תל'כהנא,גילמלניק,דבהאנט,

מרזליעקוב :תא'בוברוב,

* 
קאמריריקוד

 75,ארלוזורוברח'תנועה,לכתבהאגודה
איניברסיטתלאמנות,הפקולטהטל'חולון,
 03-415768ת"א,

אשכולנועהיהדרכה:קימפיזיציה

זיידלשמיאלסלע,רותנול,רחלירקדנים:

סוויטיתמבצעתהקאמריהריקידקבוצת
בכתבחוברואשרקומפוזיציות-ירקודים
 .אשכולנועהידיעלוכמן-אשכולתנועה

ספולטו,ובפסטיבלבישראלהופיעההקבוצה
ובארה"ב.בלונדוןאיטליה,

.. 
ודממהקול

 , 41ב"קישראלרח'תל-אביב,
 03-251608טל'

"דממה")ורקדני"אפרתי"רקדנישל(שילוב

אפרתימשהאמניתי:ימנהלכיריאיגראף

בשמישלמהאדמיניסטרטיבי:ניהיל
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אודיה ,בורשטיןאריהדמתי,אמנון :רקדגים

 ,ברגבידהאן,גולדהנדלר,אסתרקופפרט,
מויאל,יוסףרוזניק,יולהרפופורט,דוד
 ,דהאןשרהזלצמן,(סו)שרונהבוזגלו,עוזי

מלחישלמה

 1979יוניבולגריה,בתי"ל:טיירים

ך-979בבכורות

" 1+3+3 "-
 ,תכלר!חוום :תא'שופן, :מ'אפרתי,משה :כ'

בן-שאולמשהתל':

הילדיוםעבורבמיוחדהוזמנההיצירה
האביבפסטיבלבמסגרתובוצעההבינלאומי,
ארבעהופיעוביצירהירישלים.בתיאטרון
נוסףהלהקה,שלידהספרמביתתלמידות
 .הלהקהלרקדני

(חידוש)- " Yריבחטאת"לפתח

דניתפ':שריף,נועם :'מאפרתי,משה :כ'

תכלתחוום :תא'פז,אביבה :תל'קרוון,

-קילית"-"פרקים
 iמשך :תל'שריף,נועם :מ'אפרתי,משה :כ'

תכלתחווםתא': ,בן-שאול

* 
אורחותלהקות

בתכניתהדגיהמלביתיהבאלטטילגי
הולדתויוםלרגלייל,ביגיבירשלמיצירותיו

הרקדניםבביצועהכוריאוגראף,של 1ה-סט
סטירפ,ליזהדיבדאל,אן'מירביורן,דינה
אנדרסן"איבאנדרסן,פרנקקלובורג,אווה
ארנההסלקיל.דפאול-אריקהכט,ביורן

 .וילומסן

מופעיכ]שכללבמסעגראהאםמרתהלהקת
הופיעההלהקהוישראל.ירדןבמצרים,
גראהאם,שלשות iוחמוכרותביציררת
גראהאםמרתההקדימההגדולותובערים
 .למופעדברים
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במסגרת ,מברליןהגרמגיתהאיפרהבאלט
"סינדרלה"אתביצעהישראלי,הפסטיבאל

בתפקידיםפאנוב.ואלרישלבכוריאוגראפיה
גאלינהפאנוב,ואלירהופיעו:הראשוום

אבדוקימובה,אווהשטה,רידא ,פאנוב

 .גלבאןולדימיר

הופיעמליגדיזבן-זמגגיהמחילתיאטריז
הישראלי,הפסטיבאלבמסגרתהואאף

נושאיםעליצירותשלמיוחדתובתכנית
בירושלים,שהתקווםבסמינרתנ"כוום
ואחרים.כהןרוברטמאתביצירות

באלטיםקטעישלבתכניתמשיידיהטולגים
שונים.ודואטים

שלבתכניתהבריטיהמלביתיהבאלטטילגי
ויויאזבהשתתפותבאלטיםוקטעידואטים
או'בראווןפיטרג'פריס,סטיבזלורוון,

שלעולמיתבכורהכללההתכניתואחרים.
סקוטוום""מחולותבינטלידודשליצירתו

ארנולד).מלקולם(מוזיקה:

קיחוטה",ב"דיןהאיטטראליהבאלט
נויריב.רודולףשלבכוריאוגראפיה

במחולות-פיליפיגיפילקליריקילהקת
 ..פיליפינוום.עם

אחריםמופעים

מחזה"בגפיים",-תיפהעיריגיתיאטריז

אלירז;ישראלמאתסנש,חגהשנושאו
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