
-1980בובכורותלהקות

הישראליהבאלט

 , 120ז'בוטינסקירח' , 62092תל'אביב

 03-266610טל'

הללימפולסקי,ברטהאמנותיים:מנהלים
מרקמן

סובלרוזליןחזרות:מנהלת

מרקמןהלל :מנכ"ל

בוטני,שולמית ,ארלבאוםנטלירקדנים:
עמידוקטש,פנינהברנט,קרלבר,משה

זוסמן,מרשה ,הולקלירדרור,ארזדסקי,
לסקה,דינהידלין,נעמהחוטה,אהרון

מרטין,קתימרשל,גרגורימקגחי,ג'ון
רוזמריסמיט,ג'וליסוטר,דיאןנולף,אגנ'לה
קפלן,אלהפרנץ,שרמיןסניג,ג'ייןסנדיפר,

שחםדלית

 980-1בבכורות
באלנשין,ג'ורג' :כ,-בארוקו""קוגצ'רטו

פטרישיה :במוי ,באךסבסטיאןיוהן :,מ

שרקלובהתל':ניר,י

ג'ורג' :,מימפולסקי,ברטה :,כ-"כרמז"
ציוןבן :'תאריש,טאומןאיריס :ביזה,תפ'

שרקלובה :תל'מוניץ,

מריוס :,כ-שניהמערכה-הברבורים"ם'"אג

אלנהבימוי:צ'יקובסקי, :,מפטיפה,
ציוןבןתא':שרק,לובהתל':טשרנישובה,

מוניץ

סרגיי :,מלסקה,דינה :,כ-ןהזאב""פטר
ריש,טאומןאיריס :תפ'פרוקופייב,

שרקלובהריש,טאומןאיריסתל':

מרטני,פרד :,כ-בחןפשה"יימלחים

טאומןאיריס :תפ'ברנשטיין,לאונרד :,מ

שרק,לובהריש,טאומןאיריט :תל'ריש,
מוניץ'ציוןבן :תא'

מורטון :,מטובל,רוזלין :,כ-בןרדז""ליזי
איריט :תל'ריש,טאומןאיריט :תפ'גול,ד
מוניץציוןבןתא':שרק,לובהריש,טאומן

.. 

בת-דורמחוללהקת

 , 64078תל'אביב , 30גבירולאבןרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נט :אמנןתיתמנהלת

רוטשילדדהבת'שבע :מפיק

טברטקיברימנכ"ל:

גרייבטמרלמייטון,קנת :חזרןתמנהלי

דרוראורה :חזרןתלמנהליעןזר

שור,דודמייטון,קנת :מאסטרבלט
גיבטון:ריצ'רדאורח

טופרוןאילנהויליאמט,ולרי :כןריאןלןגים

ברדיצ'בטקי,יגאלאורדמן,ז'נטרקדנים:

לאהפטקלטקי,מריםלשם,מרים
אלכט,חנהקוזק,גרציאלהליכטנשטיין,

אדלשטיין,איימיחי,פיונהמקמאנוט,טם
ון'דם,קרוןג'יביאט,אליזבטאשכנזי,רבקה
רדלינגטון,הלןפולהורד'קירבי,שרה

אבני,יהונתןאבידן,אלוןשרץ,כריטטינה
ישראל,בןרוני ,ברזאבאטףארליך,שלמה
פייר ,גרדהנתןגולדברג,משהברלאו,קית

קליי,דפיליפמירנדה,דהיאןמורא,דאדרי

תומפטוןג'ורג'

פרידריקקלי,ג'ונתןשטה,רדהאןרחים:
ורנריאן

גרמניה,הולנד,- 1980מאי :בחן"לסיןרים
העולמות 2פטטיבל- 1980יוני-יולי

בטפולטו'איטליה

-1980בבכורות
דוונט,בוב :,מכוהן,רוברט :,כ-"חמסיז"

כוהןרוברטתא': ,קיאזהנורברטותל:,

לארט :,מפרנק,פני :,כ- ",פתאם,,"לפתע

קויןתא': ,לדמןלאריתל':לארטונט,אריק

מקאליטטר

דריוט :,מרייטר'טופר,דומי :כ,-"מזכרןת"

קויןתא':רייטר'טופר,דומיתל':מיאו,

מקאליטטר

 :באוריס
כוראוגראפיה : ,כ

קהיוסוכ :מ.

תפאורה :ת"פ

תלבושות :ל"ת

אתורה :א"ת

הנדל, :.מקויטר,קליף :,כ-גשים""שירת
מקאליסטרקוין :תא'קויטר,קליף :וזל'

קויטר,קליף :כ,-רןח""צלליןת

קויןתא':קויטר,קליףתל':אלבינוני, :,מ

נזקאליסטר

פר,ייגאל :כ.תהילים"-"סימפןנית
חיים :תא'פרי,יגאל :תל'סטרוינטקי, :.מ

ו!כלת

... 

בת-שבעמחולהקת Iו

 , 67898מיקןד , 9ההשכלהשד'תל'אביב,
 . 03-337795טל'

סטרוםבילמגכ"ל:

כהןרוברט :אמנןתייועץ

רומנומשה :אמנןתימנהל

קולסיקי :חזרןתמנהלת

אוגן,ג'ייליפשיץ,אלכסנדר :הלהקהמןרי
דבירדרד

אוחיון,חייםאוגן,ג'ייאברהם,לאהדנים: jlר
גרמנוביץמאירגיל'לה,דאיריטבלום,פול

דור'אליסדודאי,עופרהדביר,דודקנופפר,

פז,נירהלוגר,פיטרהררי,עודדכו;ן,
דביקינרויטורי,אוריתפרנלונ,דפראולוף

נירהשיר,שליקולבר,ד,מייקלסנזוליאן*
אמירשרני,פמלהשטרן,,נוריתטוו-פון*

 *קולבן

* l כחופשה

לאור,מורלהבירנבאום,איריס : 2בת'שבע

 ,נובקשירלילזר,אליזבטלרי,שילוי,אר'ז
פיינמןמיקידוכט,נהרפנ

-פומפידומרכז-פריזבחן"ל:ריםיסי
 1980דצמבר



ך-980בבכורות

פרטוש,עדן :.מגלוק,ריבה :כ."דמויות"-
קוורטץברטה :'תלתכלת,חורםתא':

באומ,רפיטר :.מקול,טיקי :כ.-"קשרים"
לדמןלאהתל':

ג'ורג' :.מקובר,פולין :.כ-"קאנטיגאס"
ג'וןתא':ג'יאבב.'קריטטיבהתל:,קראם,
מקרבון

דימיטרי :.מטאבאטרדו,פול :.כ-"שירים"
טאבאטרדו,פולתא':תפ:שוטטקוביץ:

פרידמשהתא:'

ג'ורג' :.מוולקר,האץ'דויד :.כ-"רפסודיה"

וטקאקאווולקרהאץ'דויד :'תלגרשווין,
הדרדודתא':אטקוואה,

לוטטיג,משה :.מרון,רחמים :.כ-"בשניים"

תכלתחורםתא:'קוורטץ,ברטהתל':

קלוד :.מ ,כהןרוברט :.כ-"נימפאות"
כהןרוברטתא':קייזה,בורברטותל:,דביוטי,

ברובו :.מכהן,רוברט :.כ-המלאכים""צייד
חורםתא': ,מארטיןוולטרתל':מאדרבה,

תכלת

לוציאבו :מ.פרי,יגאל :.כ-אחרון"יימסך

פרייגאלתל:,תכלת,חייםתא:'בריו,

מאלה,איבו :.מ ,הרא!!!ז'אבין :.כ-"האספן"

ז'אביןתל':שארה,וז'אביןזקטשוקיתפ':
פרידמשהתא':שארה,

• 

מודרניתלתנועהגונניםלהקת

אלעזררח' , 93590ירושליםגובבים,מתב"ט
 02-633074טל' , 4הגדול

מרגוליןירוןאמנותי:מנהל

בועהטיט,רבקהמרגולין,ירוןרקדנים:

קיבןאטתידר,

ך-980בבכורות

מרגולין,ירון :.כ-נשכח""זמן

בובוקוריאטפרבטואזתל'פרמדז'יאבי,' :.מ

עודד :.ממרגולין,ירון :.כ-היה"לאאו"היה
בובוקוריאט .פ :'תלאטף,

קורדית :.ממרגולין,ירון :.כ-לך""לך
קוריאט .פומטכות:תל'עממית,ויפאבית

בובו

• 

ענבלמחולתיאטרוו

 , 6יחיאלירח' , 65149תל-אביב-יפו
 03-653711טל'

לוי-תבאישרהאמנותית:מנהלת

בוהםדןכללי:מנהל

חזיז:שלמההלהקהמנהל

כהן,אילבהחרמון,טליחגבי,מלכהרקדנים:
שיקרצ'י,רהשעזאבי,אודליהטלומי,תמר

ויטורי,עמוטגרמה,ניטיםאברהמוב,מורדכי

ציוןבועם,בתבאללוי,יואבחזיז,שלמה
לבוריא

בובמבר-אוקטובר-שבדיהבחו"ל:סיורים
1980 

ך-980בבכורות

שרה :.כ-(ורד-בר)הפנינים"ודולה"הנערה
רפאלתמליל:טוביה,עובדיה :.מלוי-תבאי,
תבאי,-לוישרה :דברי-קישורטפורטה,

כהןרפיתא:'

תמליל:-התימנים)(כרםלכרם""אלגיה
עובדיה :.מתבאי,-לוישרה :.כאלמוג,אהרון
חביב,רחל :תל'בן-דו,דדבתפ':טוביה,

כהןרפיתא':

• 
למחולהירושלמיתהסדנא

 , 10האר"ירח' , 92191ירושלים
02טל' - 810691 

קושמאןפלורה :אמנותייועץ

ישראלי,מיכל ,קושמאןפלורה :הלהקהמורי
ביטוןדיבהבוברוב,ג'ודי

אליט ,בוברובג'ודי ,ביטוןדיבהרקדנים:

גדבידיט,אתאבטיוטאייבביבדר,דפבהכוהן,

מלטון,טואליליפשיץ,אויישראלי,מיכל
זלצמןשולמית

ך-980בבכורות

חליל :.מקלמן,ג'וי :.כ-היום""תחוס

מטורתייפאבי

בוברובג'ודי :.כ-כותרת"ללא"דואט

פרקיםקריאתזלצמן,שולמית :.כ-"חנה"
טוקאיריתמפיב'שמואלטפרמתוך

שולמית :.כ-ואנאטולי"לאביטל"דואט
תיאודוראקיטמיקיט :.מזלצמן,

קיית :.מזלצמן,שולמית :.כ-תפילתי""ואני
ג'ארט

גרגורי :.מ ,רוזטוזן :.כ-מלממה"י JJ"צעצו
גארגריאן

קלאוט :מ.קושמאן,פלורה :.כ-ולן"; I"גינת

עממיתפלמיתומוזיקהשולצה

פי(עלביטוןדינה :.כ-בצלות""אלוף

זלצרדובי :.מביאליק),ב..חמאתאגדה

קלאוט :.מקושמאן,פלורה :.כ-"עמידות"
שולצה

רייליטרי :. iבכוהן,בעמי :.כ-כבר""אם

יוני :.מביטון,דיבה :.כ-מלאכים""דמעות

עופריםאטתרבפימושרתרכטר

אייבביבדר,דפבה :.כ-אויר""ללא

רחלשלחיליוויעםשולצהוט Iקל> :.מ
(טופראן) iפישמא

* 
וז-ממהקול

 , 41ב"קישראלרמ' , 67019תל-אבי{:

 03-251608טל'

"דממה")ורקדביאפרתי""רקדבישל(שילוב

אפרתימשהאמנותי:ומנהלכוריאוגרף

מיבששלמהאדמיניסטרטיבי:ניהול

ערןמשהמיניסטרטיבי:'אדעוזר

בורשטיין,אריהדמתי,אמבוןרקדנים:

דודבר,גבידהאן,גולדהנדלר,אטתר

עוזימויאל,יוטףרזניק,יולהרפופור(\,

מימי ,מלכישלמהפרידלנד,טלי-אןבוזגלו,

וינשטייןשיפננט,

"תיאטרפריז,- 1980אפרילבחו"ל:סיורים
גרמניהבלגיה,- 1980,אוקטוברויל"להדה

עבודהבתהליךיצירות
שריףנועם :.מאפרתי,משה :כ.- " r"כמיהוו

אפרתי,:משה.כ- " l"פרידוך

שוטטאקוביץ' :.מ

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

 25130הגלילמעלהגעתון,קבוץ
 04-923009טל'

ארנוןיהודית~מנךתית: 1מנהלת

לויןמייקכוולי:מנהל

אלעזרייוטףאדמיניסטרטיבי:מנהל



אורןהדהכוריאוגרפית-בית:

אפרתיריאל,תמנהרייפל,דמרתהרקדנים:

לוין,מייקדגן,זכרילבבה,עינתליבני,
חרוביגלעדסורוצקי,חגיזגה,שלמה

איטליה,- 1980נובמברבחו"ל:טיורים

צרפתאנגליה,- 1980דצמבר

 980-1בבכורות
קילון,משה :.מורדי,יאיר :.כ-"יהונתן"

טבצ'ניקקן :תאקוורץ,ברטהורדי,יאירתל:,

ורדי,יאיר :.כ-שבלב""מכאובים
קןתא':קוורץ,ברטהתל':גריג,אדוארד :.מ

טבצ'ניק

ורדי,יאיר :.כ-נכטפתי"אליו"אשר
קוורץ,ברטהתל':חינסטרא,אלברטו :.מ

מוניץ)ציון(בןטבצ'ניקקןתא':

(אסיסטנטיתקדלסקיספיידר :.כ-"עדרים"

ספיידרתל':וולברג,בטי :.מסקוט),מדלן-

טבצ'ניקקן :'תאקדלסקי,

ברטהתל:,שריר,יעקב :.כ-"מעגלים"
טבצ'ניקקן ':את,קוורץ

י.ס. :.מפרי,יגאל :.כ- " 1מט'"פרטיטה

טבצ'ביקקןתא':קוורץ,ברטהתל':באך,

-קולז' :.מאורן,הדה :.כ-להשכיר""דירה
מוצרט,רספיגי,קארטר,אליוטסנס,סן

לויחנהתל':ערד,חיליקתפ':

פזמונים :.מטורלינגס,הנס :.כ-"הזרוקים"

קןתא':טורלינגס,הנסתל:,איטלקיים,
טבצ'ניק

קיליאן,יירי :.כ-השקועה""הקתדרלה

ייריתל':קיליאן,יירי :תפדיוביסי,ק. :.מ

קבורטיופתא':קיליאן,

* 
חיפהבאלט

אבארח'חוש.יאבאע"שלתרבותהמרכז

 04-227850טל' , 32694חיפה , 71סילברהלל

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

-1980בבכורות
 ,ק. 1פסטרואדםאילנה :.כ-האגוזים""מפצח

שכטר,חווהתפ':צ'ייקובסקי,פ. :.מ

אוזרינסקיאמה :תל'

36 

אורחותלהקות

אנטוניושלהספרדיתהמחוללהקת
שלהקיץאירועיבמסגרתגאדט,

הישראלי.הפסטיבאל

אתהביאהבוטטוןשלהבאלטלהקת

השניההמערכהל"טינדרלה",גרסתה

"הנערהואתהברבורים""אגםמתוך

הטוררת".

בתכניתובתל-אביבהופיעטמנוףטימון

מבאלטיםקטעיםובובאלט","פניני
לפנישהתפרסםהקשיש,הרקדן .שונים

בהופעתושיתףאופי,כרקדןרבותשנים

השוודי,המלכותיהבאלטמרקדנישניים
וולטן.ודנינימינןפאסי

בארץהתארחתיאטרדנטהנדרלנדט
עימווהביאבת-דור,להקתשלכאורחה

ילדים",יימשחקיאתשכללהתכנית
הגלאגוליטת","המיטהחלום",יימחולות

התהילים",ו"טימפונית"טימפונייטה"
תיאטרוןשלהאמנותימנהלומאתכולך

יצירותוכןקיליאן.ייריהנדרלנדי,המחול

 .כריסטהונילסטיבסג'רלדמאת

גודונוףואלכטנדראבדוקימובהאוה

מתוךקטעיםהישראליהבאלטעםביצעו
והמערכההים""שודדקישוט","דון

עם .הברבורים""אגםמתוךהשניה

ולנטינהגםהופיעוהישראליהבאלט
קוזלוב.וליאוניד

• 
אחריםמופעים

"כנמרבתכניתההופיעהשחםרינה

בצעהאותםמחולות,חמשהובההפוך",
מאשהבן-ישראל,רוןהרקדניםעםיחד

גבעון,דורית : Yטורקניארנהמוזט,

ונירהשחםדליתיפמן,ליזה , Yרופיטוניה

שחף·

טלי-אןעם(יחדהופיעהשינפלדרינה
חלקים,שניובהחדשהבתכניתפרידלנד)

תכניתהוכןזותכניתו"מקלות"."פחיס"
עלבוצעהטולו",של"חוטיםהקודמת,

שונותבארצותבסיוריהרינהידי

באירופה.

שהופיעהלהקה,הכינהשרוןמירלה
פאריז.פומפידו,ובמרכזבארץביצירותיה

וכןו"תמורה""פריזמה"המחולותבוצעו
מרחיים).יוסי :.מ("פניקט",חדשה,יצירה

פז,בירהנהרין,אוהדהרקדנים:השתתפו

בריאןרפופורט,דוד(זמיר),לשםמירי

מרסיה-אריקהגולדברג,משהג'יימסון,
באריוסמריהזלצמן,שולמיתרפופורט,

זקש.ועופר

הופיעומבאר-שבעפזורוחנהתמיםיוטי

וחווה"."אדםבתכניתם

כשאתבמופעיה,המשיכהאשלרות

תופסתעציוןעדיהזמרתשלמקומה

ושמהתכניתלברי,אפרתהנבלנית

ואבנים"."מיתרים

שלחדשהתכניתהציגהדוראןטילביה

השחקניתעםבשיתוףספרדייםמחולות

שירים.שקראהפרידלנ,דדליה

שרובהבתכניתהופיעהלאודליה

מאתהספרדיבסגנוןכוריאוגרפיות

 .דליהעםיחדרקדשגםוארגטמרטין

הרצאותסדרתיזמהלמחולהטפריה

במערבהמחולאמנותתולדותבנושא
אחתשהתקיימותל-אביב,במוזיאון
עורךחודשים.שמונהבמשךלחודש,

ההרצאותבמשך .עדןדודהיההסדרה

אמירהקול,טיקימאתהדגמותבוצעו
עדן,מורידיעלשבוצעוואחריםמירוז

 .ואחריםבן-ישראלרון

המוזיאוןובשיתוףלמחולהספריהביוזמת

מופעיםמספרהתקיימותל-אביבשל

בהםברק,פרדע"שלמחולהבימהלש

יוצריםעשרותעבודותיהםאתהציגו

 .הארץחלקימכל

.. 




