
 1981ב-ובכורותלהקות

הישראליהבאלט

 , 62092מיקוד , 120ז'בוטינטקירח'תל'אביב,
 . 03-266610טל'

הללימפולטקי,ברטהאוננותיים:וננהלים
מרקמן

קטטןל·חזרות:וננהלת

מרקמןהללוננכ"ל:

דטקלשולמית,בוטניאלן,ג'רמירקדנים:
נעמה,ידליןמרשה,זוטמןארז,דרורעמי,

ג'יין,לונגהרטטמרשל,לויןוונדי,לאקינג
מרשלקת.ימרטיןג'ון,מקגחידינה,לטקה

מישל,טיטטירקה,טוטארינןקירטטין,
ויין,ואראטמיטג'ולי,טמיטטוזן,טל·מי
רוזןאורנה,קוגלג'יין,טניגלואי,ג'אן

הונישפרדדלית,שחםאודט,שדמיאליטון,

-אמריקהודרוםארה"בבחו"ל:טיורים
 . 1981אפריל'יוני

ך 98ב"ךבכורות

-דכוז'אק""ואריאציות
דבוז'אק;אנטונין :מ' ;ימפולטקיברטה ':כ

מוניץבן'ציוןתא':

-רוחות"'ונארבע
חינטטרהאלברטו :'מורדי;יאיר :'כ

טאומראיריטתל':מיתר");לכלי("קונצ'רטו
ריש

-"בת'יפתח"
 ;טתרמרדכי :מ'אלטקובטקי;נעמי :כ'

פינקוט'גניל.דיהתל':

-לבאלט""הקדונה
תל': ;צ'רניקארל :'מימפולטקי;ברטה :כ'

שפיראזהרתא':שרק;לובה

 .-'אגין'''ונתורדהדה"פה
טטרווינטקיאיגור :מ' ;בלאנשיןג'ורג' :'כ

-יאלנברג)לראול(ונוקדששם""ללא
מהלר;גוטטב :'מימפולטקי;ברטה :'כ

קופרמןג'ודי :תא'שרק;לובתתל':

בת"דורמחוללהקת *
 , 64078מיקוד , 30גבירול'אבןתל'אביב,

24 

 . 03-263175 'טל

אורדמןנט'ז :אוננותיתוננהלת

רוטשילדדהשבע'בתונפיקה:

טברטקיבריכללי:וננהל

גרייבט,מרילמייטון,קנט :חזריתוננהלי
דרוראורה

(אורח)גיבטוןריצ'רד :ונאטטרבלט

טופריןאילנה :כיריאיליגית

ברדיצ'בטק.ייגאלאורדמן,ז'נט :רקדנים
לאהפטקלטק.ימריםלשם,צרים

אלכט,חנהקוזק,גרציאלהל·כטנשטיין,
רבקהפטי,ה.יג'ייםפיונה .מקמאנוטטם

לימוראבנ.ייונתןאבידן,אלוןאשכנז.י
אטףבן'ישראל,רוןכרלאו,קיתאקטלרו,ד

איימידולין,קתריןקליי,דפיליפבן'זאב,
נתןארליך,שלמהעדן,מוראדלשטיין,

פוזר'גולדברג,משהגיביאט,אליזבטגרדה,
שגיא,פזרדלינגטון,הלןמיראר,דאנדרי
תו~פטיןג'ורג' ,טנדיפרריזמרי

דןג'יימטאו'בריין,פיטראורחים:

ך 98ב"ךבכורות

-אלבה"אד"נןטורני

תל':מקייב;ג'ין :'מיריטר'טופ;רדימי :'כ
מקאל·טטרקייויןתא':רייטרטופר;דומי

-חחם"נןף-סנד"ג'ורג'
טמית;אירק :תל'שיפן; :'מבאטלר;ג'ין :'כ
טפבטצ'נולט :תא'

- " 5"אןפוס
תל':שינברג;ארבילד :מ'שרין;מירלה :'כ

מיביץברצייןתא':גרא;עידד

- " 2ן' 1"חיבןרים
ברבר;טמיאל :'מרייטרטופר;דומי :ותל'כ'

מקאליטטרקייויןתא':

-"רפסיידה"
תא':אלגר; :'מ ;היל'סאגאןג'יןיתל':כ'

מיביץברציון

בת"שבעמחוללהקת *

 , 67898מיקוד , 9ההשכלהשד'תראביב,
 . 03-337795/6טל'

באורים:

כןראןגראפיה :כ'

ונןסיקה :ונ'

תפאןרהתפ':

תלבןשןת :תל'
תאןרה :'תא

כהןרוברטאמנותי: Yיוע

רומנימשה :אמבותיוננהל

קילטיקיחזרןת:וננהלת

טטריםבילוננכ"ל:

רומבימשהפיארז,בילופה :הלהקהונןרי

עפרהגיל'לה,דאיריטאברהם,לאהרקדנים:
ויטירי'קיבן,איריתדזרכהן,אליטדזדאי,
פז,נירהפבין,גל,הבגרין,ג'יל ,טריפיןנירה

שטרן,ביריתרייפל,דמרתהפרבקל,איריט
הרר.יעידדדביר,דידאיחיין,חייםשיר,שלי
 , yק.גרמביב'מאירואראוין,טמיתלזאיז'אן
ייטףשליביבגר,רטיקילבן,אמירלי.יארז

תמים

 • 1981יוביאפריקה,דרזםבחן"ל:סיןר

 2בת"שבע

פזנירהאוננןתית:וננהלת

בבטיבן'טיב,יעלאשר,דבירהרקדנים:
קירן,בעמהפארן,יעללבגזם,שישטשקיף,
גילמומיברכה,ייטישטרטברג,ל,אינה

ך 98ב"ךבכורות

-הונתגלגלת""באבן
טמפרטן :'מאל,טקיכטקי;ב. :כ'

ב.תא':מל,ץ; .גתל':יקריטטזדזלידיט;
 Yמיב'

-"יער"
ב.תפ':הודג'טון;ב.קיל:פ'כהן;ר. :'כ

כהןר.תא':קווזה;

-חחם""ונשחקי
ותפ':תל'היידן;א. :'מפלרייטלב;א. :'כ
זרדיח.תא':פלרייטלב;א.

-נן'אוני""הרן
מ.גדי;תל':מווגי;מ. :'מבהרין;א. ":כ

טיליטב.תא':

-בליז"של"צלליןת
מלין;ד.תא':אייזיקט;מ. :מ'קליין; ',ג :'כ

גדימ.תל':

-עתיק""ספןר
ואביזרים:תל'חותם;צ; :מ'אברהם;ל. :'כ
תכלת .ח :!תא ;אופקא.



-"עדית"

יתפ':תר'שיטטקיביץ;ד. :'מבלים;פ. :כ'
דיר"כהןא.

-פפסי"דה"פה
מ.גדי; :תל'ש.גריניך; :'מנהרין;א. ':כ

הדר.ד :תא'

-"רדינס"
"מזמירי iפבדרצק' :'מפרבקפירטט;עלמה :'כ

עציב:פרבקפירט;דירין :תל'תכביןדיד");
ירדיחביתא':ברקיביץ;אירה

-"בינייס"
ברבשטיין,ליאוברד :'מבהרין;איהד :'כ

דוריתתא':גדי;מרגליתתא':פיידמן;גיירא
מלין

 :...עגק""צעדי
יעקבתל':קילטרן;ג'ין :מ'שריר;יעקב :'כ

תכלתחייםתא':פרנקפירט;ידוייןשריר

-פראי"בגןף"חלוס
 ;טטרייינטקיאיגיר :מ'גריי;דארל :'כ

חיים :תא'גדי;מרגלית :ידוציירתל'תכנון
תכלת

-הסוייגג""בגלגולי
ימימהתל':מילר;גלן :'מגריי;דארל :'כ

תכלתחיים :תא'קטל;ר

- " Pשב"שיר
יאן-(שירהמטירתית :'מגריי;דארל :'כ

 :תא'גארפינקל;נטאלי :תל'תכניןפירט);
תכלתחיים

-משותף"יימשהו
ימימהתל':בהרין;א. :מ'גהרין;איהד :'כ

פרידמשה :תא'קטל;ר

לבת"שבעמשיתפתהפקה-ה"'"פילצ'יגל
הישראליתוהטלוויזיה

טטרויינטקי;איגור :'מליאיט;מארי :'כ
גדימרגלית :תל'

ירושליסמחוללהקת *'

 , 95221מיקיד , 2אדםחיירח'ירישלים,
 . 02-242806טל'

I 

כרמיןייבתןאמגותי:מגהל

גראציאנייצחקמוזיקלי:מגהל

מיאלניקתמרהטרס:'מיסבאלט

פינקיט"גנילידיהתלבושות:עציוב

קטןאריקמפיק:

טל"גןיוטי :מגכ"ל

 :-1981ב ,מחולות

-ישראל""רפסוידה
במחילהאר!'נופי

-הפריון""מחול
מריקאיתלהידיתמטורתעלמבוטט

הידיגיס""מחול

רועיס""מחולות

-מירושליס"ה'ודברתורהתצאמציון"כי
אשכנזיבטגניןמטורתימחיל

-ליס"ירוש"בחצרות
לדיביבטגניןמחולית

בכרמיס""

-אחיס""קנאת
ואחיוייסףספורעלהמבוססמחול

השנה""עוגות

כרמון:יונתןהכ'כל

הקיבוציתהמחוללהקת *

 25130הגלילמעלהגעתון,קבוץ
 . 04-923009טל'

ארנוןיהודיתאמגותית:מגהלת

פארןחנקהמיסטרס:באלט

ריןרחמיםחזרות:מגהל

לייןמווקכללי:מגהל

אלעזריייסףאדמיגיסטרטיבי:מנהל

ריטמןיעלהצגה:מגהלת

מנדלבאיסערןטכני:מנהל

שרהייין,מייקדגן,זכרלבאר,רמירקדגיס:
פסטמן,אירלבנ,יאפרתלבנה,עינתליפמן,

זגהשלמהיריאל,תמנהריטמן,יעל

-1981בבבורות

-הלבן""המות
תל':הרקדניס;קולות :מ'זיו"אייל;רות :'כ
זיי"איילרית

-וחולות""קול
מוסיקה(קילאג') :'מכהן;זאבה :'כ

 ; Yקוירטברטהתל':היבהנס;טביבתית,
פרידמשה :תא'

-גזכריס""דימוייס
אלגר,(קולאג') :'מהיל"סאגן;ג'ין :כ'

ברטהתל':גרגויראנית;שירה ,בטהיבן
מיניץברצייןתא':קיירטץ;

-ההריס""גערות
תל':איברן;שירי :'ממק'קולאך;רלק :'כ

 Yמיניברציוןתא':קיירטץ;ברטה

-הענודה""דרכי
ארניןלהודלת :'כ

-it 
מודרניתלתנועהלהקה

 , 94188מיקוד ,ב/ 17היסודקרןרח'ירושליס,
 . 02-226706טל'

מרגוליןירין :אמגותימנהל

מרגילין"טיט,רבקהמרגוללן,ירוןרקדניס:
דרניעהמגן,גליהקינן,אטתר

'" 
ך 98ך Oבבכורות

-ליס""ירוש
לצ'לי(דואטקידאי. I :'ממרגוללן; .י :'כ'

 ) 7אופ.וכיניר,

-בד"עסשה"א
מרגוליןי. :'כ

-בסאות"עס"אטיוד
דל("קנטולולסטהמ. ,:מ ;מרגיליןי. ':כ

אלבא")

- " 3מס'"ריקוד

לבלי(טיקאטהצ'אבזק. :'מ ;מרגולין .י :'כ
קשת)

סויטה-אהבה"שירי 20 "

ש.בר :מ'מרגוללן;י. :'כ

הירושלמיתהמחולסדנת *

רחביה, , 10האר"לרח'ירושליס,
 . 02-810691,02-711966טל' 92191מיקיד

קישמאןפלירהאמגותית:יועצת

טיאז,פלטרקישמאן,פלירה :הלהקהמורי
רימון,איהישראל,ימיבלבובריב,ג'ודי
(אורחת)ליג'יין

דפנהביברוב,ג'ידיביטין,דינהרקדניס:

ליפשיץ,איביגדנידיס,אתאנסייסאיינבינדר,
רימיןאיהמלסון,סיאליישראל,ימיכל

-1981בבבורות

-"נשים"
תל':גינארבודן;ל. :'מקישמאן;פ. :'כ
בובריב '.ג

-"הירוגליפיס"
גדלמ.תל':פריקיפייב;ט. :'מרלמין;איה :'כ

חדש)(ניסח-"המעיל"
.דתל':הלרשברג;י. :'מרימין;אלה :'כ

פראנקפורט

-יימתרחציס"
לונדין);בן"זמנני,המחיל(תיאטריןלי '.ג :כ'

לי '.ג :תל'דכיסי;ק. :'מ

* 
ענבלמחולתיאטרוו

 , 65149מיקוד , 6יחיאלירח'תל"אביב"יפי,
 . 03-652758,03-653711טל'

ליי"תנאישרהאמגיתלת:מגהלת

חזיזשלמההלהקה:מגהל

חייםשירןבללי:מנהל

תמרכהן,אילנהחג'ב,ימלכה :רקדניס
נאיההירד,יצפנתשיקרצ,ישרהטלימי,
נתנאלביראל,צייןאברהמוב,מרדכישילמן,
עוזריאיילחדיית,אהריןניעם,

25 



.~ 

-1981בבכורות

לבתי'הספר)(תבנית-לציון""מתימן
 ,סלער,ביצוע:לורתנאי,ש,וכ':עיצוב

נועםנ,

לבתרהספר)(תכנית-"אשה"
כהן, ,א :ביצועלוי'תנאי;ש, :והנחייהעיצוב

חג'בימ,סלע,ר,

הכנה)בתהליך(עבודה-השירים""שיר
 ,מעיצוב: ;גרוניך ,ש :'מלוי'תנאי; ,ש :'כ

תכלתח, :תא'גרינשפן;י,שטרנפל.ד

ודממהקול

 , 41באקישראלרח'תל'אביב,
 , 03-2S1608טל'

אפרתימשהאמניתי:ימנהלכיריאוגראף

כספייוסףאדמיניסטראטיבי:ניהיל

פננס,מימינדלר,אסתרבר,בגירקדנים:
דהאן,גולדהלוינבוים,ציפירזניק,יולה
אריהדמתי,אמנוןברש,יעל : Yוולובימלכה

יוסףבוזגלו,עוזיויבשטיין,שיבורשטיין,
רוםעופרשער,מאירמויאל,

-בלגיה ; 81יבואר-גרמניהבחי"ל:טיירים
 81איקטובר

 :עבודהבתהליךיצירות
-אמית" 'ד"
אפרתי,מ,קילאז'קילית :'מאפרתי;מ, :'כ

בן'שאולמ,תל': ; Yבשיי : Yשוסטאקובי

-"כמיהית"
 ;טרטיניקולאז'שירף,ב, :'מאפרתי;מ, :'כ
בדשאולמ, :תל'

-"התקשרייות"
קולאז';פרסל,בלכר, :מ'אפרתי; ,מ ':כ
בן'שאולמ, :תל'

אחריםמופעים *

בתכניתהרבהבהצלחהסיירהשיינפלדרינה
-והולנדבלגיה , 81יבואר-(ארה"ב"פחים"
 ,) 81דצמבר-הולנד , 81אוקטובר

שלה,יחידבתכניתהופיעהבדברורמרים
אמנותי: Yיעובדברוך;מ, :'כ("דייקנאות",

וכןמקאליטטר)קויןתא'גטרי;אירנה
שלי"אינוזה"כלתיאטרון"מחיל,בערב

תא':תימארקין;י,תפ':ברבריר;מ, :'כ(

זך,נתןמאתטקסטיםשכללהגלפמן)נטע
שילמיתבהשתתפותיאחרים,ויזלטירמאיר

בדבריך,מירםפרידלאנ,דסאלי'אןזלצמן,
 ,אלוניומאירבלאויקי

26 

הופיעאלקייםאושרהשלהתנועהתיאטרון
קולותעםסוריאליסטיב"טרמינאל':מופע

אוריעצמון'זק,עדיבהשתתפותומחול

סימון,עמיאלפרידמאן,מרטיןטננבאום,
רווס,ג'ואנה

כתמי(המוכריםבריאנטועמנואלייטפה
דואטיםבערבהופיעובריאנט)ורוג'רצפריר

יצירתם,פירטולוומחילות

מיקהגבריאלשלליצירתושהוקדשבערב
רקדניהופיעותל'אביב,במוזיאוןשהתקיים

ועודדפרנקלאיריסדודאי,(עיפרהבת'שבע·
רון :'מלנ;דרונית :'כ(החרב"ב"אישהררי)

ב"הואריאציהדוידסודינהקילטון)
ואורילנד)רינית(תנועה:ההגליאנית"

"חילצתיבפנטומימהביקרייורםטננבאום
ראשוןבפרסאותםשזיכתהנטיט",של

 ,באיטליהפנטומימאיםבמפגש

 Yמשיייהגיעיוינצרידוברברההרןטל
פריטולווריקודידואטיםשלבערבוהופיעו
יצירתן,

בתכביתםהמשיכווארגאטומרטןילאידליה
המסורתי,הטפרדיהמחולבסגנוז

בסוכותשנערךהאחר,התיאטרוןבפטטיבאל
"הקוקונר':המופעמיוחדלציוןזכהבעכו,
וצורותחפציםשלמופשטתתנועהשכולו

ורחלעמישיצרואנשים,ידיעלמונעים
ובנימרחייםיוסימאתמוזיקהעםברקמן

ברקמן,איריסשלותאורהקדישזון
-לתחרות Yמחו-הופיעוגםבפסטיבאל

ורבקהוירוזהקיבוציתהמחוללהקת
מרגולין,

המשלבמופעהתקווםבתל'אביבגתהבמכון
צל':הז"מיליםותנועה ..קיראהזימרה,בתוכו

עידוביצעועיצבואותובתנועה","קילית
אלדיר,יגביעציון

לתרבותהציבוריתהמועצהשללמחולהמדור
 Yבארהוגחילאנשיכלכנטערךואומנית
בכלדנובומא.יבחודשתל"אביבבמוזיאוז
המחול,חיישלההיבטים

דידשלבהנהלתילמחיל,המרכזיתהטפריה
בתחיםענפהבפעילותהמשיכהעדן,

וקורסים,טרטי'מחולהקרבותההרצאות,

במשךבירושליםהתקיימישראלבמוזיאון
מיוחדמחולמופעבחרדשיולילילותשלושה
שעיצבהפטליםבגןלגז",פנים"שבעבמינו,

תנועה,מופעיבו'זמניתבוצעונגוצ'י

חלקנטלוללהקה,מלהקהנודדכשהקהל

וילסון,אןהיושיוזמיוזה,מורכזבמבצע

וטטיב(כמוזיקאי)הורנשטייןטטיב

ומעצב,כבמאיהמוזיאון,אישסלומונוס,
לנ,דרונית ,פטלסגריגירישיינפל,דרינה
שחמריבהגרין,ריקטיריהאורז,הדה

שונהבמידהנוצלוהפסלימ ,רלהקרתיהמ
שהקשרוככלהכיריארגראפיות,ידיעל

עלהכזייתר,חזקהיההפיסיליתלסביבה
ירתריפההמחול

"חליןתכנירתיהבמטגרתהופיעהשרתרנה
חדשבמרפעהטפר'בבתיהמחיל"לעילם
דיילתלמשנרעד- " Yבארטיול"הייםרשמר
בעולמבמחרלטיילהוא-תיכרן

ימ'המלחלעין'דרר,הקשררותהאסוציאצירת
"צורה-הקרדמרתתכניותיהכמר ,ותל'אביב
נמשךהמופעבמחול"רקסמר"רזויצירה"

דנית jר/רקדן,על'ידירמבוצעדקות 4Sכ'
ומנחה,

אבאשמעללתרברתהמרכזשלידחיפה,באלט
אדמ :'כ-ב"כןכבים"היפיעחיש.י

אמהתל':טדטאבט; ,ק :'מפטטרנק;
איזרינסקי

* 
אורחותלהקות

מקנדהגריטמאןדנישלהמחיללהקת
בירישלימ","אביבבמסגרתהיפיעה

מננטי,הבאלטתיאטריןהגיעמצרפת·

הבאלטלהקתהארלם,שלהמחילתיאטרין
כאירחתהרפיעהבארה"בהראשינההכושית

הצטייניבווחידרבה,להצלחהיזכתהבת'דרר
המזג"מיני"ארבעהבביצרעהרקדנימ

 ~מאתטרריה"ו"משחקיבאלאנצ'יזשל
 ~נירת.'ריברט

רבציעהמאמריקהבאהילהקתהוגילרג'ניפר
שלהןהכוריאוגראפיותכשכלתכניות,שתי
עצמה,מילר




