
 1984בשנתיבכיריתלהקית

באורים;

כןריאןגראפיה :'כ

מןסיקה :'מ

תפאןרהתפ':

תלבןשןתתל':
תאןרהתא':

אלקייםאושרהתנועהתיאטרוו

 , 47210רמת"השרון , 1אוסישקיןרח'
 03-485399טל'

אלקייםאושרהאמנותית:מנהלת

אלבז,סרג'עצמון,עדישחקנים:רקדנים/
שיריןגדעוןאריאב,עפרהנהרין,ורד

-1984בבנירית

-ןחצי"בצול"טרמןלן
קןלא:ז :'מאלקיים;אושרהובימוי:כ'

יהןדיתשטרנפל,דמשהתפ':שפירא;אריק
מוניץברציוןתא':גרינשפן;

* 
בת-דורונחוללהקת

 , 64078תל"אביב , 30אבן"גבירולרח'

 03-263175טל'

אורדמןז'נטאמנןתית:מנהלת

סברסקיבריכללי:מנהל

דה"רוטשילדבת"שבעמפיקה:

מייסןןקנתאמנןתית:למנהלתאסיסטנט

אילנהשור,דודדרור,אורהחזרןת:מנהלי
סופרון

שור,דודמייסון,קנתבאלט"מאסטרים:

סובל"קסלרוזלין

סופרוןאילנהמחן"ל:כןתבת

(אורח),שאטהרדהאורדמן,ז'נטרקדנים:

פיליפברדיצ'בסק.ייגאלפסקלסק.ימרים
פטריסיהסופרון,אילנהמקמנוס,סםקליי,ד

אריזה,פאביולהאקסלרו,דלימוראהרונ.י
שרההאר,ון"דרדיאנהברקוביץ:עירית

תמרעפרוני,מיכלמאראס.יסאווינהטיילור,

גולדברג,משהאבנ.ייונתןאבידן,אלוןשלף,
רפימארשל,דומיניקלו.ירזגליל.ייצחק
שדה,בועזשאפסמה,רודיקמנה,קאססעד.י

תדמורעידו

 1984ב"בנירית
-ןןדןןיי""פיאף

פיאף;אדיתשירי :'מגריפין;רודני :'כ

ספנסצ'נולטתא':לדמן;לאהתל':

-"הרהןרים"
ברנשטיין;ליאונרד :'מפרי;יגאל :'כ

רדלרדניתא':קראם;מאוקיתל':

-חצןת""אחרי
פלוי,דפינק :'מרייטר"סופ;רדןמי :'כ

בראם;גרשוןתל':באסי;קאןנטקיטארו,
פרידמשהתא':בן"דוד;דבתפ':

-ייתהילים"
גרא;עןדדתל':יריך;סטיב :'מדין;לורה :'כ

פרידמשהתא':

-מילים"ללא"שירים
תל': +תפ'מנדלסןן; :'מואן"מאנן;הנס :'כ

קאבורטיופתא':וורום;פולז'אן

-"קאנטארס"
ראוול;מוריס :'מארייז;אוסקר :'כ

רדלרדניתא':ציטרונןבסקי;קארלוסתל':

* 
בת-שבעונחוללהקת

 65207תל"אביב , 90העםאחדרח'משרד:
 03-621575,625479טל'

ל"שם","אהתיאטרוןהחזרןת:אןלם
 , 296240טל' , 65212תל"אביב , 30בלפוררח'

03-285200 

כהןרוברטאמנןתי: Yיןע

דבירדודבפועל:אמנןתימנהל

קולסיקיחזרןת:מנהלת.

אוגןג'ייבאלט"מאסטר:

סטרוםבילכללי:מנהל

דוריתאורבך,ריצ'רדאון,חייםרקדנים:

גיל"לה,דאיריסבוטנ.ישולהאוגן,ג'ייאושר,
דור"אליסדביר,דודגרדה,נתןגוטסמן,שי

טריפון,נירהדודאי"מזרח.יעפרהכהן,

סלוטור.יפיליפסלביק,דניאלהלו.יארז
שיר,שלישטיינר,ליאתקוזק,גרציאלה

תמיםיוסף

דנמרק;ארהוס,פסטיבלבחן"ל:סיןרים
 1984ספטמבר-גרמניהפרנקפורט,

 2בת-שבע

פזנירהאמנןתית:מנהלת

ברודאניהפז,נירהמורים:

דר,נןעהדגנןר,אילנהאלסטר,גלרקדנים:
פרח,ומיכללרנר,תמרידי,דנסיםחרותי,ערן
שחףנירה

-1984בבנירית

-ליצנים)(משחקיהפגטומימה","קרקס
גוסלרלוטהתל':גוסלר;לוטה :'כ

-"מילכןד"
דבי;רדודתל':ור;דרונה :'מקול;סיקי :'כ

ספנסצ'נולדתא':

-"הרפתקאןת"
דאב;יוליססהעמדה:איילי;אלוין :'כ
גרנר;קרולןתפ':תל'רואץ;מאקס :'מ

ספנסצ'נולדתא':

-"אספלנד"
קרופלי;אייליןהעמדה:טיילור;פול :'כ
ג'ניפרתא':ראולינגס;גוןתל':באך; ..סי. :'מ

טיפטין

-חיי"בשאריתהראשןן"היום
סינגר;מאלקולם :'מדורכהן;אליס :'כ

מקאליסטרקויןתא':גרא;עודדתל':

-והמןןת""הגערה
רוברטתל':שוברט;פרנץ :'מנורת;רוברט :'כ

סגלקורליהתא':נורת;

-"האחים"
איגור :'מפרסונס;ודודעזרלודניאל :'כ

דביר;ודודעזרלודניאלתל':סטרוינסקי;
מקאליסטרקויןתא':

-"דגכלב"
וולנוידראנדריאס :'מעזרלו;דניאל :'כ
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קוין :'תאעזרלו;דניאל :תל'אהד";ו"סטפס
מקאליסטר

-ברברו""אלגרו
דביר;דודתל':ברטוק;בלה :מ'קול;סיקי :ב'

קולסיקי :תא'

 2בת-שבע--1984בבכורות

-במחול""תמונות
מודסט :'משרת;רינה :קישור)(ודבריכ'

זולטהחמדה :תל'מוסורסקי;

* 
הישראליהבאלט

 , 62093תל-אביב , 2באייר 'ה ,המדינהכיכר
 03-266610טל'

הלהקה,)עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
חיפהבאלט

 , 32694חיפה 71,סילברה, ,ארח'
 04-227850טל'

פסטרנקואדםאילנהאמנותייס:מנהליס

אורליאלקלעי,אורהאלמוג,אורית :רקדניס
יעללזר,אליינאי,רוניתוסרמן,מיכלבבל,י
רובינשטרון,זכידור,זיהשסיני,טללויטן,
רןרחוב,דני ,ריטמורונלה

-1984בבכורות

-השנה""עונות
ורדיג, :'מפסטרנק;אילנה :'כ

-ופוגה""טוקאטה
באךס,י, :מ'פסטרנק;אדם :כ'

-''קולאז'''
דביס,י ,שופיןשוברט, :'מפסטרנק;אדם :'כ

פרוקופרוב

* 
 Dירושליהאנסמבל,

הירושלמית)המחולטדנת :(לשעבר

 , 13הגרדוםעולירח'שאלתיאל,מרכז
 , 93801ירושליםמזרח,תלפיות

(בערב) 02-711966(ביום); 02-717877טל'

קולקטיבי :ניהול
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שושאלקס,חנהאינבינדר,דפנה :רקדניס
רימוןאיהמליניאק,הדרמגן,גליהלוי,

מירוןג'וזףג'ונס,פמלה :מוסיקאיס

דפנהרימון,איהאלקס,חנה :הלהקהמורי
כהןבתיהקוץ,סוזןאינבינדר,

לנגן,הלגהקושמז,פלורהאורחיס:מוריס
שריריעקב

-1984בבכורות

-"חיבוריס"
הרנטנסריקודי :'מוהלהקה;שריריעקב :כ'

-"סיקליניאר"
יפנית;ושירהאלקסחנה :'מאלקס;חנה :'כ
אלקסחנהבוברוב,גודי :תל'

-אחת"ואשהנשים"שתי
באררמיתל':מונק;מרדית :'מבאר;רמי :'כ

-"אימפרוביזציה"
דילן;מרגרטעםמשותפתעבודההלהקה, :כ'

מירוןוג'וזףג'ונספמלה :'מ

-במערבת""רעש
דיסלדורף;קראפטורק :'מאינבינדר;דפנה :'כ

אוריתא':בוברוב;וג'ודיאינבינדרדפנהתל':
רובינשטרון

-מצנפת"עס"טריפטיק
מקפרין;בוביקאור.רנואל :'מאלקס;חנה :כ'

אלקסחנה :תל'

* 

מחולקבוצתמאגמה

 , 454312טל' , 62965תל-אביב , 5מוסינזוןרח'
03-730954 

תורדיתיבדש,רנהבגים,אוררקדנים:

-1984בבכורות

-חלולה""קונצרטינה
ורואטרוברט :מ'בדש;רנה :'כ

-"זוס"
תורדיתי :כ'

-פארק""לונה
רסידנטס :מ'בגים;אור :'כ

-"קלמנטוז"
האסלג'ון :'מבגים;אור :כ'

-"ג'יג-או-לא"
איריותמחולמנגינות :'מתור;דיתי :'כ

* 

ענבלמחולתיאטרוו

 , 65149תל-אביב-יפו , 6יחיאלירח'
 03-652758,653711טל'

לוי-תנאישרה :אמנותיתמנהלת

נוראלציוןלהקה:מנהל

זארב,שרה ,חג'בימלכהכהן,אילנהרקדנים:
ציוןשרעבי,אסנתערבה,כוכבהלוי,רונית
ארזבראב,יעקבאברהמוב,מרדכינוראל,
נועםנתנאלחלילי,צביעפג'ון,

-1984בבכורות

-ושירים""שירות
גרוניך;שלמה :'מלורתנאי;שרהוליברטו:כ'

כהןרפיתא': ;דורכהןאלי :תפ'

-"אובות"
ותל':תפ'ררוזמן;שוש :'משרת;רנה :'כ

קופרמןג'ודיתא':גרינשפן;יהודית

-מלכה""מלווה
 :ותל'תפ'שווצרמן;דניאל :'מצמח;בנימין :כ'

כהןרפי :תא'גורביץ;אנטול

* 

הקיבוציתהמחוללהקת

 , 25130הגלילמעלהגעתוז,קיבוץ
(אולפן) 03-923009טל'

(משרד) 64078תל-אביב , 30אבן-גבירול

ארנוןיהודיתאמנותית:מנהלת

לויזמרוק :האמנותילמנהלעוזר

כהןירוחםכללי:מנהל

חסון,מיכלפראן,חנקההלהקה:מורי
ארנוןיהודית

זרוד-בוטרשללורן,מאיראורחים:מוריס

דגןזכריחזרות:מנהל

זגה,שלמהלוין,מרוקדגן,זכרירקדנים:

ראובןכהן,בועזבאר,רמיפסטמו,ארי

אסךלין,ענתגירון,אסתילבני,אפרתבן-יש,י

ארנון,גנהכהן,סיוןלבני,אסנתגמבו,ניצה
אורןאסנתעשת,ענת

 1984מאי-לונדוןבחו"ל:סיוריס

-1984בבכורות

- ",_,ל"מחכים
ספארו,(קולאז') :מ'קדלסקי;ספרודר :כ'

תא':אבוקסיס;פנינהתל':לנגו;קופקה,
קאפמןג'ודי

-היה""הלה
מסורתיים;תופיםויולדי, :'מאורן;הדה :כ'

גלברדניסןתא':דורכהן;אליתל':



-מיכאל"העץטוטאלבא"המוות
פנינה :תל'מרחיים;יוסי :מ'באר;רמי :'כ

גלברדניסןתא':הדרי;משהתפ':אבוקסיס;

-וצבעצורה"איורים",
יעקבתל':מקליין;ברטון :'משריר;יעקב :'כ

לוסריארמנטהתא':שריר;

-מחול"של"יום
הולסט;גוסטאב :'מברוס;כריסטופר :'כ

ברוסכריסטופרתא':מא;רפמלהתל':

-שחור""חלב
ברטה :תל'אבה;קקו :'מנהרין;אוהד :כ'

גלברדניסןתא':קוורץ;

* 

מחוללהקתודממה""קול

 , 66182תל'אביב , 23פתח'תקוהדרך
 03-614219טל'

אפרתימשהאמנותי:מנהל

יאסאריהטיורים:ומנהלרכז

חן,אביטלנדלר,אסתרדמת.יאמנוןרקדנים:
אשל,הגרבר,גביציו.דאורליחשין,אפרת
מיקיגרוס,מיכלמויאל,יוסףסבר,הילה
בירן,נעמהבש,מיכאלשער,מאירחומה,
בן'זאבשובלבר'עם,עדירום,עופר

ארה"ב ; 1984יוני-פינלנד :בחו"לטיורים
 1984נובמבר'דצמבר-ומקסיקו

 1984ב'בכורות

-"נשכחות"
ב.יהנרישנאבל,דיטר :'מאפרתי;משה :'כ

בן'שאול;משהתפ':בא;ךסבסטיאןיוהן
רדלרדניתא':

* 

שינפלדרנהמחולתיאטרון

 , 62303תל'אביב , 14פרידמןהרברח'
 03-446745טל'

רנהוכוריאוגראפית:אמנותיתמנהלת
שינפלד

בלו.ךנעמיבורר,תמרשינפל.דרנהרקדנים:
זמר.ימירבדיאמנט'לשם,אילןג;ף,צוקי
פיגנבלט,תמרכץ,עדנהכרמ.יטלכרמי,דב

קייזר,,אביפריזלררויטלפר.ימרגלית
שפרלינגסיגלשכטר,בטי

 1984ב'בכורות

-"בלדה"
ואןרודריק :תא'שופין; :'משינפלד;רנה :כ'

גלדר

-"שרשרת"
עודדתל':רייך;סטיב :'משינפלד;רנה :'כ

גלדרואןרודריק :תא'גרא;

- " 4 , 3 , 2"שלבת
רודריקתא':ויואלדי; :'משינפלד;רנה :'כ

גלדרואן

* 
שרוןמירליהמחוללהקת

 , 69016תל'ברוך , 30אוגריתרח'
 03-482946טל'

מירל'האמנותית:ומנהלתבוריאוגראפית
שרון

חסוןמיכלחזרות:מנהלת

אדלשטיין,איימירפופורט,דודרקדנים:
מללה,עמיאלגולדברג,לימורגולדברג,משה
פרנקל,איריספארן,יעלידלין,נעמה
חוזהסימי

 1984ב'בכורית
-יירציודים"

מיכלתל':איגו;בריאו :'משרון;מירל'ה :'כ
מוגיץברציוןתא':גמזו;

-"שגיונות"
שריףנועם :'משרון;מירל'ה :'כ

* 
תנועהתיאטרוןקבוצתתמו-נע

 03-449878טל'תל'אביב, , 28האזדהרח'

צוקרמןגאוה :אמנותיתמנהלת

צוקרמןמיקירוזנטל,אילןמפיקים:

מידן,קוביאלבז,סרג'רייס,ג'ואנהרקדנים:
כהרלו.ידודליטנ.יג'ודיבן'צור,אירית

לנצטנויהסמל,ליהיאבן'יהודה,חגי

 1984ב'בכורות

-קפה""תשתו
רפי :'מהקבוצה;עםצוקרמןנאוה :כ'

ג'ודיתפ': ;ייצחקטליעיצוב:קדישזון;
קופרמן

* 

אחריםאירועים

היההשנהשלהמרכזיהבינלאומיהמאורע
שהתקייםלכתב'תנועה,הקונגרט

רוביןע"שובאקדמיהתל'אביבבאוניברסיטת
ביןזהבמינויחידמפגשבאוגוסט.בירושלים,

כתבי'התנועהשלהשונותהאסכולותנציגי
מהארץוהאמנים,מהחוקריםרביםמשך

והיהלמופתבארגוןהצטייןוהואומחו'יל,

גדולה.הצלחה

הופיעואחרלתיאטרוןעכובפטטיבאל
שלזוביניהןאחדות,תיאטרורמחולקבוצות
בהזעפרהמנתניה,"בוטטז"למחולהאולפן

ולהקות"פאזל",שנקראבמשהווקבוצתה
ירושלים""האנטמבל,כגוןהיטב,מוכרות
הירושלמית"הטדנאהיההקודם(ששמה
יוצרים'ושלחבריהבעבודותלמחול")
בחצרלנגז.והלגהשריריעקבכגוןאורחים
המחוללהקתרקדואל'אומדאןהחאן

וענבל.בת'שבעהקיבוצית,

עםלעם""אמנותאירגנהאוגוסטבחודש
 ','' 84במחולחדשים"גווניםאתרמלהעירית
לינדטיחץ,עמוט(עםסדנאותשכללמפגש
תמ"ר,להקתעמדהובמרכזהואחרים)קמפ

במשךהצער.למרבהעו.דקיימתשאינה

לוי,רוניתבעבודותיהםהופיעוימיםשלושה
בז'ברוך,מיריפראנקפורט,עלמהאורז,הדה
בז'יהודה,חגיפרידמז,לוריאברהם,לאה
בגים,אורכליף,אילנהבורשטייז,אריה
בפרי,עודדפנחטי,עמוטמיאלניק,תמרה

אחרים,ויוצריםפלוצקינטעאברהם,חפציבה
אםעצמם,ידי'עלאםברצעושעבודרתיהם

הופיעוכןכמואחירם.רקדניםעל'ידי
חץ.עמוטושלאלקייםאושרהשללהקותיהם

שלתרומתוהיתהבמחול"חדשות"פנים
המחולבתחוםירושליםישראלןפסטיבאל
ביצעודור'בהזואליאליטהמקויר.הישראלי

התרנגוליםמייצגאתדודמגדללרגלי
שלהמחוללתיאטרוזמשותףערבשלהם.

המחולולהקתתמ"רלהקתשינפלהרנה
נטעבכר.ג'ררבמרכזנערךהקיבוצית

"דגילטע'המופעאתבבכורההביאהפלוצקי
אתליישביפניתתוכניתשנושאושלה,פיש"
העולםמלחמתבימיהנאציםרדיפותפליטי
על'כבושהאזשהיתהבמאנצ'וירה,השניה

רקדניםשישהעםהופיע Yחעמוטידם.

המיוח.דבסגנונו

אתלצייןישמחו"להאורחותהלהקותבין
היפנית.ג'וקוטאנקאישלהשניביקורה
מוטקה'שא.על'ידיגםמיוצגהיההבוטו
שינואר;מריהנועזתהרקדניתהגיעהמקנדה

קארלטוז.קאריליזהאמריקניתמאיטליה
יחיד'ערבמהולנדהביאהדניאלטפאיליז

מימיקט.להקתבאהומארה"ב

תיאטרון'הותירביותרהעזהרושםאתאבל
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קמפ,לינדטישלהדמיוןמלאהתנועה
קזי".לילו"חלוםז'נהז'אזעל-פיב"פרחים"

להתקיים,חדלהכרמוזיונתזשללהקתו
יונתן.עםהשמורותמטיבות

מחולותיה.אתלרקודהוטיפהשארניפאמלה
ורקדולביקורבאופרנקלואיריטנהריזאוהד

אוהד.שליצירותתל-אביבמוטיאוןבאולם

טפרדילמחול Yקורט-קיאירגנהלאודליה
אמניםבעזרתפלמנקובמופעוהופיעה
 .אורחים

בעברית:הופיעוחדשיםמחולטפרישני
פרידהאבר,צבישלטפרוישראל,בעםהמחול

דוריטמאתהמחולותעשייתואמנות
 .הרפזדבשלבתרגומוהאמפרי,

* 

שנה) /העמרד(מספר 1985-1975בישראל"יימחילאינדקס

המחבריםלפי

ררק:רי.אדאמס.ד

 80/5 .. . . . . . ..המדורניבמחרלתנ"כייםקריטרירנים

 :אינגבר-בריןיהרדית
ברין-אינגבר) :(ראה

אלדרר:גבי
 83/26 .................עברדהתהליך-יימחזרר"

 :אלכסנדררביץ'אינסה
 80/32 .............ל"ברלשרי"הרלכתקטנהילדה

אמרד:אסתר

 76/24 ................המחרל?מקיררתהםאיפה
 77/28 ...............ריקידשלכמקררהתהלרכה

 :אשכנזיררת

 78-79/32 .............כירםבישראלהעדיתמחרל
 81/12 ..............פרס-ישראלכלתקדמןגררית

 81/29 ...............החינרכיבתהליךמחרל-העם
 85/49 ......................רבהר"בעמק"חג

אשל:ררת
 80/31 ............................השיערר

 81/23 ........... . . . . . ..להקה?ללאחייםהשי
פנימההתברננית

 83/25 ........בארה"ב)השתלמרתשנת(בעקברת
 84/11 ......................רהרידיארהמחיל
 85/33 .......................חזיתיתחשיבה

בהט-רצרן:נעמי

 76/26 ...........פייט-לחן-מחיל-התימניהדייראן
 77/23 ..................ישראלי?ריקיד-הררה

 78-79/24 . ..רפירקןאחדיתשלמסירתימחיל-הדבקה
 82/7 . ..תימןייצאייהרדיםבמסררתהררקדשלתדמיתן

בהט:יאבנרבהט-רצרןנעמי

 80/14 ..............תנרעהכמרכיבהמקראטעמי
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ביזר:ריצ'רד

 80/19 ..........המרדרניבמחילשלרמיתשלדמרתה

בלרם:.דפרל
 82/21 .................רתרכןצררהעלהרהררים

בן-ארצי:פזית

 78-79/37 ; 77/34 .............לתלמידיםמכתבים

 :בן-בררךמרים
 84/30 ........................הרמאניריקרד

בן-זאב:אסף

 81/25 ......................הנכרנההפתיחה

בן-ישראל:ררן
 80/22 .....סרקרלרבאננהעםעברדהירמן-ייכנפיים"

 81/20 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..הרקדן

 :בן-שארלמשה
 75/8 ............למחרלתלברשרתעלאחדרתמלים

ברטרנרב:דבררה

 84/40 ......................... , ..הכפיפה

ברין-אינגבר:יהרדית

 75/10 .............מקרמראתהבאלטתרפסלבסרף
 75/18 ...ניקרבה)(רינהתימניםרההררסיתהבאלרינה

רהמפררסמיםהיפים

 77/17 ............בארה"ב)רקדניותעם(שיחה
 28/16 ..האמריקנ?יהמרדרניבמחולאמריקניבעצם,מה,
 83/18 .............יהרדירקדןשלחייו-ברגפרד

בת-דררי:שרלמית
 80/27 ... . . . . . . .. . . ..בעלי-החיים?רוקדיםהאם

 :גרברירסי

 78-79/16 ............אלסקןבסקינעמיעםבשיחה


