
ובנורותלהקות

באורים:

כיריאיגראפיה :'כ

מיסיקה :'מ

תפאירהתפ':

תלבישיתתל':
תאירהתא':

בת-דורמחוללהקת

 , 64078תל-אביב , 30אבן-גבירילרח'

 03-263175טל'

אירדמןז'נטאמניתית:מנהלת

סברסקיבריכללי:מנהל

ריטשילדדהבת-שבעמפיקה:

מייסיןקנתאמניתית:למנהלתעיזר

שיר,דודדרור,אורהחזרית:מנהלי
סופרוןאילנה

שור,דידמייסון,קנתבאלט-מאסטרים:
סובול-קסלרוזלין

סופרוןאילנהכיתבת-מחיל:

(אורח),שאטהרדהאורדמן,ז'נטרקדנים:

פיליפברדיצ'בסקי,יגאלפסקלסקי,מריס
אהרוני,פטריסיהסיפרון,אילנהקליי,ד
שלף,תמראריזה,פאביולהאקסלרו,דלימור
גולדברג,משהאבני,יונתןאבידן,אלון
שגיא,פזתדמור,עידושדה,בועזגלילי,יצחק
מאונט,סוזאןמורר,פייר-אנדריהירש,מיכל

ג'יביאטאליזבט

985ב-בנוררת - ך 6

-"קאנטרס'
קרלוסתל':רבל;מוריס :'מאראיז;אוסקר :'כ

רדלרדני :תא'סיטריויסקי;

-כיח"יימעברי
מרטינו;בוהוסלב :מ'ורדון;גריי :'כ

ספנסצ'נולטתא':סמית;אריקתל':

-"חרף"
דריס;טנג'רין :'מרייטר-סופר;דומי :'כ

פרידמשהתא':אוברזון;גדעוןתל':

-בר""אפריפי
בך;סבסטיאןייהאן :'מרייטר-סופ;רדומי :כ'

פרידמשהתא':ג'ולסין;ג'וןתל':

-"פדרה"
צ'נולטתא':הינדמית;פול :'מבאטלר;ג'ון :'כ

ספנס

-מחילית""שיליב
טלמן;פיליפג'ורג' :'מגו;סןצ'ו :כ'

רדלרדני :תא'גארנר;וולטקרול :תל'

-יהחיצה""פנימה
נינהאנדרסון,לורי :'ממאנן;ואןהנס :'כ

רדלרדניתא':דקר;קסו :תל'האגן;

-שבזכריו""רגעים
סקריאבין;אלכסנדר :'מגו;סןצ'ו :'כ

רדלרדניתא':גארנר;וולטס.תל':

-"מקבת"
בדתל':ורסה;אדגר :'מגריפין;רידני :'כ

ספנסצ'נולט :תא'סנטורה;

בחו"ל:סיררים
 1986מרס-פולין

 1986מאי-יוני-קנדה

שירשלישטיינר,ליאת

 :בחו"לטיורים
נורווגיה;-ברגןפסטיבל

 1985יוניבלגיה,אנטוורפן,

 IIבת-שבע

פזנירהאמניתית:מנהלת

ברודאניהפז,נירהמירים:

דנגור,אילנה ,בן-חמוצביקהרקדנים:
יפמן,ליזהיוסוב,,יהודההראלמיכל

רשףמליפרחי,מיכללמפרט,רז

ך-985-6בבנורות

-בכחיל""סייטה
עודד :תל'בך; .סי. :'מסאגן;הילג'ין :'כ

אליסטרמקקויןתא':גרא;

-שיש""אילמית
גרא;עודדתל':בך;ס.י. :'ממוריס;מרק :כ'

מקאליסטרקויןתא':

-"שאקין"
גרא;עודדתל':ס.ב;ךי. :מ'כהן;רוברט ':כ , 65207תל-אביב , 90העסאחדרח'
מקאליסטרקויןתא': ; 03-625479,03-622255טל'

- " 4מס'ברנדרבירגי"מחיל"אהל-שס",תיאטרוןהחזרות:אולס
גרא;עודד :תל'בך;ס.י. :'מקול;סיקי :'כ , 65212תל-אביב , 30בלפוררח'
מקאליסטרקויןתא': 03-285200,03-296240טל'

-"קנין"כהןריברטאמניתי: Yייע
בעריכתמוסיקלי,לקט :מ'מוריס;מרק :'כדבירדודאמניתי:מנהל

קויןתא':מוריס;מרקתל':קאוולי;האריט
קולסיקיחזרית:מנהלת

מקאליסטר
 _ירישלים"את"לבקשאוגןג'יימאסטר:באלט
מלותגרוני;ךשלמה :'ממק-קייל;דונלד :'כסטרוסבילכללי:מנהל

גרא;עידד :תל'מנור;אהודהשיריס:אוגן,ג'ייאורבך,ריצ'רדאון,חייס :רקדנים

מקאליסטרקויןתא':גיל-לה,דאיריסגבאי,תמרבוטני,שולה

 _"סייזפלקט"ברונודבי.רדודגרדה,נתן ,גוטסמןשי
ומוסיקהואייטסטוס :'מעזרלו;דניאל :'כדודאי-עפרהדור-כהן,אליססאן-שפריי,דה

קויןתא':עזרלו;דניאל :תל'אינדונזית;כלית~יבנת~אורנהטריפון,נירהויניג,תמרמזרחי,
מקאליסטר-קוזאק,גרציאלהסלביק,דניאלהלוי,ארז

* 
בת-שבעמחוללהקת
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-שקטה""עיר
קופלנד;אהרוז :'מסמית;ג'אנט :'כ

מקאליסטרקויזתא':בלוק;גיליאזתל':

-קובני""מחול
קופלנד;אהרוז :'מכהן;רוברט :'כ

מקאליסטרקויזתא':בלוק;גיליאזתל':

-והודאוי'דרום"אמריקנייםומיםריש"שלושה
קופלנן;אהרוז :'מנורת;רוברט :'כ

מקאליסטרקויזתא':בלוק;גיליאזתל':

 IIבת-שבע-ו-985-6בבנירית
-הדורות"בראיחברה"ריקודי

התקופה;עפ"י :'מטאטן;קארול :'כ
אותנטיותהיסטוריותתלבושותשיחזורתל':

* 
הישראליהבאלט

 , 62093תל"אביב , 2בא«רה'המדינה,כיכר
 03-266610טל'

הלהקה")עלמידעכלנתקבללא(לצערנו,

* 
חיפהבאלט

 , 32694חיפה 71,סילברה"א.רח'
 04-227850טל'

פסטרנקואדםאילנהאמנותיים:מנהלים

-1985-6בבנירית

-"פוגה"
ס.באך <. :'מפסטרנק;א. :'כ

* 

ירושליםהאנסמבל,

 , 13עולי"הגרדוםרח'שאלתיאל,מרכז
 , 93801ירושליםמזרח,תלפיות

 02-717877טל'

אינבינדר,דפנהכרמוז"לו,<איהרקדנים:

ליאתונציה,יעלהרטסטוז,דביכהז,בתיה
בז"גלנירדרור,

לנגז,הלגהנהריז,אוהדאורחים:מורלם

שריריעקב

34 

-1985-6בבנירית
-"אפיזודות"

והלהקהשריריעקב :'כ

-ואני"גרייטיימרג'ורי,
ספרהעפ"יוויטס;תום :'מלנגז;הלגה :'כ
וולדוזפיילש

-מצחוק""מתים
מונק;מרדית :'מבז"גל;ניר :'כ

יונסקוטקסט:

-זיקית""ריקודי
סטיוארטגבריאל,פיטר :'מנהריז;אוהד :'כ

ג'ורג'ורהדמשר,

-מתוקות""התניות
פיטרטקסט:נבו;יועד :'מדרור;ליאת :'כ

הנדקה

* 
מחולקבוצתמאגמה

 , 62965תל"אביב , 5מוסינזוזרח'
 03-454312טל'

קולקטיביואדמיניטטרטיבי:אמנותיניהול

תורציתיבדש,רנהבגים,אוררקדניות:

-1985-6בבנירית

-היום"כלכאזלשבת"יבולתי
ז'אר,מישלז'אזרוברטס,מגז :'ממשותפת; :'כ

קוקטותאומי

-"נור"לייט"
ג'ודיתא':קינג;דוז :'מבדש;רנה :'כ

קופפרמז

-"קוריוז"
קופפרמזג'ודיתא':רסידנט; :'מבגים;אור :'כ

* 
ענבלמחולתיאטרון

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

לוי"תנאישרהאמנותית:ומנהלתמיטדת

משה:דר'הלהקהומנהלעמיתאמנותימנהל
 )' 86מרס(עדקדם

 )' 86יוני(עדטרגרח«םבללי:מנהל

חלילי,צביאברהמוב,מרדכירקדנים:
נעם,נתנאלנוראל,ניוזמרציאנו,ציוז
שרהאלוז,מיכלצעיד,<אמירעפג'יז,ארז

לו,<רוניתכהז,אילנהחג'ב,<מלכהזארב,
שרעביאסנת

-1985-6בבנירית

-אגדתי""בעקבות
גרוניך;שלמה :'מלוי"תנאי;שרה :'כ

קופרמזג'ודיתא':ברקוביץ;אריהתל':

-"אם"
ותל':תפ'פרב;רריצ'ארד :'מכהז;אילנה :'כ

קופרמזג'ודיתא':גרינשפז;יהודית

* 
מרגוליןירוומחוללהקת

 , 105הרצוגרח'העבר.יהנוערבית
 02-666141טל' , 92622ירושלים

 02-716197טל' , 15דירה , 106בית"לחםדרך

מרגוליזירוזאמנותי:מנהל

גורלי:אורהבריתמיקההדרבה

אריאלהחקק,יוחאידלסק'<יונתרקדנים:
מרגוליזירוזקוך,טמירלימז,סרג'ויינר,

 1985-6ב"בנירית
- " 6מט'"ריקוד

מארה"ב;שירים :'ממרגוליז;ירוז :'כ
קוריאטפרנסואהתל':

-אחד""מחול
יונתתל':דביסי;קלוד :'מדלסקי;יונת :'כ

בטידלסק,<

-באלט"קאראטה- 8מט'"מחול
גורלי;אירהריתמית:הדרכהמרגוליז;יריז :'כ

לימזסרג'בקאראטה:יעיץ

* 
הקיבוציתהמחוללהקת

 , 25130מעלה"הגלילד"נגעתוז,קיבוץ
-04טל' (סטודיו) 858437

 , 64078תל"אביב , 30אבז"גבירול
(משרד) 03-217151 " 4טל'

ארנוזיהודיתאמנותית:מנהלת

כהזירוחםכללי:מנהל

לויזמ«קאמנותי:למנהלעוזר

(אנגליה)מאירלברזמאייטטר:באלט

דגזזכריחזרות:מנהל

נגה,ארנוזאסנת,אורזענת,אסוליזרקדנים:
אלה,וגנרניצה,גמבוראובז,בז"ישירמ,<באר
מ«ק,לויזבועז,כהזסיווז,כהזשלמה,זגה

אריפסטמןרחל,פרידלית,מינקוב

בחי"ל:טייריס
 1985אוקטובר-קנדהארה"ב,
 1986מאי-סקוטלנדאנגליה,



ך-985-6בבכורות

-והזאב""פטר
פרוקופייב;סרגיי :'מבאר;רמי :'כ

ארד;עטרה :מסיכותאבוקסיס;פנינהתל':
קריינות:גלברד;ניסןתא':הדרי;משהתפ':

פרידמןשרגא

-לשירים"יימחולות
גרוניךשלמה :'מבאר;רמי :'כ

-המר""הצחוק
גרפלי,בך,-קולאז' :'מאורן;הדה :כ'
קילוןמ.

-"דמדומים"
בארטוקבלה :'מרבין;לינדה :'כ

-כנביא""הציפור
מוקדש(סולושומן;רוברט :מ'דדלי;ג'יין :'כ

יריאל)תמנעשללזכרה

-"טטירות"
שוסטאקוביץ'ד. ,:מלנ;דרונית :'כ

-אטאדוט""לוט
הרץ;מוראלתפ':זהבי;עודד :'מכאר;רמי :כ'

גלכרד;ניסןתא':שפנגנטל;אורהתל':

קינןסתיא :זמרה

-בצפון""למטה
בעיבודעממית,שוודית :'מאק;מאץ :'כ

ניסטרוםפ.ג.

-החיות""קרנבל
 :הדמויותעיצובסן·סנס; :'מבאר;רמי :כ'

ברטהקסלר,ימימהתל:,גרינשפן;יהודית
קישור:דבריגלבר;דניסן :תא'קווארץ;

שאולי;יצחקהעמדה:מנור;אהוד

ברגלאורית :שחקנית

* 

ודממהקולמחוללהקת

 , 66182תל-אביב , 23פתח·תקוהדרך

 03-621984 , 03-614219טל'

אפרתימשהאמנותי:מנהל

מימוני,אנהאשל,הגרנדלר,אסתררקדנים:
סבר,הילהזמרי,מירבבירן,נעמהחן,אביטל

עופרדמתי,אמנוןחומה,מיקיברעם,עדי

אלסטר,גלבש,מיכאלמויאל,יוסףרום,
ידידניסים

 :בחו"לטיורים
-וחרז)סבילהברצלונה,(מדרי,דספרד
 1986מאי

* 

שינפלדרנהמחולתיאטרון

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

 :ובוריאוגראפיתרקדניתאמנותית,מנהלת
שינפלדרנה

כרמי,טלבורר,תמרשינפל,דרנהרקדנים:
פרייזלר,רויטלפרי,מרגליתפיגנבלט,תמר
בן-שושןלידיהשפרלינג,סיגל

בחו"ל:טיורים
 1985מאי-ברליןפסטיבל

 1985יולי-אוגוסט-לס-ארקס

 1986פברואר-וופרטאלמינכן

ך-985-6בבכורות

-"גלים"
פולחניםליגטי,ג. :'משינפלד;רנה :'כ

דייוויס;ג'וןתא':טוקסידומון;טיבטיים,

קוורטץברטהתל':

* 
תנועתרון

"הפועל"שלהייצוגיתהמחוללהקת
 63566תל-אביב , 9אהרונוביץרח'
(ניהול 03-475030(הפקה), 03-281820טל'

וסטודיו)אמנותי

דורית :ובוריאוגראפיתאמנותיתמנהלת
שימרון

גורביץאיתמרומפיק:כללימנהל

 :בחו"לטיורים
 1985יוני-גרמניהקיל,פסטיבל
 1985יולי-דנמרק ,אאורוס

ך 985-6ב-בכורות

-הנעות""במדרגות
ברובקדייב :'משימרון;דורית :'כ

-ייפלצור"
סוסיםבנושאאפקטים :'משימרון;דורית :'כ

- "-25ההשעה"בעקבות

פאקסשדו :'משימרון;דורית :'כ

* 
תנועהתיאטרוןתמו-נע

תל-אביב , 28האזדהרח'
 03-449878טל'

צוקרמןנאוהאמנותית:מנהלת

צוקרמןמיקירוזנטל,אילןמפיקים:

פרשיץ,יוסיאלון,גילשחקנים/רקדנים:
ברט,פנינהמוןר,נטעשגיא,יעלבכור,יעל
בן-צבירמהמידן,קובי

 :בחו"לטיורים
 1986קיץ-אדינבורג)(פסטיבלסקוטלנד

ך 985-6ב-בכורות

-צעקות""חמש
עריכהמידן;קוביצוקרמן,נ.ובימוי:כ'

שטרנפלד;משהתפ':לידו;ראלדדמוסיקלית:
קופרמןג'ודיתא':שוהם;פרידהתל':

* 
אלקייםאשרהתנועהתיאטרון

 , 46341הרצליה , 119בר-כוכבארח'
 052-544039טל'

אלקייםאשרהאמנותית:מנהלת

אלבז,סרג'עציון,עדי :/רקדניםשחקנים

כהןזוהראריאב,עפרהנהרין,ורד

 :בחו"לטיורים
אוקטובר-סרבנטינו)(פסטיבלמקסיקו

1986 

* 
אחריםאירועים

הופיעוירושליםישראל/פטטיבלבמסגרת
המחוללהקתובאגמה,קבוצתהתנועטרון,

ויוצריםירושלים,והאנטאמבל,הקיבוצית

עדינהפרידלנ,דטאיל-אןכגוןמוכרים,
דור-אליאשל,רותבז-ישראל,מריםבר-אוז,

העבודותשלאופייןבשלזיו-אייל.ורותכהז
לקבוע,אפשרתמידלאהללו,החדשניות

אוהתיאטרוןלתחוםאותןלשייךישאם
 ...כאחדלשניהםאוהמחול,

השינוייםגמרעםהפך,השנהבמשך

יד-לבניםאולםבו,שהוכנסווהשיפוצים

הופעותבושמתקיימותלמקוםבתל-אביב
התקיימולמחולהטפריהבחסותרבות.מחול

ההרצאהכגוןומופעים,הרצאותמספרבו

מופעשינער,רזשלהודיבמחולהדגמותעם
 .מרגוליזירוזשללהקתוושל"נוודים"להקת

בלונדון,ארוכהמשהותשבוחרוביוגילימירי
 .ביצירותיהםוהופיעו

בעבודתםהמשיכורביםעצמאייםיוצרים

שחםרינהאלהביןחדשות;יצירותוהציגו
"חלוז",בעבודתהזיו-איילרותוקבוצתה,

הופיעה"תמו-נע"שקבוצתהצוקרובז,ונאוה

זעקות".ב"חמשאדינבורגבפטטיבלגם
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והמדינותראלישביןהתרבותיחטיחידוש
להקותשלביקוריםהניבהמזרח-אירופיות

ומפולין,ואחרות)גיור"("באלטמהונגריה
מחולות-עםלבימוידוגמהשהיתהיימזןבשה",

תנועהזוהיתהלאומרגשת.מבריקהבצורה
בפולין.טיירהבת-דורבלבד:ריתחד-טיט

גררוטיורהבדרום-אפריקה,טיירהבת-שבע

בכלי-התקשורת.ערויכןחאחריו

הבאלטהיומחו"להאןרחותהלהקותבין
המבריקהבגירטתו(שןוייץ)באזלהעירשל

כךכללאונןטחל"ג'יזל",שפרליהיינץשל
להקתבביצועהברבורים""אגםשלמבריק

השתתפןאלהמלבדמלונדןן.ולס"ה"סדלר'ס

שלןלהקתןמונקמרדיתגםישראלבפסטיבל
מארה"ב.ג'ונסטי.ביל

שלהבאלטטולנישלקבךצההגיעהמפאריט
ודןאטים.קטעיםשביצעה'פאריס,שלהאופרה

ולהקתלואיסיליוייצגהטפרדיהמחןלאת
שלן.הספרדי"המחול"תיאטרון

מסורתבנושאכינוטבניך-יןרקהתקייםבקיץ

 .ואמניםחוקריםהשתתפובןהיהןדי,המחול
 .ענבלמחולתיאטרוןגםביניהםמישראל,

ספרית-פועלים,עםבשיתוףלמחול,הספריה
אגדתי,ברןראודותעלטפרלאןרהוציאה

שלבעריכתובארץ,המודרניהמחולחלוץ
מנור.גיורא

כינוסהשישית,הפעםזךנערך,בחיפה

חלקנטלךבךפןלקלור,להקןתשלבינלאומי

ארה"ב,הגדךלה,מבריטניהנציגים
פךרטךגל,פךלין,מקטיקן,לךקטמבךרג,

המערביתגרמניהטפר,ד?ךגךטלביה,
ךבךליביה.
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