
-1975 [ובכורוחרהקוח
הא"ב)סדר(לפי

הישראלי,הקלאסיהבאלט

ב-הגיעהישראלי"הקלאטי"הבאלט

כמותםידעשלאלהשגיםהחולפתשנה

מחולותנוטפושלולרפרטוארמעולם,
ה-ניריפטרישיה ;היל-טאגאןגי'ןמאת

של"טרנדה"אתךךהקהךךמדכדיגיע

הבאלטרקדניתהונינגן,ומטהבלנצ'ין,

ב-הלהקהעםהופיעההדני,המלכותי

-בלאטקהפליקטמאת"אלקטרו-באך"
ה"פטטיבאךהופעותבמטגרתאךהכך

הישראלי",

הישראליהקלאסיהבאלט

 120ז'בוטינסקיא, Iת'
 03 " 266610 ' :סלפון
 1967בשנתנוסדהה·הלהק

לסקי·ימפוברטה :אמנותייסמנהליס

מרקמן'והלל

מרקמןוהלל' :כללימנהל

היל" iג'ין·בנדור,קורה :חזרותמנהלי

פזנירחסאאנן,

ברטהמרקמן,הלל :הלהקחמורי

ימפולסקי

ימפולסקי,בטרה :הלהקהרקדני

גודווס,לורהאוסרמן,פמלהפז,נירה,

ראלס,שר~ןגיילר,ג'יאנהפרימק,·ליזה

קרביץברברהאלכס,חנהעליש,אורה

ה·נדישמואלי,דינהאלכסנדר,ג'יל

קנטשוגרמן,ריצ'רדקארמנובסקיה,

גן,'אאוג'ייקרדיה,שמואלגוסטפסון,

רשףל'מיכאדרור,ארז

 1975בשנתבכורות
 ;דולייאנטון :.כ :קאטר""פה"דה

בעקבות :ת"ל iפוניצזאר :.מ

מאתהי"טמאה·המןה·ליטוגרפי

מוניץבן"ציון :ת"א ;שאלויא.א.

 ;לנשטיי·באג'ורג'' :.כ-"סרנדה"
קוורץברטה :ת"א ;צ'יקובסקי :.מ

 iבלאסקהפליקס :.כ-"אלקטרו-בך"
 :אלקטרוניעיבוד ;באךי.ס. :.מ

 iפולקמיובנימיי.קרלוסוולטר

 ;הרפרבלאסקה"ןןס,פליקס :ת"ל
מוניץ·בו"ציון :ת"א

22 

 :באוריס
כוראוגראפיח :.כ

:מוסיקהמ.

תפאורח :ת"פ

תלבושות :ת"ל

:תאורהת"א

 iימפולסקיברטח :.כ-"אפיזודות".

 iקןןרץברטח :ת"ל ;צ'יקובסקי :.מ

מוניץ,בי"ציון :ת"א,

-Iנ

ור,בת-דמחול:להקת

לפניהציגה"בת-דור"מחוללהקת
מחורותשרשפעהרביםמנוייהציבור
לאעבדושכברכןרואוגראפיםמאת
ולאראלוםמנוארזו,להקהעםאחת

שבכורואוגראפיםהמעוריםמןרובוביץ:

i וולטרכאן,עבדוהצעיריםהאמררקאנ"ם

החוזרטנטרדו,ופולכהןרוברטגור,

מרק-שנירםל"בת-דור",שנהמדיכמעט

מאור,ויהודהפרייגארהלהקה,דנר

משרהם,חדשותיצירותהציגו
ר-הלהקהרמרקדנאחדיםיצאובקיץ

רהקתואנשימפרשםררמודכדרארה"ב

יוצרשרמחולותשנרטיילורפורשר

זה,

בת"דורלהקת"מחול

 30אבו-גבירולרח'תל"אביב,
 263175 :טלפון
 1968בשנתנוסדה
סברסקיברי :כללימנהל

רוסשילדדחבת"שבע :מפיק

אורדמןג'נס· :אמנותימנהל

אבניצבי :מוסיקאלי·יועץ

ראסל,קוליוגרייבס,מריל :חזרותמנחלי

קאמרוו"פארקררחלפרי,ל'יגא

אלכסנדרוביץ'.אינסה :באלט"מיסטרס

אורב,ןריצ'רדאורדמו,ג'נט :חלהקהרקדני

אמבש,אלינורבנאי,מאירהאמבש,דניאל

דיאוברדיצ'בסקי,יגאלבו"ארי,אביגיל

ורדי,יאירדביר,דודדביר,דליהגרומט,

לאהטננבאוס,מריאנהזמיר,מריס

ססייס,רוברסהמאור,יהודהליכטנשסייו,

פסקו,קרןפרי,יגאלקיו,יבסליעקב

מרקקוזאק,גרציאלהקרוטורו,שאול

אריהרפופורט,דודקפלו,לוריקריסקייביץ,

מק"איורני.סימותיוינר,

 1975בשנתבכירות
 iברהמס :.מ ;אלוסמנואל :.כ-"אילנות"

 iמית·סאריק :ת"ל iסמיתאריק :ת"ס

תכלתחייס :ת"א

 :.מ iכהורוברט :.כ-התמורות""במת

 iאוברזוןגדעוו :ת"ל ;שינברגארנולד

קסוולריצ'רד· :ח"א

י.ס. :.מ ;אלוסמנואל :.כ-"דדליינס"

תכלתחייס :ת"א . ;באך

 ;חיידן :.מ iסיילורפול :.כ-"דואס"
קויו :ת"א ;טאסיטג'ורג' :ת"ל

מאקאליסטר

שלפני)"הזמן(אחרישאחריהזמןלפני"הזמן

 ;סטרוינסקי :.מ ;לובוביץ'לאר' :.כ-
תכליתחייס :ת"א

ז'או :.מ ;גורולטר :.כ-וראו""הציצו

קסוולריצ'רד :א IIת ;פרנסח

 iעממית :.מ ;צ'רניצ'רלס :.כ-יפה""יום

קוין :ת"א ;סטוקייסגופ :ת"ל

מאקאליסטר

 ;מאוריהודה :.כ-"לקראת"
 ;ברטוק :.מ
 ;מוסמןמשה :ת"ל ;מוסמומשה :ת"פ
תכלתחייס :ת"א

פייר :.מ ;פרייגאל :.כ-למראה""מעבר

חייס :א IIת ;לדמולאה :ת"ל ;הנרי

תכלת

 :.מ ;סנסטרדופול :.כ-הפנינה""נהר

 :ת"א ;קרווודני :ת"פ ;פוקושימה
תכלתחייס

אלו :.מ ;כהורוברט :.כ-"צ'ייקרק"

 :ת"א ;ולדמוכחו :ת"ל ;הווהנס
קסוולריצ'רד

 ;בו"חייספ. :.מ ;גורולטר :כ.-"קורבו"
 ;סמיתאריק :ת"ל :סמיתאריק :ת"א
קסוולריצ'רד :ת"א

פול :.כ-נוסטלגיים"לילדים"רישומים

 :ת"פ ;ג'ופליו"גוטשלק :.מ ;סנסארדו
 :ת"א ;סנסארדופול :ת"ל ;קרווןדני

תכלתחייס

מ. ;לובוביץלאר :.כ-עליצות""שיר

תכלתחייס :ת"א ;בך

 ;טיילורפול :.כ-זכרוו"כתובות"שלש



רוברט :ל IJת iאמריקניתעממית :.מ

מאקאליסטרקויו :א IJת iראושנברג

-iנ

בע,בת-שמחוללהקת

במשךהפכה"בת-שבע"להקת-מחול

שע'קרצ'בור'ת,ללהקההחולפתהשנה

ואו-לתרבותמ,;המועצהלהבאתקצ'בה

והתרבות,הח'נוךמשרדשל'דמנות"

וקרנותלתרבות"'שראל-אמר'קה"קרן
ב-על'השבערהזעזועאףעלאחרות,

המ-מעמדה,ש'נו'בשלהשנהראש'ת

הר-במתכונתהלהופ'עהלהקהש'כה

"בת-שבע"הכ'נההחורףבחודש'ג'לה,

-'תה"במסגרתלבת'-הספרמ'וחדמופע

וה-הח'נוךרדמששל'דלנוער"אטרון

מחוהעלמודגםהסברשכללתרבות,
 ,ברין-אינגבריהודיתעל-ידישעוצב

היתרב'ןובהציבורית,מנהלהנבחרה

והצוררקראוס,גרטרודהכו,רואוגראפית

קרוון,דני

קצרלם'ורהעונהבס'וםיצאההלהקה

בפסטיבאלחלקלקחהשםמקוסבבלגיה,

פלנדריה,של

לציוןמיוחדתבתכניתהופ'עהלהקה

ה-העולםמלחמתסיוםמאזשנה 30

רמאו-הכינהאלקורם-רונןאושרהשניה,

ורח-מאורות""ליקויהמחולאתזהרע

מיצירתוקטעיםמחדשהעמ'דרוןמ'ם

עמ'-יער",-"עמי-יםקרנקוג'וןשל

בת-שבעמחוללהקת

 9ההשכלהשדרותתל-אביב,
 35597 , 33813 :.טל

 196 ~בשנתנוסדה
לוטמוקאי :אמנותימנהל

מרוזאמירה :אמנותילמנהלעוזר

פוסטלפנחס :כללימנהל

מרוזאמירהגלוק,רנה :חזרותמנהלי

הודס,ליגדהלוטמו,קאי :הלהקהמורי

דרקשינפל,דרינהגלוק,רינהמרוז,אמירה

פרנלונדפראולוףלינטוו,

מוריס'נורמולפסזוו,'נעמי :אורחיםמורים

בלגיהנדריה,פלאפסטיבל :ל IJבחוסיורים

גלוק,רינהשינפל,דרנה :הלהקהרקדני

בכור-אביב,אילואברהס,לאהרו,ןרחמיס

דניאל,ורדהגוטהיינר,צביבריאנט,רוג'ר

דביסטוו,סוזולינטוו,דרקלי,יאיר

לוריפומפר,רוברטעוז,דודסמוליאו,

צפריר,תמרפרנלונ,דפראולוףפרידמו,

שטרו,תינוררוביו,מרגליתקליינפל,דרות

שרניפמלה

 1975בשנתבכורות
אוינו :.מ iכוהורוברט :.כ- IJ"מסע

ג'והו :א IJת iפרמרפיטר :ל IJת iלסטר

רידב.

 iנלוקרינה :.כ-משחקים"שאנו"משחקים

 iקרווודני :פ IJת iהינדמית,פאול :.מ·

תכלתחייס :א IJת iהודסלינדה :ל IJת

IJ האדמהבערתIJ -היל-סאנאונ'יו :.כi 

ברטה :ל IJת iמאהלר,נוסטאב :.מ

מוניץבו-ציוו :א IIת iקוורטץ

IJ אלקייס-רונואשרה :.כ-מאורות"ליקויi 

אשרה :פ IJת iמוסיקליקולאג' :.מ

 :א IJת iאלקייסאשרה :ל IJת iאלקייס
מוניץבו-ציוו

IJ הירוקהשולחןIJ -יוסקורט :.כi מ.: 

 :מסכות iהקרוטהיו :פ IJת iכהופ.א.
מרקרדהרמו :ת"א iמרקרדהרמו

IJ מונודרמהIJ -שרוו'מירלה :.כi מרק' :.מ

ברטה :ל IJת iשרירדוד :פ IJת iקופיטמו

תכלתחייס :א IJת iקוורטץ

:וו-

אפרתימחול,-הקת,ל

עצמהאתהמציגהחדשהקבוצהזו

רקדניהכיאםהקההבפנ'לראשונה

אמ-היורובם-היטבמוכרותפנ'םהם

ו"בת-דור"ב"בת-שבע"בולט'םנ'ם

אח-העצמאית,להקתםאתש'צרולפנ'

בלהקתמוריםמשמש'םמהםדים

משותפתב'צ'רהמופיע'םוהם"דממה",

זו,להקהעם

לקחואפרת'ומשהמהרקדניםאחד'ם

השנה,שהוצג "בחורלב"מעשהחלק

מכברראהקר'נההישראליתהטלוויזיה

לטלוויזיהבמ'וחדשנוצרלשנורםמחול

אסתרהופ'עוובואפרתימשהידיעל

שיד-מאתלמוסיקהורדיויאירנדלר

קרוון,דנ'שלותפאורהלובסקי

אפרתילהקת-מחול

 237662 :טלפוו , 32בזלרח'תל-אביב,
 1975בשנתנוסדה

אפרתי'משה :אמנותימנהל

דודיחיאל :מיניסטראטיבידאמנהל

שריריעקב :חזרותמנהל

פז,נירהנוימו,הנריק :הלהקהמורי

לאורדורינא

נדלר,אסתר.בר,נבי, :הלהקהרקדני

אפרתי,משהשיר,'שלירמתי,נטע

דו,דיחיאל(רקדו-אורח),בריאנטרוג'ר

שריריעקב'הרשקוביץ,ישראל

 : 1975בשנתבכורות
IJ אילוסטראציהIJ -אפרתימשה, :.כi 

 iבו-שאולמשה, :א IJת iויואלדי· :מ.'

תכלתחייס :א IJת

 iאפרתימשה' :.כ- IJ"ההחטאה

 iבו-שאולמ. :ל IJת iמעייני,עמי :מ.·

תכלתח. :א IJת

צבי :.מ iאפרתימשה, :.כ-"מסגרות"

 :ת"אבן-שאול,מ. :ח"ל iאבני
תכלתח. :ת"א

IJ אפרתימשה' :כ.-יומו"מתחילאדםi 

בו-מ., :ח'/ל iנרוניד,ה,שלמ :.מ

תכלתח. :ת"א iל,שאו

-iנ

ממהןן,ד IJהקת,ל

ה-אגודתשלמיסודה"דממה",להקת

הופעהלרמתהגיעהאלמ'ם-חרשים,

שלבהדרכתוב'ותרגבוההאמנותית

אפרתי,משה

ן-ביבכנסלהופיעההוזמנההלהקה

 ,בוואשינגטוןחרשים-אילמיםשללאומי

ב"ארהפניעלמסעהאתהמשיכהוהיא

רבותבעריםוהופ'עהר;בהבהצרחה
מחוף-אל-חוף,טלוויזיהותכניות

 ~מור'ווילראמופיעהדממה""להקת
הקומוני-בצורתשימושתוךסיקאל,י

הרע'דותתחושת ,לההמיוחדתקאצ'ה

ברגליהםהרקדניםמגעידיעלהנוצרות

הבימה,ברצפת

אנודתשל(מיסודה IJ"דממהמחוללהקת

בישראל)אילמיסחרשיס

 , 9001ת.ד. , 13לבניסידא, IJת
 03-31181- 31526 :טלפון
 1968בשנתנוסדה
אפרתי.משה :אמנותימנהל

ריידאברהס :כללימנהל

דוד:יחיאלאדמיניסראטיבימרכז

שריר:יעקבחזרותמנהל

דודל'יחיאשריר,:יעקבהלהקהמורי

נלעדי,רוובוזגלו,עוזי :הלהקהרקדני

תמרמויאל,יוסףדמתי,אמנוו'דהו,ה·שר

סבו,שמואלסבן,(בן-דויד)אילנהמסרטי,

רוזינקיולנדהרוזנבליט,אברהססנל,מזל

ביו-קוננרס- 1971אונוסט :ל IJבחוסיורים

לחוףמחוףוסיורבוואשינגטוולאומי

בארה"ב

 : 1975בשנתבכורות
IJ זומומתחילאדםJJ -,אפרתי:משהכi 

בו-משה :ת"ל iגרונידשלמה :.מ

רדלרדו :ת"א iשאול

:וו-

~3 



קיבוציתהביןהמחולוהקת

הופיעההבין-קיבוציתהמחוללהקת

קושמאןפלורה'מאתחדשיםבמחולות

שלה,הבית"מ"כראוגראפי

הבתטטותשלבתהליךנמצאתהלהקה

ביןמקומהאתתפטהוהיאוהתעצמות,

ישראל,שלהמקצועיותהלהקות

הבין-קיבוציתהמחוללהקת

 25130הגליל;ה·מעלהנ.געתון,
 04-923009 :שלפון
ארנוןיהודית :אמנותימנהל

קראוסגרשרוד :אמנותייםיועצים

פיליפסגדעון, :כללימנהל

דנןזכריארנון,יהודית :חזרותמנהלי

פלורחלושמן,קאי :הלהקהמורי

שמייעלארנון,יהודיתקושמאן,

בליץשרח'אוסמן,יונת :הלהקהרקדני

לוין,מייק,הרץ,:מרים'דגן,זכרי

שורנועהרייפלד,מרתה

 : 1975בשנתבכורות
 ;קושמאןפלורה :.כ-"קנטטה"

 jאברהמיזלרי :ת"א ;וירלכיגשי, :.מ

ברהוםאירק :ת"א

 ;אכמוןעפרה :.כ-"פוגה"
:באךמ.

 jארנוןיהודית :.כ-יפה"'וקל"גרעין

הובהנס :.מ

 iאברהמי'גדעון :כ.-ועפר"כוכבים"מול

 1אברהמיולרי :ת"ל iדביסי :.מ
ברהוםאריק :ת"א

 ;קושמאופלורה :.כ-"נהר"
 ;פלקרוברשחבביצועשירים' :.מ
 ;המי,אבררי,ולי, :ת"ל
ברהוםאירק :ת"א

-iנ

"ענבל"מחולתיאטרון

אתהשנהחגג"ענבל"מחולתיאטרון
הממושךטיורהלקראת .-25הלדתוויוס-ה

מחדשהוכנובדרום-אמריקההלהקהשל

"הקלאטורם",ממחולותיהאחדיםלהופעה

בתימן""חתונהשאנו","למדברכגון
ואחריס,

שלנוקבבתהליךנמצאתהלהקה

והטוויתדרכי-בעודתהשלמחדשבחינה

לעתי.דתכניותיה

ענבלתיאטרון-מחול

תל-אביב,

 826671 :שלפון

24 

 1949בשנתנוסדח
לוי"שרה :אמנותיתומנהלתמייסדת

אי,תנ

חזיזשלמה :הלהקהמנהל

ולדנו,שגילה :כלליתמנהלת

שרחחג'בי,מלכה :הלהקהרקדני

יעקובוביץ',דרורה,כהו,תמרשיקרצי,'

לס,,דניאסשפנימלמוש,ענתנדב,ה,דלי

כוראל,ציוןמה,,גר.ניסיםסלע,רחל

ויצמן,שמעוןכהן,מעון,שצוברי,צדוק

שלמהיעקוביאן,מנשהוישורי,עמוס

שיקרציאהרוןממן,'

בדרוםלי-נובמבר'יו :בחו"לסיורים

הלאטיניתואמריקחאמריקח

 : 1975בשנתבכורות
 ;לוי-תנאישרה' :.כ-בחרו""יעקב

 ;שריר'דור :ת"ל ;מר-חייס,יוסימ.
כהןרפי, :ת"א ;שריר'דוד :ת"פ

 ;לוי-תנאיש. :.כ-לשבזי""אשירה
 ;טוביה)ע. :(עיבודעממיתתימנית :.מ
 iשרירד. :ת"ל. iשרירדוד :ת"פ.

כהןר.· :ת"א.

 :.מ ;כוי-תנאיש. :.כ-לבבי""עדרי
 ;לבנון),א.-(עיבודזמירעמנואל

 :ת"א ;דגנימ., :ת"ל. ;דגנימיכל :ת"פ.,
כהןר.

-iנ

מחול.להקאמריתהלהקה

התארגנהלמחול"הקאמרית"הלהקה
ותיקות,כורואוגראפיותשתישלביוזמתן

ליצורבמטרהסגהורונישחםרינה

מתןולמעןלבעודותיהןמופעיסמטגרת-

ה-בפנילהופיעהלרקדניהןאפשרות
ציבור.

למחולהקאמריתהלהקה

 14דה-האזתל-אביב,
 03-443691 :שלפון

סגלרונישחם,'רינה :אמנותייםמנהלים

תרצההרן,טלרז,דליה :הלהקהרקדני

האריס,ג'סטיןמיכאל,ידניאלהשפנאוף,

שחםרינח'סגל,רוני'זקס,עופר

 1975בשנתבכורות

 ;מ.באד ;שחסרינה :.כ-"קונצ'רטו"
קארלשטטשי :ת"א

 ;סגלרוני :.כ-מחול"פרקי"ארבעה
קארלשטטשי :ת"א ;בארטוק' :.מ

 :.מ ;שחסרינה :.כ-"מטאפורות"

קארלשטטשי :ת"א iפנדרצקי-בירד-באד

-iנ,

פיקולובאלט

שוברטליהבהנהלתפיקולו""באלט
לבוגריברמתינטרוןלתתלמעןנוסד

למחול,החיפניהמרכזותלמידי

פיקולובאלט

 142הנשיאשדרותרוששילד,ביתחיפה,
 04-85798 :שלפון
 1974בשנתנוסד
שובטרליה' :אמנותימנהל

שוברטליה :כללימנהל

דבורהשוברט,כיה :בלהקהמורים

דוידזוןמה,ש'שלמי,'

דילב,חגיבקר,שרית :הלהקהרקדני

ליאורהגיל,איריסאסשרגנו,משה

איריסנובק,שרליכץ,מריס·אקסלרו,ד

גיורא,·יוסיאשכנזי,.רבקהבירנבאום,

אסייג,שושנהזהבי,ורדהאשל,רות

ביןהניה

כמחהופיעו 1975ביולי :בחו"לסיורים

שוויץ.בברן,הלהקחמסולני

 1975בשנתחדשיםמחילית
ל. :מ.· iט,שובר'ליה :.כ-"קופליה"

 :ת"א iברנןדןואן.יאן-טום :ת"א, iדליב
אורגל.יחיאל

-iנ

מופעי-יחיד

חות:אורולהקות

 1975 ·בקיץיחידמופעי-כהןזאבה
פרזרודימאתלות-סולו'מחושלתוכנית

אלניקובפרנסיס iלאחור")(,,ספירה

(מתוךסוקולובאננה ;דרד")ללא(,,אחת

 32 ,,(ווארינגג'יימס i"חדריס")
ענן")'"שיר(,,נופיס",כהן ;ואריאציות")

בעריםיחידמופעי,-דוראןסילביה

ובקיבוציס.·

קלאסיים,ספרדייםמחולותכללההתכנית

נאווארה,מאזורי,מחולותפלמנקו,

נושאיםעלדוראןשלויצירהואלנציה

יהודיים-ספרדיים.

-iנ

הישראליכל.הפסטי
 1975קיץ

שוויצית.תנועהלהקת-"מומנשאנץ"

מאתבייצרותמוויניפג"המלכותי,"הבאלט

ווסאק,נורברטהרכרבי,:בנימיןיוס,קורט

ובריאן.סמואיןמיכאלה-מיל,.דאגנס

מק-דונל.ד

פאנוב.,וגאלינח·ואלרי :אורחיםאמנים


