ינואר
מחול אתיופי עכשווי ,16.1 ,תיאטרון מחול ענבל
להקת ביתא
כוריאוגרפיה :צביקה היזיקיאס
רקדנים :צביקה היזיקיאס ,אברהם מוריה ,טל
פישר
ורטיגו  ,17.1 ,20תיאטרון ירושלים
כוריאוגרפיה :נעה ורטהיים
להקת המחול ורטיגו
רקדנים :דורי אבן ,חן אזריהן ,איל ויזנר ,אמי
וילונסקי ,דובידוס לאטקווסקס ,דור ממליה,
ניצן מרגליות ,תומר נבות ,מריה סלבק ,מיכה
עמוס ,יעל ציבולסקי
מוסיקה :רן בגנו
עיצוב תפאורה :רקפת לוי — סטודיו לאמנויות
עיצוב הבמה
עיצוב תלבושות :רקפת לוי — סטודיו לאמנויות
עיצוב הבמה ,רוזי כנען ,אנה פוליאקוב

חואן דה חואן
רקדנים :חואן דה חואן
מוסיקה :דויד ברוזה ,ניניו חוסלה (מדריד)
עיצוב תאורה :אלון פורת
 ,19.3 ,SEE HER CHANGEמרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :יסמין גודר
רקדניות יוצרות :שולי אנוש ,יסמין גודר,
דליה חיימסקי
מוסיקהHope Sandoval & The Warm :
Inventions, Mu, Devendra Banhart,
James Blake, Cat Power, Mika Vainio,
Nurse with Wound, Mori–Nauseef,
Parker Laswell
שותף אמנותי ודרמטורגיה :איציק ג'ולי
תלבושות ואביזרים :תום קרסני
וידיאו :יוחאי מטוס
עיצוב סאונד :תומר רוזנטל ,יסמין גודר
ואיציק ג'ולי
תאורה :אנדראס הארדר

צרפתית למתחילים ,23.1 ,תיאטרון תמונע

קסנדרה ,23.1 ,תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה :רונית זיו
רקדנים :גפן ליברמן ,סופי קרנץ
מוסיקה :יוהנס ברהמס
תאורה :יאיר ורדי
פברואר

פודלית ,2.3 ,מרכז סוזן דלל
להקת נדין אנימטו
כוריאוגרפיה :נדין בומר
רקדנים :מאור שירי–צוריאל (ספר) ,ספיר
ספריאל (פודלית) ,דניאל רויזמן (שידה),
גליה כהן (מנורה)
מוסיקהTom Waits, Teengirl Fantazy, :
Hiromi
עיצוב תפאורה :ג׳ק רובינזון( Mors ,מור חמד)
אותם השמים ,14.3 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :דויד ברוזה ,ניניו חוסלה,
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ואלס ב– 5ושלושים ,25.4 ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :רנה שיינפלד
להקת המחול רנה שיינפלד
רקדנים יוצרים :ג'ואנה עופר ,חמי גולדין,
עדי ליאב ,עדי רונן ,לילך רז ,שני בן נעים,
רנה שיינפלד
מוסיקה :שלמה ארצי
וידיאו :עדי וולוצקי ,יואב שפירו ,הגר בן ישי
תלבושות :רנה שיינפלד ,גלית בכור

בעריכת אדוה קידר
אפריל

מרס

 ,25.4 ,N&Mאולם ירון ירושלמי מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :רוני הלר ,ניקולס קסקליאר מרקיז
רקדנים :רוני הלר ,ניקולס קסקליאר מרקיז
מוסיקה מקורית :דוד גורדון
עיצוב תאורה :שחר ורכזון

בכורות במחול
ינואר-יוני 2013

כוריאוגרפיה וריקוד :רונית זיו
מוסיקה ,Yelle :יוהנס ברהמס
תאורה :יאיר ורדי
עיצוב גרפי :אימרי קלמן

ברווז ,22.2 ,תיאטרון קליפה
כוריאוגרפיה :יוני סוטחי
רקדנים :אוריין יוחנן ,מיכל גיל
עריכה מוסיקלית :יוני סוטחי
עיצוב תלבושות :נמרוד פלד ויוני סוטחי
עיצוב במה :יוני סוטחי
בניית תפאורה ונגרות :יוסי סמדג’ה

עיצוב תפאורה ותאורה :עידן שרעבי,
עומר שיזף

החור ,3.4 ,סטודיו ורדה ,מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :אוהד נהרין
להקת המחול בת–שבע
רקדנים :ברט איסטרלינג ,אייר אלעזרא ,סטפני
אמוראו ,ויליאם בארי ,שחר בנימיני ,בובי ג'ין
סמית ,שני גרפינקל ,מתן דוד ,עומרי דרומלביץ',
זינה (נטליה) זינצ'נקו ,עדי זלטין ,צ'ן–וי לי ,יערה
מוזס ,ארי נקמורה ,אורי משה עופרי ,שאמל
פיטס ,אוסקר ראמוס ,איאן רובינסון ,ניצן רסלר,
מעיין שיינפלד
מוסיקה :קולאז'
עיצוב תפאורה :זוהר שואף
עיצוב תלבושות :אריאל כהן
Works by Idan Sharabi and Dancers
 ,3,5.4מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :עידן שרעבי
רקדנים :עידן שרעבי ,אילן קו ,שרון וזנה,
לירון רובינשטיין ,אופיר סימן טוב,
אריאל פרידמן ,דניאל און ,בלינדה מגווייר
מוסיקה :ג’וני מיטשל ,פרדריק שופן ,י"ס
באך וסופר–מריו נינטנדו
תלבושות :עידן שרעבי ואביעד אריק הרמן

כמו שאני ,26.4 ,מחסן 2
כוריאוגרפיה :אליס דור–כהן
רקדנים :לירון עוזרי ,אמנון דמתי ,מוזס קפלן,
מרתה רובאי ואליס דור–כהן
מוסיקה :קולאז’
עיצוב תפאורה :אליס דור–כהן
תלבושות :לירון עוזרי ואליס דור–כהן
מאי
 ,8.5 ,Polly & The Crackersמרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה :אסנת קלנר
קאדם ,16.5 ,מרכז סוזן דלל
הצעירים — הפקת מקור סוזן דלל
כוריאוגרפיה וריקוד :צביקה היזיקיאס ושירי
קפואנו קוונץ
מוסיקה :עמית חי כהן ,מיקי פטישYemen ,
Blues
תלבושות :סטודיו 6B
עיצוב תפאורה :סרגיי ברזין
רקדנים :רוני אוזן ,אלמוג דוד ,צביקה היזיקיאיס,
קים טייטלבאום ,שירי קפואנו קוונץ ,ישי
כרסנתי ,אדר ריקליס

Poodles by Nadine Boomer, photo: Eyal Landsman

פודלס מאת נדין בומר ,צילום :איל לנדסמן

 ,16.5 ,Mushroom Zמרכז סוזן דלל
הצעירים — הפקת מקור סוזן דלל
כוריאוגרפיה :נדב צלנר
רקדנים :רוני אוזן ,אדר ריקליס ,אבי מצליח,
מורן מילר ,דפנה דוידוביץ’
היא מתה בסוף ,16.5 ,מרכז סוזן דלל
הצעירים — הפקת מקור סוזן דלל
כוריאוגרפיה :עידן פורגס
רקדנים :דפנה דוידוביץ’ ,מורן מילר,
אבי מצליח ,ישי כרסנתי ,קים טייטלבאום,
אלמוג דוד
 ,17.5 ,State of Matterתיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה וביצוע :יולי קובבסניאן
מוסיקהPatti Smith, Free Money :
טקסט :ג'וליה קריסטבה
רמיסיה ,18.5 ,מחסן 2
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה :אור מרין
רקדנים :סתיו מרין ,רן בן דרור
מוסיקה :קולאז' (סאונד ,אורן נחום)
עיצוב תפאורה ותלבושות :אור מרין

 ,22.5 ,RiffRaffמחסן 2
כוריאוגרפיה :מיה שטרן
רקדנים :מור נרדימון ומיה שטרן
מוסיקה מקורית וחיה :דידי ארז
 ,32.5 ,MOZART 10משכן לאמנויות הבמה
באר שבע
כוריאוגרפיה :תמיר גינץ
להקת המחול קמע
רקדנים :ערן אבוקסיס ,אנה פאולה אורפזה
לופז ,אלדר אלגרבלי ,אייל גנון ,ליאור חורב,
אנה הרמון ,לאורה ליפקו ,שלומי מיארה ,מייגן
פולפר ,אנה פרייפלד ,יובל קסלר ,לובה הולגרם
מוסיקה :מוצרט ,שחר ימפולסקי
תלבושות :דניאלה שפירא
עיצוב תפאורה ותאורה :שי יהודאי
 ,24.5 ,Say no moreמחסן 2
כוריאוגרפיה :עפרה אידל
רקדנים :טקנורי קוואהרדה ,עדי כהנא ,מעיין
גור ,דניאל שופרא
מוסיקה :משה בן משה
תלבושות :תמר לוית
תמיד כשאני נזכרת — אני מושכת באף,24.5 ,
תיאטרון תמונע
פסטיבל הצוללן

כוריאוגרפיה ושירים :אסף סלהוב ,איבון דיפמן
רקדנים :אסף סלהוב ,חבר פרלמוטר,
איבון דיפמן
מוסיקה :חבר פרלמוטר
עיצוב במה ותלבושות :איבון דיפמן
מדרכה בעיר של שוני,25.5 ,
גלריה תיאטרון החנות
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה וביצוע :גלעד בן ארי
הלב של שירז ,25.5 ,אולם בית שמואל
במסגרת פסטיבל ישראל
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער
מחזה :צרויה להב
כוריאוגרפיה :עוז מורג
רקדנים ,שחקנים :סיון פז בוגנים ,אור אילן,
יוליה איגלניק ,עופר פלדמן ,תקוה עזיז ,שמרית
ששון ,לירון כהן ,ארז צמח ,מריאנה
סינצ'וק ,תומר יפרח
במאי :משה קפטן
מוסיקה :נדב רובינשטיין
תלבושות :שלומית פניקל ,יובל כספין
תפאורה :במבי פרידמן
תאורה :רונן נג'אר
וידיאו :דניאל קמינסקי
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דפנה עירוני
מוסיקה :קולאז’
עיצוב תפאורה :רמי באר
תלבושות :לילך חצבני ,רמי באר
,31.5 ,Introduction With a Land
תיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה וביצוע :עידו בטש
,31.5 ,The clock strikes NOW
תיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה וביצוע :אנדריוס מולוקס
שותפה ליצירה :אינגה ג'וטקיט
,31.5 ,Ceramic 3–D Pornography
תיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה :לילך ליבנה
משתתפות :מורן סיון ונלה הנס
בניית מודל :יערי שלם
יוני

 Fail Betterמאת אורי שפיר ,צילום :גדי דגון

 ,27.5 ,HOUSENבית הנסן ירושלים
כוריאוגרפיה :שרון אייל ,גיא בכר
רקדנים :ליאו לרוס ,דאג לתרן ,אוליביה אנקונה,
רייצ'ל אוסבורן ,גון בירן ,יערה חן–מוזס,
קרן לוריא פרדס ,חן יאני
מוסיקה :אורי ליכטיק
וידיאו ארט ,מיצבי תאורה ועשן :רן סלוין
תלבושות :מעיין גולדמן
איפור :אורלי רונן

Fail Better by Uri Shafir, photo: Gadi Dagon

חסר השלם ,30.5 ,אולם שרובר,
תיאטרון ירושלים
להקת המחול הקיבוצית
כוריאוגרפיה :רמי באר
רקדנים :רננה רנדי ,ניר אבן שהם ,עוז מולאי,
איתי פרי ,אייל דדון ,דנה רז ,דניאל און ,שני
כהן ,קורינה פריימן ,בן בך ,אניה אוזרסקיה,
דניאל קוסטה ,דייויד בן שמעון ,רובי וילסון,

פירמידה ,1.6 ,תיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה וביצוע :טליה דה פריס
עיצוב במה :רותי דה פריס
מוסיקה מקורית :אייל וילנר
אני ושכמותי ,1.6 ,תיאטרון התיבה
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה :תמי לבוביץ
רקדניות :טליה דה פריס ,תמי לבוביץ

המיטב של רמנגאר מארחים את מונטסה
קורטס ,28.5 ,המשכן לאמנויות הבמה אשדוד
כוריאוגרפיה :קרן ואבנר פסח
רקדנים :קרן ואבנר פסח ,יונית מודן,
שוהם ברמן ,דנה אבי ,מאיה מרק
מוסיקה :אבנר פסח ועממי
עיצוב תפאורה :אבנר פסח
תלבושות :קרן פסח וננסי קהימקר
סמול טוק ,29.5 ,מחסן 2
כוריאוגרפיה :אילת כהן
להקת Make sounD
רקדנים ומוסיקאים :אילת כהן ,אדר ריקליס,
רוני אוזן ,נועה עטר ,לורן בירנבאום ,נעמה
תמיר ,איגור טנקביץ’ ,לאון צ’רנייב ,יוני גרטנר
מוסיקה :נעמה תמיר
תלבושות :יסמין וולק
תאורה :נטע קורן
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פליק פלאק מאת מיכל הרמן ,רקדנים/יוצרים :מיכל הרמן ורן בן–דוד ,צילום :גדי דגון
Flick Flack by Michal Herman, dancers: Michal Herman, Ran Ben-David, photo: Gadi Dagon

 ,6.6 ,Mr. Nice Guyאולם ליאו מודל,
מרכז ז’ראר בכר
פסטיבל ישראל
כוריאוגרפיה וריקוד :ענת גריגוריו
מוסיקה :עידן שמעוני
דרמטורגיה :שירה בז’רנו
פיתוח טקסט וביצוע :סשה אנג
 ,7.6 ,Misfitsתיאטרון תמונע
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה :בשמת נוסן
רקדנים :שני גרפינקל ,מיטל רז ,עדי בוטרוס
עיצוב תאורה :עומר שיזף
עיצוב פסקול :ירדן אלבוחר
חרק ,8.6 ,תיאטרון תמונע
פסטיבל הצוללן
כוריאוגרפיה :בשמת נוסן
רקדנים :דוד מרקס
מוסיקה :אסף תג'ר ,זואי פולנסקי

ברקוד — טקטיקות תנועתיות,19.6 ,
תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה וביצוע :גבריאל נויהאוס
מוסיקהNick Baertsch - Cleaning :
Women
ייעוץ תלבושות :גלית בכור
אוהבים ערבים .19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה :הלל קוגן
מופיעים :עדי בוטרוס והלל קוגן
 ,26.5 ,Flick Flackאולם ליאו מודל ,מרכז
ז'ראר בכר ירושלים
פסטיבל זירת מחול חדש ,הזירה הבין תחומית
כוריאוגרפיה :מיכל הרמן
רקדנים :רן בן דרור ,מיכל הרמן
מוסיקה :יוני טל
תלבושות :תומר בן כנען
עיצוב תפאורה :דן פורת

זירת מחול חדש ,הזירה הבין תחומית
כוריאוגרפיה :שלומי ביטון
רקדנים :יענק'לה פילצר ,ירדן אלקיים ,עדיה
ברקוביץ' ,יובל גרגיר (רקדני שנה ב' של
המסלול להכשרת רקדנים בביכורי העתים)
ושלומי ביטון
מוסיקה מקורית :שלומי ביטון
ליווי והפקה מוסיקלית :דידי ארז
 ,26.5 ,InSect Soloאולם ליאו מודל,
מרכז ז'ראר בכר ירושלים
זירת מחול חדש ,הזירה הבין תחומית
כוריאוגרפיה וריקוד :רן בן דרור
 ,26.5 ,Fail Betterאולם ליאו מודל,
מרכז ז'ראר בכר ירושלים
זירת מחול חדש ,הזירה הבין תחומית
כוריאוגרפיה :אורי שפיר
רקדנים :עומר עוזיאל ,אורי שפיר

שעה עם אוכלי כל ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
יוצרים ומופיעים :שני גרנות ,נבו רומנו
דרמטורגיה :אנה וגנר
עיצוב תאורה :יוהכן הקר ,אליזבתה סטומייר
אדפטציה לתאורה :אמיר קסטרו
ניסויים בהיפנוזה ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה וביצוע :מאיה ברינר
נוח בקושי ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה וביצוע :אריאל ברונז ובר אלטרס
המרגלת רות ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה :אשר לב
מופיעים :רותי ולנסי ואשר לב
זמנמת ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה וביצוע :סער סקלי
מוסיקהRobert Wyatt :
קצת יותר חופשי ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה וביצוע :טל שיבי
ייעוץ כוריאוגרפי ואמנותי :זואי גיסלר
מוסיקהRJD2 :
גברת פול ,19.6 ,תיאטרון תמונע
אינטימדאנס
כוריאוגרפיה וביצוע :מעין חורש וניצן לדרמן
מוסיקהElvis Presley, Can't Help :
Falling in Love

רמיסיה מאת אור מרין ,רקדנים/יוצרים:
סתיו מרין ,רן בן–דרור ,צילום :אסקף
Remission by Or Marin, dancers: Stav
Marin, Ran Ben-Dror, photo: Askaf

 ,26.5 ,Out body outאולם ליאו מודל,
מרכז ז'ראר בכר ירושלים
זירת מחול חדש
כוריאוגרפיה :סופיה קרנץ
רקדנים :תמר גרוס ,סופיה קרנץ
הורה לנאחזים ,25.6 ,אולם ליאו מודל,
מרכז ז'ראר בכר ירושלים
זירת מחול חדש
כוריאוגרפיה :לילך לבנה
רקדנים :מיכל גיל ,טל הרינג ,מורן סיון ,סביון
פישלוביץ' ,לילך לבנה

סיפורי בגדים ,29.6 ,תיאטרון המדיטק חולון
כוריאוגרפיה :יורם כרמי
דרמטורגיה :יעל ציטרון–ביגון
רקדנים :להקת המחול פרסקו — יורם כרמי
מוסיקה :קולאז'
עיצוב תפאורה ותלבושות :שירה וייז
עיצוב תאורה :שי יהודאי

(פרק א')  ,26.5 ,Hitsאולם ליאו מודל,
מרכז ז'ראר בכר ירושלים
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