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בכורות במחול
יולי-דצמבר 2013

בעריכת אדוה קידר

שקוף שרואים, 1.7, מרכז סוזן דלל,

במסגרת פסטיבל מחולוהט

להקת המחול אוטרופלמנקו

כוריאוגרפיה: יפעת אהרוני

רקדניות: יפעת אהרוני, נועה ברנע, ענבל ברנע, 

ליאור שם טוב, שלוה עוזרי, נילי איזביצקי,

יהל מנוס, עדן פרג, תמר שיימן, יהלי ישי,

מוסיקה: קאחון — יאיר אמסטר

עיצוב תפאורה: רותי ברנע ויפעת אהרוני

עיצוב תלבושות: רותי ברנע

ארבע עונות, 3.7, מרכז הצעירים — באר שבע

במסגרת "1St Movement — ערב רקדנים 

יוצרים בלהקת המחול קמע"

כוריאוגרפיה: איל נחום

רקדנים: מייגן פולפר, לובה הולגרם

מוסיקה: מקס ריכטר

תלבושות: דניאלה שפירא

,3.7 ,Between Seconds
מרכז הצעירים — באר שבע

במסגרת "1St Movement — ערב רקדנים 

יוצרים בלהקת המחול קמע"

כוריאוגרפיה: מייגן פולפר

רקדנים: אנה הרמון, לנה פרפיילד,

סטפני בואה, אנה פאולה אורפזה לופז,

איל גנון, יובל קסלר, אלדר אלגרבלי

Mogwai, Chromatics, :מוסיקה

 The Album Leaf
תלבושות: דניאלה שפירא

1458 גרם, 3.7, מרכז הצעירים — באר שבע

במסגרת "1St Movement — ערב רקדנים 

יוצרים בלהקת המחול קמע" 

כוריאוגרפיה: איל גנון

רקדנים: מייגן פולפר, ליאור חורב,

לאורה ליפקו, הילה דקל, אנה פאולה אורפזה 

לופז, אלדר אלגרבלי, לובה הולגרם 

 Hans Zimmer, ketil Bjorstad :מוסיקה

and Svante Heryson, Fever Ray, Bjork
תלבושות: דניאלה שפירא

Bella, 3.7, מרכז הצעירים — באר שבע
במסגרת "1St Movement — ערב רקדנים 

יוצרים בלהקת המחול קמע" 

כוריאוגרפיה: ערן אבוקסיס

רקדנים: ליאור חורב, לנה פרפיילד, אנה הרמון, 

Dust by Inbal Pinto and Avshalom Polak, photo: Rotem Mizrahi אבק מאת ענבל פינטו ואבשלום פולק, צילום: רותם מזרחי 
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אנה פאולה, אורפזה לופז, נילי אביטן,

אלדר אלגרבלי, לובה הולגרם

 James Blake, The Knife, Bjork, :מוסיקה

The irrepressible
תלבושות: דניאלה שפירא

 

9ב', 4.7, תיאטרון תמונע

כוריאוגרפיה: רועי אסף, דגנית שמי, רן בן דרור

רקדנים: דרור שובל, דרור ליברמן, נטע ארז, 

נטע פרץ, ניב מלמד, 

אנדרה מיכאסקו, עידית מימון, רותם הירש, 

איילת אבידן, אבשלום לטוכה

Hey Mr. Kain, 5.7, תיאטרון התיבה 
כוריאוגרפיה: רובין קיין

רקדנים: רובין קיין 

 Zoviet France, Devondra :מוסיקה

 Bangart And B. Spears
תאורה: רותם אלחאי 

עוץ. נרוץ נרוץ, 5.7, תיאטרון התיבה

כוריאוגרפיה: תמר מייזליש

רקדנים: מורן בש, תמר מייזליש

מוסיקה: ג'ודי ענתבי

רנסאנס, 8.7, מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל מחולוהט

כוריאוגרפיה: מאיה לוי, חנן אננדו מרס 

רקדנים ושותפים ליצירה: סתיו מרין,

שני בן חיים, אשר לב, איריס נייס, טקנורי 

 קוואהרדה, דויד מרקס

 עיצוב סאונד: אורי בנקהלטר

 עיצוב חלל: לי לוי

 תלבושות: אדם קלדרון

 תאורה: אורי רובינשטיין

מקום, 16.7, סטודיו תמר בורר

במסגרת פרויקט סלון בוטו

כוריאוגרפיה: תמר בורר

רקדנית: תמר בורר

מוסיקה: פסקול מקורי מאת תמר בורר: 

 YADAY by Kamilya Jubran, Winds
measure recordings by Gilles Aubry

תפאורה: תמר בורר

תלבושת: רקפת לוי

כמו שאני, 19.7, מרכז סוזן דלל,

אולם ירון ירושלמי

במסגרת פסטיבל מחולוהט 

כוריאוגרפיה: אליס דור–כהן

רקדנים: לירון עוזרי

מוסיקה: עמנואל ויצטום, קרייג טאטרזהול, 

מקס ריכטר

עיצוב תפאורה: אליס דור–כהן

תלבושות: אליס דור–כהן, לירון עוזרי 

ורניקה, 7.91, מרכז סוזן דלל,

אולם ירון ירושלמי

כוריאוגרפיה: לירון עוזרי

ביצוע: לירון עוזרי

,26.7 ,The Botany of Desire
מרכז סוזן דלל, אולם ענבל 

במסגרת פסטיבל מחולוהט

כוריאוגרפיה: טליה בק

רקדנים יוצרים: עידו בטש, מיכל סייפן,

יוחאי גינטון, אריאל פרידמן )שותפים לתהליך 

היצירה: לוק ג'ייקובס ותום ויינברגר(

מוסיקה מקורית ועיצוב פסקול: גיא שרף

עיצוב במה ותלבושות: נועם דובר

ומיכל צדרבאום

עיצוב תאורה: תמר אור

ניהול חזרות: מלני ברסון 

Mr. Nice Guy, 2.8, מרכז סוזן דלל,
אולם ירון ירושלמי

כוריאוגרפיה וביצוע: ענת גריגוריו

שותפים ליצירה: עידן שמעוני, סשה אנגל

עיצוב פסקול ומוסיקה מקורית: סשה אנגל

דרמטורגיה: שירה בז'רנו

ניהול חזרות: אילנה בלסן

עיצוב תאורה: שחר וורכזון

עיצוב סאונד: עידן שמעוני

ייעוץ אמנותי: ניב שיינפלד ואורן לאור

,3.8 ,Works - New Edition 3
מרכז סוזן דלל

כוריאוגרפיה: עידן שרעבי

רקדנים: דור ממליה, אילן קו, שרון וזנה,

לירון רובינשטיין, אריאל פרידמן ועידן שרעבי

מוסיקה ועריכת פסקול: עידן שרעבי. הפסקול 

משלב יצירות של פרדריק שופן, יוהן סבסטיאן 

באך, ג'וני מיטשל, קוג'י קונדו והקלטות קולות 

הרקדנים 

תלבושות: אביעד אריק הרמן ועידן שרעבי

תאורה: עומר שיזף

ניהול חזרות וייעוץ מוסיקלי: ניב מרינברג

ניאו–קלאסי מזווית ישראלית, 4.8,

מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל מחולוהט 

להקת בלט ירושלים

כוריאוגרפיה: נדיה טימופייבה, קרן נוטיק,

עודד רונן, יוליה מוסטר–ורלוצקי, נדב צלנר

רקדנים: קרן נוטיק, אמיר יוגב, קיריל פנפילוב, 

טל בנארי, מיתר בסון, ויקטוריה דורודני,

לולה אירגו, מריה סלקטור, צביקה היזיקיאס, 

ארטור טרויצקי ואלכסנדר שבצוב 

מוסיקה: וילה לובוס, ברהמס, בטהובן, באך

פסקול מקורי: לירן ומיטל נוטיק, צ'ייקובסקי

תפאורה: אבגני סינלניקוב

תלבושות: סבטלנה גוסייב

עיצוב תאורה: שי יהודאי

טורקיז, 7.8, מרכז סוזן דלל

כוריאוגרפיה: אלינא פיצ'רסקי

SEE HER CHANGE, 8.8, מרכז סוזן דלל

כוריאוגרפיה: יסמין גודר

רקדניות: יסמין גודר, שולי אנוש, דליה חיימסקי

Prospect Minds, 13.8, מרכז סוזן דלל 
כוריאוגרפיה: דנה כץ

מפצח האגוזים, 16.8, מרכז סוזן דלל 

קבוצת שקטק

כוריאוגרפיה: דני רחום, צחי פטיש

רקדנים: מתן און ימי, לנה יוכין, נילי איזביצקי, 

אלמוג דוד, רותם וינר צ'יקובסקי, הדס יעקובי, 

נועה פליישון, נטע קל, טניה רודקובסקי,

דני רחום, ענבר זכאי

מוסיקה: צ'ייקובסקי, צחי פטיש, דני רחום

עיצוב תלבושות ותפאורה: צחי פטיש, דני רחום

וידיאו ואנימציה: אורי וירצברג

עיצוב תאורה: דן אופסקין

Less is More, 22.8, מרכז סוזן דלל
אולם ירון ירושלמי

כוריאוגרפיה: מילנה יליר 

נע באוזן 2.0, 23.8, מוזיאון תל–אביב

כוריאוגרפיה: דנה רוטנברג

רקדנים: עינת בצלאל, ענבר נמירובסקי,

עידן פורגס, גיל קרר

תלבושות: ענבר נמירובסקי

המרכבה, 24.8, מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל מחולוהט

כוריאוגרפיה: מירב כהן 

רקדנים: יהלי אלימלך, דור פרנק,

מריה רוזנפלד

מוסיקה: אודי ברנר

עיצוב תפאורה: מירב כהן

תלבושות: מיכל קפלוטו

Engagé, 27.8, מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה: עידו תדמור 

רקדנים: אלוירה פיורון, עידו תדמור

מוסיקה: שופן, ורדי, אמריקן ביוטי, ליאו פרה

 

Rust, 27.8, מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה: עידו תדמור בשיתוף עם

רייצ'ל ארדוס 

רקדנים: אלוירה פיורון, עידו תדמור

,something stupid :מוסיקה

פרנק וננסי סינטרה

אן מון, 29.8, מרכז סוזן דלל, אולם ירון ירושלמי

במסגרת גוונים במחול

כוריאוגרפיה וביצוע: ניצן מרגליות

מעצב במה ויוצר שותף: דניאל בן מיור
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פוליאנות, 29.8, מרכז סוזן דלל

אולם ירון ירושלמי

במסגרת גוונים במחול

כוריאוגרפיה: עדי פז

רקדנים: קזויו שיונורי, אייר בלומברג, 

ענת גרינברג, אלינור אינדיך, עדי פז

מוסיקה מקורית ועריכה: הילית 

רוזנטל

3 ראשונות, 30.8, תיאטרון תמונע 

כוריאוגרפיה: יסמין גודר, שולי אנוש, 

איציק ג'ולי, דליה חיימסקי

רקדנים: דליה חיימסקי, שולי אנוש

One, 21.9, היכל האמנויות —
מרכז חיל האוויר הרצליה 

להקת הבלט הישראלי

כוריאוגרפיה: עידן שרעבי

מוסיקה: אלכסנדר סקריאבין

עריכת פסקול: עידן שרעבי

תלבושות: שליו לבן ועידן שרעבי

תאורה: שחר ורכזון

ניהול חזרות וייעוץ: דור ממליה

מורפופיליה ואמביפוביה, 12.10,

תיאטרון תמונע

כוריאוגרפיה: רותם תש"ח

רקדנים: דניאל גל, ענבל שחר,

ערן אבוקסיס, יוליה קראוס דיבק

עיצוב תאורה: אמיר קסטרו

Images de Bêtes, 13.10, תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה: עדו פדר ודוד מרקס

שותף ליצירה: אורי גרשוני 

רקדנים: עדו פדר ודוד מרקס

 Meredith Monk, ,מוסיקה: קולות קופים

Stravinsky, Tom Jobim
תלבושות: ערן שני

פלמנקו אנדלוסיה, 27.10, תיאטרון ירושלים 

אולם הנרי קראון

כוריאוגרפיה: שרון שגיא 

רקדנים: שרון שגיא, שרון רמתי–איטח,

מאיה כהן, ירדן עמיר, 

שני שרוני, שירה שמי

מוסיקאים: יהודה שויקי, יעל הורביץ,

אופיר עטר, חגי לשם 

התזמורת האנדלוסית אשלון בניהולו של תום 

כהן עם המנצח אייל מזיג 

תלבושות: שרון שגיא, טניה פלדמן

והסנה איננו, 29.10, מרכז ז'ראר בכר, אולם 

ליאו מודל, ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ

כוריאוגרפיה וביצוע: עינת גנץ

עיצוב במה ותלבושות: רותם בלום

עדנה, 29.10, מרכז ז'ראר בכר, אולם ליאו 

מודל, ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ

כוריאוגרפיה: אליס דור–כהן

רקדנים: סאלי אן פרידלנד, גליה ליוור, נועה 

רוזנטל ואליס דור–כהן

מוסיקה: יבגני לויטס

תלבושות: רוזי נוקטור

,29.10 ,The man upstairs
מרכז ז'ראר בכר, ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ 

כוריאוגרפיה: רייצ'ל ארדוס 

רקדנים: יואב גרינברג, גיל קרר, שניר נקר

מוסיקה מקורית: אלברטו שוורץ

שיר מקורי: שי גבסו

עיצוב תפאורה: שרי גוליאט

 

Backstage, 30.10, מועדון הבארבי
כוריאוגרפיה: להקת המחול מריה קונג

רקדנים: אנדרסון בראז, טליה לנדא,

ארתור אסטמן, קרולין בוסארד, לוסיאני קסטרו 

פונטנלה, אורי בן שבת, עמית טינה,

אסאמי אידה

תלבושות: אודליה שמעוני, ארתור אסטמן

מוסיקה: טל בן–ארי,

Beastie Boys, Portishead
נגנים: נתנאל לסר, ניצן אייזנברג,

טל כהן

מארש לקבצנים, 30.10, מרכז 

ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל, 

ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ

כוריאוגרפיה: עידן פורגס

רקדנים: אהוד יהודה שגב,

אוהד שטיין, אלון בן יעקב,

חנניה שוורץ, אייל עוגן,

אדם בן צבי, יהודה מילר,

טוביה חסדאי, יובל אזולאי

מוסיקה: טליה קליגר 

ניהול חזרות: גבריאל שפיצר

ליווי אמנותי: רונן יצחקי 

הדרכה קולית: גדעון לבינסון 

התבודדות, 31.10, מרכז ז'ראר בכר,

אולם ליאו מודל, ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ

כוריאוגרפיה וביצוע: ענת יפה

כך או אחרת, 31.10,

מרכז ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל, 

ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים וארץ

כוריאוגרפיה: סנונית ברבן

תן לעיניך לבכות על עיני, 31.10, 

מרכז ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל, ירושלים

במסגרת פסטיבל בין שמים לארץ

כוריאוגרפיה וביצוע: דרור ליברמן 

עריכה מוסיקלית, מיקס, רמיקס: עמית אשבל

עיצוב תפאורה, תלבושות: נטע מרים פרץ

Auf Wiedersehn, 10.11, תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה: תומר צירקלביץ

רקדנית: מיכל הירש

מוסיקה: קטעי מוסיקה גרמנית משנות ה–20 

וה–30

ֶהֶבל, 14.11, מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: רייצ'ל ארדוס 

רקדנים: עדי בוטרוס, יואב גרינברג, גיל קרר, 

עמית מרציאנו, לירון עוזרי, שניר נקר

 Modest Mouse, Rage Against :מוסיקה

 the Machine, Nine Inch Nails
מוסיקה מקורית: עידן שמעוני

תלבושות: לירון עוזרי

ג'נדר בנדר מאת עידן כהן, צילום: כפיר בולוטין

Gender Bender by Idan Cohen, photo: Kfir Bolotin
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Girls, 14.11, מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: רועי אסף

רקדניות יוצרות: אוליביה קורט מסה, אריאל 

פרידמן, יוליה קראוס דיבק, 

ענבר נמירובסקי, ניצן משה

מוסיקה: אינתה עומרי

שירה: אום כולתום

תלבושות: ענבל בן זקן, מלי אביב

עיבוד ועריכה מוסיקלית: רעות יהודאי

In Their View, 15.11, מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: מיכאל גטמן

רקדנים: נעה ממרוד, אדוארד טורול מונטלס, 

רותם יהודה

תלבושות: מיכאל גטמן, אסנת קלנר

עיצוב סאונד: מיכאל גטמן

Asphalt, 15.11, מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: נדר רוסנו

רקדנים יוצרים: עדי וינברג, נדר רוסנו, יוחאי 

גינטון

מוסיקה: ניר קליימן

F-F-F :תלבושות

עיצוב חלל: אורלי הומל

ניהול חזרות: יניב אברהם

Nishbar, 15.11, מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: עידן שרעבי

רקדנים: דור ממליה, אילן קו, עידן שרעבי

 Byetone, Senking, Bender, :מוסיקה

Frederik Chopin
עריכת פסקול: עידן שרעבי

ייעוץ דרמטורגי: עידו רוזנברג 

תלבושות: אביעד אריק הרמן

תאורה: אורי מורג ועידן שרעבי

הולי, 15.11, מחסן 2, נמל יפו 

במסגרת סופ"ש הודו ביוזמה ובשיתוף של 

עמותת הכוריאוגרפים ושגרירות הודו

כוריאוגרפיה: עידן כהן

מוסיקה: רון "שפאץ" כהן

רקדנים יוצרים: נעה שילה, עומר אסטרחן, 

אנקיטה דוטה גופטה, קושיק דאס

ניהול אמנותי: סודהרשן צ'קרווטי

ניהול הצגה: הדס אנטמן

 

אקווריום, 16.11, מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל הרמת מסך 

כוריאוגרפיה: אודליה קופרברג

רקדניות: תמר סון, שני גרפינקל, ג'ין פלוטקין

מוסיקה: דידי ארז

עיצוב תלבושות: ורד פיק

Deady, 16.11, מרכז סוזן דלל
במסגרת פסטיבל הרמת מסך

כוריאוגרפיה: גיל קרלוס הרוש

רקדנים יוצרים: אייל ויזנר, אלה פוקסבראונר, 

גפן ליברמן

מוסיקה מקורית: נמרוד גורביץ

תלבושות: שקד דגן

עיצוב חלל: רוני שלזינגר

ניהול חזרות: עדי אקסנפלד, יעל ציבולסקי

קרוב, 16.11, מרכז סוזן דלל

במסגרת פסטיבל הרמת מסך

כוריאוגרפיה: אפרת רובין

רקדנים יוצרים: מיכל גימל שטיין, נועה גימל 

שטיין, עדי וינברג, אלון קרניאל

מוסיקה מקורית: יונתן אלבלק

תלבושות: רוני וילוז'ני, אפרת רובין

עיצוב חלל: אפרת רובין

ניהול חזרות: איריס מרקו

פופ, 26.11, מחסן 2 יפו

כוריאוגרפיה: שלומי פריג'

רקדנים: יעל אברבוך, רוני ברנדשטטר,

שני קצמן

מוסיקה: גאבין בראיירס

1.12 ,Doom Doom Land
במסגרת פסטיבל מחול שלם

כוריאוגרפיה: נועה צוק

רקדנים: נועה צוק, אורן זהר

מוסיקה: אהד פישוף

תלבושות: ליליה בורדינסקיה

 

ככה גם האחיינים שלי יכולים, 1.12,

 אולם הקרנף

במסגרת פסטיבל מחול שלם 

כוריאוגרפיה: דפנה הורנצ'יק ודוד גורדון

רקדנים יוצרים: ניצן לדרמן, מעין חורש,

 אופיר נג'רי, קים טייטלבאום

מוסיקה מקורית: דוד גורדון

 עיצוב תאורה: שחר ורכזון

עיצוב תלבושות: גיא ברנרד רייכמן

,1.12 ,Detailes of a swing phase
במת מתחם התחנה

במסגרת פסטיבל מחול שלם

כוריאוגרפיה: גילי אינגלס

רקדנים: דותן דביר וגילי אינגלס

מוסיקה מקורית: זמר אלטיצר

גוף ראשון רבים, 1.12, מרכז ז'ראר בכר ירושלים

במסגרת פסטיבל מחול שלם

כוריאוגרפיה: איריס ארז

רקדנים: תמר לם ואיריס ארז

מוסיקה: קרני פוסטל ותום דרום 

עיצוב תאורה: עומר שיזף

תלבושות: תמי לבוביץ'

פרקטל, 2.12, מוזיאון ישראל

במסגרת פסטיבל מחול שלם 

כוריאוגרפיה: ליאו לרוס, ענת צדרבאום 

רקדנים יוצרים: סטפן פרי, אלון קרניאל,

ליאו לרוס 

מוסיקה: סטפן פרי, יחזקאל רז, פייר ניק 

סטארז, ניירובי מטאטה ג'ז 

עיצוב תפאורה: מוזיאון ישראל 

תלבושות: נעמי מערבי 

אלפא ביתא, 2.12, מוזיאון ישראל ירושלים

במסגרת פסטיבל מחול שלם

קבוצת המחול ק.ט.מ.ו.ן.

כוריאוגרפיה: אלעד שכטר 

רקדנים: אורין יוחנן, סופי קרנץ, מיתר בסון, 

אלעד שכטר

מוסיקה: אור צרפתי

תלבושות: סופי קרנץ

נמרים, 2.12, תיאטרון תמונע

כוריאוגרפיה: שרון רשף ארמוני,

תומר צירקילביץ

רקדנים: אבירם סער, תומר צירקילביץ,

אור קריסטיאנפולר

תפאורה: זוהר שואף

אבק, 3.12, מרכז סוזן דלל

כוריאוגרפיה: ענבל פינטו ואבשלום פולק 

רקדנים: אבידן בן גיאת, נגה הרמלין, תמר הניג, 

תום וקסלר, קורדליה לנגה, מיומו מינקווה, 

מיראי מוריאמה, אנדראה מרטיני, סתיו סטרוז, 

צבי פישזון, גיל שחר

עיצוב תאורה: יואן טיבולי

איור ואנימציה: שמרית אלקנתי, רוני פחימה

עוזרת כוריאוגרפיה וניהול חזרות: דינה זיו

עוזרת פיתוח כוריאוגרפיה: אלה רוטשילד

עיצוב וייצור אביזרי במה: רועי וספי ינאי,

שלומי איגר

עיצוב תפאורה: ענבל פינטו ואבשלום פולק 

עיצוב תלבושות: ענבל פינטו ואבשלום פולק 

עוזרת עיצוב תלבושות: רוזלינד נוקטור

 

שפנפני קיר, 3.12, אולם הקרנף

במסגרת פסטיבל מחול שלם

כוריאוגרפיה: ענת ועדיה

רקדנים: גיל קרר, ענת ועדיה

 Amon Tobin, The Black :מוסיקה

Heart Procession, Yoko Ono
עיצוב תפאורה: עומר שיזף

תלבושות: לן בוכמן

רוח, אדמה ואישה, 4.12, מרכז סוזן דלל

אולם ירון ירושלמי

כוריאוגרפיה: סיגל זיו

רקדנים: קרן אהרוני, יעל נעים, ימית כהן,

לילי דרור, איה גרוסמן, סיגל זיו

 mercan dede ,baharamzi, :מוסיקה
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ישראל כסיף

תלבושות: שרון דנון

 

 Bodyland, 5.12, מרכז סוזן דלל
כוריאוגרפיה: יוסי ברג, עודד גרף

קופרודוקציה: בשיתוף תיאטרון דאנסנסינן, 

קופנהגן, דנמרק

רקדנים: פייר אנוק, סורן אורופ, רובין רוהרמן, 

עודד גרף ויוסי ברג

מוסיקה: ג'וליה גירץ

תלבושות ותפאורה: סילה הלטופט

דרמטורגיה: כרמן מנהרט

תאורה: אנדריאס בול

צ'רלי מנדלבאום, 13.12, מרכז סוזן דלל

כוריאוגרפיה: אמיר קולבן

רקדנים יוצרים: עירית עמיחי, ארין שאנד,

אביב שם טוב, ענבר שלו, ניצן ברדיצ'ב,

הראל גרז'וטיס, דניאל מייסר, רון מטלון

תלבושות: חגית אביר

תאורה: שי יהודאי

עריכת פסקול ותפאורה: אמיר קולבן

מזמור / גרסה ב', 15.12, התיבה, חצרות יפו

כוריאוגרפיה: תמר בורר

רקדנית: תמר בורר

מוסיקה, הלחנה ושירה: מיכל פאולינה 

אופנהיים לנדאו, 

על פי טקסט מתוך שירה של סירקה טורקה 

בתרגומו של רמי סערי

תפאורה: תמר בורר

תלבושות: תמר בורר

פרויקט הנסיגה הפנימית, 19.12,

תיאטרון התיבה

במסגרת פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפיה וביצוע: אהוד דרש

4 יוצרים, תוכנית א', 19.12, תיאטרון התיבה 

פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפים: אהוד דרש, תמי ליבוביץ, זמירה 

לוצקי, זוהר פרנק

חומר תנועתי, 20.12, תיאטרון התיבה

פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפיה וביצוע: ענת דניאלי

תלבושות: ענת דניאלי

6 יוצרים, תוכנית ב', 20.12, תיאטרון התיבה 

פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפים: ענת דניאלי, אופיר יודילביץ,

יובל מסקין, אורנית מרק–איתן,

ענת שמגר, קיקי קרן–הוס

4 יוצרים, תוכנית ג', תיאטרון התיבה

פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפים: עמוס חץ, קיקי קרן–הוס, אנה 

הובר, מרטין שוץ

vertex, 20.12, תיאטרון תמונע
במסגרת פסטיבל אינטימדנס

כוריאוגרפיה וביצוע: דרור ליברמן

תלבושות: נטע מרים פרץ

שלש פעמים 4.33, 31.12, התיבה תל אביב

פסטיבל ריקודי חדר

כוריאוגרפיה וביצוע: עמוס חץ

QUINCE, 22.12, תיאטרון גבעתיים

להקת הפלמנקו הישראלית

כוריאוגרפיה: מיכל נתן

רקדנים: מיכל נתן, עדי גרופר, ולדה וסט,

הדס נסטל, מורן רון, אילת שחר, ליה שיינפלד

רקדן אורח: קיריל סיבולפוב

תלבושות: גלינה גולצמן ואינמהקולדה אורטגה 

)ספרד(

ג'נדר בנדר, 24.12, מחסן 2, נמל יפו

כוריאוגרפיה: עידן כהן

רקדנים: נעה שילה, ריטה קומיסרצ'יק,

נעמה תמיר, עומר אסטרחן, סלע פריד

ייעוץ אמנותי, ניהול חזרות והצגה: מלאני ברסון

עיצוב תאורה: נטע קורן

עריכת פסקול: עידן כהן

ייעוץ מוסיקלי: אייל ברומברג

עבודת חפצים וקול: אופיר דגן

עיצוב במה: שמעון קסטיאל, זוהר שואף

עיצוב גרפי וארט: גלית מרציאנו, עדי שפרן

תלבושות: עידן כהן

 Andrea ,Contortions (No :מוסיקה

 Teenage Jesus and the NewYork),
 Jerks (No New York), HTRK, Calvin

Harris, Mars, Virgin prunes

צעדים מדודים, 23.12, תיאטרון תמונע

כוריאוגרפיה וביצוע: ענבל שמגר, דניאל לפקוב

סי-יו, 24.12, תיאטרון תמונע

כוריאוגרפיה: סיגל ברגמן ויובל גולדשטיין

רקדנים: אור אבישי, תמר בן כנען,

יולי קובבסניאן

According To Law, 29.12, תיאטרון תמונע
כוריאוגרפיה: ענת כ"ץ וארז מעין

רקדנים יוצרים: ניב פטל, אבי מצליח, שניר 

נקר, אשר בן שלום

תלבושות: אופיר חזן ולירון בליס

מוסיקה: אייל לנזיני

תאורה: אמיר קסטרו

A Nice Guy  by Anat Girgorio, photo: Gadi Dagon A Nice Guy כוריאוגרפיה וריקוד: ענת גריגוריו, צילום: גדי דגון 




