עונת התיאטרון ה 29-באולם הקימרון
פשוט תרשו לעצמכם !

תשע"ו 2015-2016

1
רומיאו ויוליה

יום חמישי ,ט’ חשוון22.10.15 ,
 -תיאטרון באר שבע

פתי
עונ חת
ה

מאת :ויליאם שייקספיר
רומיאו ויוליה – המחזה המפורסם בעולם מצית כבר למעלה מ 400-שנה את דימיון צופיו
ועוסק באומץ ובתבונה היחודיים של שייקספיר – בגורל ,במוסכמות ,במלחמת הדורות,
באלימות הטבועה באדם ומעל לכל בכוחה המחייה והממית של האהבה.
בהשתתפות :תום אבני ,עמית אפשטיין ,רון ביטרמן ,אלירן הרוש ,אביגיל הררי ,מיכל
ויינברג ,שרית וינו אלעד ,תום חגי ,יוגב יפת ,אורן כהן ,אורי סברי  /ניצן רוטשילד ,אדווה
עדני ,אמיר קריאף  /זיו זוהר מאיר ,מולי שולמן.

2
שבטים

יום חמישי ,ל’ חשון12.11.2015 ,

 תיאטרון בית לסיןמאת :נינה ריין
בילי ,צעיר לונדוני חירש ,גדל בחברת שומעים ,הוריו לא לימדו אותו את שפת הסימנים
ואילצו אותו להתכחש לשונות שלו .כשהוא מתאהב בסילביה ,השולטת בשפת הסימנים,
היא מלמדת אותו את השפה שנמנעה ממנו ,ומשנה את הערכים שעליהם גדל.
דרמה חברתית מרתקת מאת מי שנחשבת לעתיד המחזאות הצעירה בלונדון ,המציבה
שאלות נוקבות על היחס של החברה לשונה שבתוכה .המחזה זכה בפרס המבקרים של ניו
יורק ובפרס גילדת תיאטרוני אוף ברודווי.
בהשתתפות :אור בן מלך ,ידידיה ויטל ,יעל לבנטל ,לורין מוסרי ,יובל סגל ,אגם רודברג.

3

יום שני ,ט”ז טבת28.12.2015 ,

פרק ב’

 תיאטרון באר שבעמאת :ניל סיימון
קומדיה רומנטית שבמרכזה סיפורו של ג'ורג' ,אלמן טרי החוזר מנסיעת התאוששות
בחו"ל .ג'ורג' מתקשה להחזיר את חיו למסלולם לאחר מות אישתו .ג'ני ,גרושה טרייה,
חוזרת מנסיעת התאוששות אצל ההורים .לאחר לחצים כבדים מצד ליאו אחיו ופיי חברתה
הטובה ,הם נפגשים ומתאהבים .אבל החיים הם לא ירח דבש בשביל הזוג הטרי ,הניסיון
של שניהם להשתחרר מפרק א' ולהתחיל פרק ב' בחייהם ,מזמן לבמה סיטואציות
מצחיקות.
בהשתתפות :מיכל ינאי ,אדווה עדני ,אמיר קריאף ,מולי שולמן.

4
חשמלית ושמה תשוקה

יום רביעי ,י”ד שבט24.1.2016 ,
 -תיאטרון הבימה ותיאטרון הקאמרי

מאת :טנסי וויליאמס
המחזה "חשמלית ושמה תשוקה" הוצג לראשונה ב 1947-וזיכה את מחברו בפרס פוליצר
היוקרתי ,ומאז אינו יורד מעל בימות התיאטראות בעולם.
בלנש ,יפהפייה דהויה ,משכילה ,נוירוטית ובעלת גינונים אריסטוקרטיים ,מגיעה לבית
אחותה ,סטלה .היא נדהמת מן הדירה הדלה ,מהשכנים הקולניים ומסטנלי ,בעלה
המחוספס של האחות .כשנדמה לבלנש שמצאה בין חבריו גבר שמוכן לפרוש חסותו עליה,
סטנלי מחבל בסיכוייה ,כשהוא חושף פרטים על עברה המפוקפק.
בהשתתפות :יבגניה דודינה ,עמוס תמם ,אנה דוברוביצקי ,מיקי פלג ,פיני קידרון  /אלון
דהן ,דיוויד בלינקה ,רותם קינן ,אייל שכטר ,הראל מוראד ,ליאור זוהר ,רוי סער ,אסף שגב.

5
גורודיש

יום שלישי ,ל’ שבט9.2.2016 ,

 תיאטרון הקאמרימאת :הלל מיטלפונקט
האלוף גורודיש ,מי שהיה אחד מסמלי הניצחון של  ,'67מוצא עצמו ב '73-כמי שועדת
אגרנט רואה בו את אחד האשמים העיקריים בכישלונות הצבאיים שאפיינו את ימיה
הראשונים של המלחמה .ממפקד מהולל שהכול חפצים ביקרו ,הופך גורודיש ל"מצורע"
של החברה הישראלית .כל מה שנמצא בו ראוי להערצה שש שנים קודם לכן ,הופך למושא
של בוז ושנאה“ .גורודיש" הוא סיפורה של קריירה צבאית שתחילתה בישיבת "עץ חיים"
בירושלים וסופה בגלות האפריקנית שכפה על עצמו.
בהשתתפות :נתן דטנר ,מוטי כץ ,נדב אסולין ,עדנה בליליוס ,אלון דהן ,אבי טרמין ,שוהם
שיינר ,יגאל זקס ,ירדן ברכה ,עידו מוסרי ,יובל סגל ,אוהד שחר ,תמר שם אור ,ערן שראל,
דון נדל.

6
עקר בית

יום רביעי ,כ”ט אדר א’9.3.2016 ,
 -תיאטרון בית לסין

מאת :ענת גוב
טייס בכיר שפרש לפנסיה מוקדמת ,הופך במהרה לנטל בלתי צפוי על אשתו ושתי בנותיו.
שגרת החיים בבית משתבשת ובנות המשפחה אינן יודעות איך להתמודד עם נוכחותו
המתמדת ,וגם הוא עצמו מבין ששגרת היום-יום וחיי משפחה הם אתגרים לא פשוטים.
בהשתתפות :מאיה בכובסקי ,לורין מוסרי ,נתי קלוגר ,דב נבון ,תמרה קליינגון ,רון שחר.

7
בילי שוורץ

יום שני ,כ”ה אדר ב’4.4.2016 ,

 תיאטרון חיפהיוצרים :אוהד חיטמן ,שירילי דשא ,דניאל אפרת ,טל בלכוביץ ,איתי שמעוני ,רועי
כהן ,מאיה אבידן ,סאשה ליסיאנסקי ,אורי מורג ,עומר זימרי ,יובל כספין ,אסף
פרידמן.
ע

קומדיה אורבנית מוזיקלית על הגשמה עצמית ואהבת אמת .בילי שוורץ ,מזכירה
אפורה במשרד רואי חשבון ,חולמת על חיים טובים יותר ובינתיים מעבירה את ימיה
בין טלפונים במשרד לאמא שלה ,שמתעקשת לחתן אותה בכל מחיר .כל זה עומד
להשתנות ביום שבו נכנס לחייה של בילי המגה-סלב יונתן גור-לביא ומציע לה
לצאת איתו לדייט.
בהשתתפות :טלי אורן ,מיקי קם ,אמיר הלל ,שרון צור ,דודי גזית ,דור אוחיון ,נילי
צרויה ,יהודה נהרי ,יוסף אלון ,יפעת כהן ,נועה גודל ,תזמורת המהפכה.
* פרס ראשון בחג המחזמר בת-ים 2013

מחיר מלא

לתושבי עמק המעיינות

סוג המנוי
קוקטייל קלאסי 6 :הצגות  +הצגה בהנחה  2 +סרטים

₪ 500

₪ 450

מיני מנוי משולב 4 :הצגות  +סרט

₪ 380

₪ 340
₪ 200

מנוי תלמיד 5 :הצגות

לתשומת לבכם :אנו עושים ככל יכולתנו לעמוד במועדי ושמות התכניות המתפרסמות.
בשל אילוצים שאינם תלויים בנו יתכנו שינויים.
הצטרפו לרשימת הדיוור של מחלקת התרבות לקבלת עדכונים שוטפים על הפעילות
הרשמה והזמנת כרטיסים בטלפון ,04-6065860 :מיילruti@maianot.co.il :

ע

מייל לפניות ,הצעות ,הערות ,הארות והצטרפות לקבוצת הדיוור הישירofira@maianot.co.il :

חפשו אותנו גם בפייסבוק

מועצה אזורית עמק המעיינות.
הנחות והטבות באתר המועצה www.maianot.co.il

