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באי ובאות הפסטיבל, 

אומרים שילדים הם הקהל הטוב והאותנטי ביותר, קהל המיטיב לבטא בצורה הישירה והאמיתית ביותר את 
הנאתו מהחוויה התרבותית שבה הוא נוטל חלק. עבור הקהל המיוחד הזה וגם עבור בני משפחותיהם, פועל 
בירושלים כבר למעלה מארבעה עשורים פסטיבל הקרון – חגיגה אמנותית וססגונית לילדים בהובלתו של 

תיאטרון הקרון – מוסד ייחודי בנוף תיאטרוני הילדים בארץ.
תחת קורתו של תאטרון הקרון, במרכז התרבות החדש שהוקם ע"י עיריית ירושלים, בנדיבותה הרבה של 
במיצג  ומחו"ל  מהארץ  הצגות  ארבעים  כמעט  יתארחו  ירושלים,  קרן  ובסיוע  מאנגליה  דוידסון  משפחת 

מרהיב של מיטב התיאטרון החזותי ותיאטרון הבובות העכשווי לילדים ולמבוגרים.
אני בטוח כי גם השנה יספק הפסטיבל לבאיו, מירושלים ומחוצה לה, הנאה רבה משפע ההצגות, מופעי 
החוצות, הסדנאות והפתעות נוספות מהארץ ומהעולם. המגוון העשיר שמציע הפסטיבל מותאם למגוון רחב 
של גילים ולכן מזמן לכולכם חוויה משפחתית מיוחדת במינה, ועל כך אני מודה לכל העוסקים במלאכה 

בראשותו של קובי פריג'.
רבות  שנים  זה  בירושלים  הנערכים  פסטיבלים  של  דופן  יוצא  למגוון  אחת  דוגמה  הוא  הקרון  פסטיבל 

ומהווים אבן שואבת לחובבי תרבות מכל הארץ- ומעבר לים.
את אורחינו המגיעים לירושלים לרגל הפסטיבל, אני מזמין להנות גם מטיולים בעיר לאורכה ולרוחבה. 

אני בטוח כי כולכם תגלו בה אין ספור אטרקציות ומוקדי עניין, כפי שרק ירושלים יודעת להציע.
מאחל לכם הנאה רבה בפסטיבל!

Jerusalem Municipality Greetingsברכת עיריית ירושלים

Dear friends,

It is said that children are the most honest and authentic of audiences. An audience 
that best expresses its enjoyment of the cultural experience in which it takes part.
For this special audience and their families, the Train Theater Festival has been 
an exciting fixture in Jerusalem for over four decades. An artistic and colorful 
celebration for children led by the Train Theater, a unique institution in the 
landscape of children's theater in the country.
Under the auspices of the Train Theater, in the new cultural center established by 
the Jerusalem Municipality with the great generosity of the Davidson family from 
the UK, and with the help of the Jerusalem Foundation, the festival will host almost 
forty plays from Israel and abroad in a spectacular display of the best visual and 
contemporary puppet theater for children and adults.
With performances for all ages, I am sure that this year too, all those who come to see 
the festival from Jerusalem and beyond, will enjoy the abundance of plays, outdoor 
performances, workshops and other surprises from Israel and the world.
The Train Theatre Festival is just one example of the extraordinary variety of 
festivals that have been held in Jerusalem for many years and serve as a magnet for 
lovers of culture from all over. We invite our guests who come to Jerusalem for the 
festival to enjoy trips around the city. I am sure that you will all discover countless 
attractions and points of interest in it, as only Jerusalem knows how to offer.
I wish to express my sincere thanks Kobi Frig and all those involved for their 
dedication and creativity, and I wish you all a very enjoyable festival,

קהל יקר, 

כבכל שנה חוגג תיאטרון הקרון בחגיגה השנתית של פסטיבל הקרון הבינ"ל. השנה, הפסטיבל חוגג שלושים 
ואחת שנות פסטיבלים, וארבעים ואחת שנות יצירה. פסטיבל הקרון הבינ"ל הוא פסטיבל עשיר בתוכן של 

תרבות חזותית, תיאטרון בובות עכשווי, תיאטרון חפצים, ותיאטרון בינתחומי. הפסטיבל נותן במה למיטב 
היצירות והיוצרים בתחום בארץ, והשנה אף מארח ממיטב האמנים הבינלאומיים בתחום. הפסטיבל האיכותי, 

מושך אליו אורחים מירושלים, מרחבי הארץ, ואף מרחבי העולם. העשייה התרבותית של הפסטיבל בישראל 
מהדהדת את החוזקות של החברה הישראלית בתחום התרבות, ומקנה ערכים תרבותיים וחברתיים לכל, 

ובמיוחד לילדים בכל גיל. פסטיבל הקרון הבינ"ל חרט על דגלו להנגיש ולהציע תרבות ישראלית ובינלאומית 
איכותית לכל חלקי האוכלוסיה.  

ברצוני להודות, לקובי פריג', מנכ"ל התיאטרון, ולשחר מרום, המנהל האמנותי של התיאטרון והפסטיבל, על 
העבודה המבורכת ושיתוף הפעולה ולאחל לכם הצלחה רבה.  

חילי טרופרחילי טרופר
שר התרבות והספורטשר התרבות והספורט

Dear audience,

Like every year, the Train Theater is celebrating the annual festivities of the 
International Jerusalem Puppet Festival. This year, the festival is celebrating thirty-
one years of festivals, and forty-one years of creation. The International Jerusalem 
Puppet Festival content is rich with visual culture, contemporary puppet theater, object 
theater, and multidisciplinary theater. This year the festival is giving a stage to the 
country’s best creations and artists and even some of the best international artists in 
the field. This top-quality festival attracts guests from Jerusalem, from all over the 
country, and from all over the world. The cultural activities of the festival in Israel 
echoes the strengths of Israeli society in the cultural field, and grants cultural and 
social values to all, especially children of all ages. The International Train Theater 
Festival is raising the banner for offering and making accessible high-quality Israeli 
and international culture among all sectors of society.

I would like to thank Kobi Frig, CEO of the theater, and Shahar Marom, Artistic Director 
of the theater and festival, for their dedicated work and partnership, wishing you the 
best of luck. 

Best regards,

Chili TropperChili Tropper
Minister of Culture and SportMinister of Culture and Sport

Ministry of Culture and Sport Greetingsברכת משרד התרבות והספורט



Dear friends, 

On my behalf, and on behalf of the members of the Management committee of the Mario Kotliar 
Train Theater, I am happy and honored to bless:
• Bless all the partners who make it their goal to preserve and advance the eternal brand 
that is the “Train Theater”. 
• Bless the creators, actors, writers, editors, directors, producers, the cutters and 
gluers, all whose hands, bodies and souls accompany the creation, innovation, invention, 
illustration and conceptualization of the cultural materials, the shows, the performances, 
the displays, and the meeting with guests.  
• Bless the audience, mainly our real target audience – the dear children, for them, for their 
wellbeing, for their smile and happiness we work. 
• And finally, bless the fact that it seems that the hard days we all went through, which 
locked our gates, distanced us from our audience, and disconnected our treasures from our 
intended beneficiaries – are behind us. 
The theater is awakening to aliveness, activity, creativity, new presence, and not only that, 
but it is fulfilling all of this in its new, magnificent, well-equipped home that allows the 
glorification and empowerment of the theater enterprise. 

On our festive day, the international summer festival, which constitutes the peak of major 
annual activities for us all, congratulations, be strong and of good courage, well done! 

Yours,
Chairman of the Management Committee Jacob Amster, Chairman of the Management Committee Jacob Amster, 
AttorneyAttorney
 

חברים יקרים,

בשמי, ובשם חברי הועד המנהל של תיאטרון הקרון ע"ש מריו קוטליאר, אני שמח ומתכבד לברך:

• לברך את כל השותפים בעשיה, שמטרתה לשמר ולקדם את המותג האלמותי שנקרא "תיאטרון הקרון".
• לברך את היוצרים, השחקנים, הכותבים, העורכים, המביימים, המציירים, הגוזרים והמדביקים, כל אלו 
שידם, גופם ונשמתם נתונים לצד היצירה, החידוש, ההמצאה, ההמחשה, וההמשגה של תכני התרבות, המופעים, 

ההצגות, המיצגים, והמפגשים עם קהל המבקרים.
• לברך את הקהל, ובעיקר את קהל היעד האמיתי שלנו- הילדים היקרים, שלמענם, למען רווחתם, לחיוכם 

ולשמחתם אנו עושים ופועלים.
• ולבסוף, לברך על כך שנראה כי גם הימים הקשים שעברו על כולנו, אשר הגיפו את שערינו, הרחיקו אותנו 

מקהלנו, וניתקו את אוצרותינו מהנהנים המיועדים- מאחורינו.
התיאטרון ניעור לחיות, לפעילות, ליצירתיות, ולנוכחות חדשה, ולא זו בלבד, כי אם את כל זאת הוא מגשים 

במשכנו החדש והמפואר, המאובזר, והמאפשר להאדיר ולהעצים את מפעל התיאטרון.
ביום חגנו, פסטיבל הקיץ הבין לאומי, המהווה את שיא הפעילות השנתית המרכזית של כולנו, שאו ברכה, חזקו 

ואמצו, ויישר כוחכם!

יו"ר העמותה יו"ר העמותה 
עו"ד יעקב אמסטרעו"ד יעקב אמסטר

The Management Comittee greetingברכת הועד המנהל

חברות וחברים יקרים,
 

בשם צוות החטיבה לקשרי תרבות במשרד החוץ ונספחי התרבות בנציגויות ישראל ברחבי הגלובוס, אני מברכת 
אתכם, אורחי הפסטיבל היקרים, אמנים וקהל, שהגעתם לחגוג כאן את אחד האירועים המרעננים של הקיץ – 

פסטיבל הקרון הבינלאומי.
תיאטרון הקרון מקדם את תחום תיאטרון הבובות בישראל ומשרד החוץ מקדם את יצוא התרבות הישראלית 
בחו"ל. ביחד, כבכל שנה, גם השנה, נסייע לפסטיבל הקרון הבינלאומי לארח את מיטב המנהלים האמנותיים 
וקנייני התרבות  שבעזרתם, נביא לעולם את תיאטרון הבובות הישראלי, שנחשב לאיכותי, מעניין, חדשני, פורץ 

דרך והכי חשוב משמח הורים וילדים, בארץ ובחו"ל.
מאחלת לצוות המופלא, שפועל בהתלהבות ובתשוקה יצירתית מדבקת, פסטיבל מוצלח ומהנה!

שלכם,
 

נורית טינרינורית טינרי
ראש החטיבה לקשרי תרבות )קשתו"ם(ראש החטיבה לקשרי תרבות )קשתו"ם(

משרד החוץמשרד החוץ

בהצלחה!

Dear friends,
 
On behalf of the Cultural Relations Division of the Ministry of Foreign Affairs and cultural 
attachés at the Israeli missions across the globe, I bless you, dear festival guests, for 
coming here to celebrate one of the most refreshing summer events – the International 
Jerusalem Puppet Festival. 
The Train Theater is promoting puppet theater in Israel and the Ministry of Foreign Affairs 
is promoting the export of Israeli culture abroad. Together, as every year, this year 
too, we will help the International Jerusalem Puppet Festival host the best of artistic 
directors and buyers, with whose help we will bring Israeli puppet theater to the world and 
be regarded as top-quality, interesting, innovative, groundbreaking, and most important, 
making parents and children happy in Israel and abroad.
Wishing the wonderful staff, who works with a contagiously creative passion and enthusiasm, 
a successful and enjoyable festival! 
Yours,

Nurit TinariNurit Tinari
Head of the Division of Cultural Relations Head of the Division of Cultural Relations 
Ministry of Foreign AffairsMinistry of Foreign Affairs

Good luck!

Ministry of Foreign Affairs Greetingברכת משרד החוץ



מגיל 8 ולכל המשפחה

ברוכים הבאיםברוכים הבאים
מתי לאחרונה הייתם אורחים ומארחים באותו זמן?מתי לאחרונה הייתם אורחים ומארחים באותו זמן?

אורחי  להיות  הערב  זכיתם  לחלל?  לזמן?  לב  שמתם  לאחרונה  אורחי מתי  להיות  הערב  זכיתם  לחלל?  לזמן?  לב  שמתם  לאחרונה  מתי 
הכבוד במקום אפשרי, חד פעמי, במרחב אחר בחלל ובזמן.הכבוד במקום אפשרי, חד פעמי, במרחב אחר בחלל ובזמן.

לרגעים ייראה לכם שאתם על כוכב אחר. תרגישו נוח, כולנו פה בני לרגעים ייראה לכם שאתם על כוכב אחר. תרגישו נוח, כולנו פה בני 
אנוש. אתם יכולים לנהוג כרגיל. בקרוב מקום כזה יהיה זמין, לא רק אנוש. אתם יכולים לנהוג כרגיל. בקרוב מקום כזה יהיה זמין, לא רק 
לברי מזל כמוכם. אז קחו נשימה, הירגעו, היכנסו לחוויה, והרגישו לברי מזל כמוכם. אז קחו נשימה, הירגעו, היכנסו לחוויה, והרגישו 

חשובים. נבחרתם להצטרף לנשף הפתיחה.חשובים. נבחרתם להצטרף לנשף הפתיחה.
"מופע הפתיחה" כשמו כן הוא – כעין נשף פתיחה חגיגי של הפסטיבל "מופע הפתיחה" כשמו כן הוא – כעין נשף פתיחה חגיגי של הפסטיבל 

-- אירוע יוצא דופן לפתיחת פסטיבל הקרון הבינ"ל ה - -- אירוע יוצא דופן לפתיחת פסטיבל הקרון הבינ"ל ה - 3131.  .  
אתם מוזמנים למתחם הסקייט-פארק בגן הפעמון, לערב המשלב מחול, אתם מוזמנים למתחם הסקייט-פארק בגן הפעמון, לערב המשלב מחול, 
פעלולי סקייטבורד, מוזיקה אלקטרונית, חזיונות אור, והופעת אורח פעלולי סקייטבורד, מוזיקה אלקטרונית, חזיונות אור, והופעת אורח 

מוזיקלית של אחד מאמני הפסטיבל הבינלאומיים. מוזיקלית של אחד מאמני הפסטיבל הבינלאומיים. 
בואו לגן הפעמון ותרגישו לרגע, שנחתתם על כוכב אחר, בחלל דמיוני.בואו לגן הפעמון ותרגישו לרגע, שנחתתם על כוכב אחר, בחלל דמיוני.

די ג'י: ערן קווינט | כוריאוגרפיה: מיקה קופפר | רקדנים:, יובל פינקלשטיין, 
עיצוב   | אפקריאן   אלונה  תלבושות:   | קופפר  מיקה  שרון,  נדב  שלצר,  נעמן 
תאורה: יאיר ורדי | פרפומנס: יהונתן בן חיים ונטליה רוזנטל | הקרנה: אמרי 
שביט, עלמה תמיר | סקייטרים: נעם ג'ימי באר, ליאור פינטו, טל שדמתי, שגיא 
אביב | סקייטריות: פאולה רואילובה, חנבלה טרל, נועה שושן, אמילי הולצמן

בתמיכת קרן מנדל |  עיריית ירושלים | קרן ירושלים

“Welcome,“Welcome,
When was the last time you were guests and hosts at the same When was the last time you were guests and hosts at the same 
time? When did you last notice time? Space?time? When did you last notice time? Space?
Tonight you get to be guests of honour in a possible and Tonight you get to be guests of honour in a possible and 
unrepeatable place, in a different time and space. At times you unrepeatable place, in a different time and space. At times you 
will feel as though you are on a different planet. Make yourself will feel as though you are on a different planet. Make yourself 
comfortable, we are all human here. You can act normal. Soon such comfortable, we are all human here. You can act normal. Soon such 
a place will be available, not just for lucky people like you. a place will be available, not just for lucky people like you. 
So take a breath, relax, get into the experience,and feel So take a breath, relax, get into the experience,and feel 
important. You have been chosen to join the opening ball”. important. You have been chosen to join the opening ball”. 
-- An exceptional opening event for the 31st International -- An exceptional opening event for the 31st International 
Jerusalem Puppet Festival, at Liberty Bell Skatepark, an evening Jerusalem Puppet Festival, at Liberty Bell Skatepark, an evening 
combining performance, skateboard stunts, electronic music, combining performance, skateboard stunts, electronic music, 
live singing and a musical guest performance by one of the live singing and a musical guest performance by one of the 
international festival guests. Come to Liberty Bell Park and for international festival guests. Come to Liberty Bell Park and for 
a moment , feel as if you have landed on another planet.a moment , feel as if you have landed on another planet.

D.J.: Eran Kvint | Performance: Jonathan Ben Haim, Natalia Rosenthal
Choreography: Mica Kupfer | Dancers: Yuval Fiinkelshtein, Naaman Shelzer, 
Nadav Sharon, Mica Kupfer | Costume Design: Alona Apkarian | Lighting 
Design: Yair Vardi | Projection: Imri Shavit, Alma Tamir | Skaters: Paola 
Ruiloba, Emily Holtzman, Hannabella Terrel, Noa Shushan, Jimmy Beer, Lior 
Pinto, Tal Shadmati, Sagi Aviv

Supported by the Mendel Institute | 
Jerusalem Municipality | The Jerusalem Foundation

8+
 from age 8

and for the whole family

Ages  

אירוע פתיחת הפסטיבל   

פתיחהפתיחה

Sun. '14.8 יום א
20:15  למוזמנים בלבד
by invitation only

22:00  לקהל רחב, 
          בהזמנה מראש 
          באתר הפסטיבל

for the general 
audience, by 

reservation on the 
festival website

45'    
ללא מילים

Without words

סקייטפארק, 
גן הפעמון ירושלים

Skate Park
Liberty Bell Park

Jerusalem

traintheater.co.il

ניהול אמנותי: גיא בירן

OpeningOpening
opening event

 Artistic manager: Guy Biran
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עתידעתיד
מתחם חוצות רב תחומי 

What sweets will we eat in fifty years? Will there still What sweets will we eat in fifty years? Will there still 
be schools? Will I have a pet alien? A flying car or a be schools? Will I have a pet alien? A flying car or a 
vacation home on the moon?vacation home on the moon?
At Jerusalem’s Liberty Bell Park awaits a gate, and At Jerusalem’s Liberty Bell Park awaits a gate, and 
behind the gate awaits… the future! Over twenty behind the gate awaits… the future! Over twenty 
artists have devised original, interactive art works artists have devised original, interactive art works 
for you: installations, plays, dance, voice and sound for you: installations, plays, dance, voice and sound 
performances. You are welcome to wander through art performances. You are welcome to wander through art 
works about the future and explore, play, laugh, gaze, works about the future and explore, play, laugh, gaze, 
move, imagine, touch and dance. move, imagine, touch and dance. 
What’s there to experience: a lab for engineering future What’s there to experience: a lab for engineering future 
animals, a robotic ‘barbicio’ on the moon, a laughter-animals, a robotic ‘barbicio’ on the moon, a laughter-
charged time machine, a giant mammoth that also a charged time machine, a giant mammoth that also a 
fortune teller, a black hole you can dive into, a visit to fortune teller, a black hole you can dive into, a visit to 
the Amazon rainforest that won’t get you wet, a wishing the Amazon rainforest that won’t get you wet, a wishing 
well, a time machine launch station and many more! well, a time machine launch station and many more! 

Zohar Gotesman & Avi Milgrom - Mammoth-O-Matic | Sofia Krantz - 
chaika | Dasha Alexandra Jukova & Liza Schurr - Futuristic laboratory 
for engineering pets and domestic animals | Avimor Mama - Future 
| Alina Ashbel - The Mistress of spices | Ayala Perel - X Files: The 
Bell garden version | Miriam Lupu Novoplansky - The Wish Basin | 
Nir Jacob Younessi & Noy Levin - The black holl | Ori Weyl & Hagar 
Barner - Dr. Molecula | Yifeat Ziv & Yoav Ronat - A trip to the Amazonas
Nimrod Farchy - The chocolate planet | Shay Persil - launch to 
another world, Yael Sadi - Barbicio on the Moon

 15-18.8
 Mon.-Thur. בימי ב'-ה׳

   ׳90
18:30 ,18:00 ,17:30

עברית
Hebrew

במתחם הפרויקט 
גן הפעמון

Liberty Bell Park

מכירה מוקדמת  30 ₪
מחיר מלא  40 ₪  

traintheater.co.il

לכל המשפחה

For the whole family

איזה ממתקים יהיו עוד חמישים שנה? האם עדיין יהיה מקום שנקרא איזה ממתקים יהיו עוד חמישים שנה? האם עדיין יהיה מקום שנקרא 
נופש על  או בית  לי חייזר מחמד? רכב מרחף,  יהיה   ? נופש על בית -ספר  או בית  לי חייזר מחמד? רכב מרחף,  יהיה   ? בית -ספר 

הירח?הירח?
לו  מצפים  עליו,  חולמים  אותו,  מתכננים  בעתיד,  עסוקים  לו אנחנו  מצפים  עליו,  חולמים  אותו,  מתכננים  בעתיד,  עסוקים  אנחנו 
וחוששים ממנו. הוא מגולגל בעוגיית מזל, מתחבא בדמיון, ביצירה, וחוששים ממנו. הוא מגולגל בעוגיית מזל, מתחבא בדמיון, ביצירה, 

בחלל החיצון, במעבדה ובעיקר- ביני ובינך. בחלל החיצון, במעבדה ובעיקר- ביני ובינך. 
בגן הפעמון בירושלים, מחכה שער, ומאחוריו מחכה לכם.. העתיד! בגן הפעמון בירושלים, מחכה שער, ומאחוריו מחכה לכם.. העתיד! 
מקור  יצירות  עבורכם  רקחו  ואמנים  אמניות  מעשרים  מקור למעלה  יצירות  עבורכם  רקחו  ואמנים  אמניות  מעשרים  למעלה 
, קול וסאונד.  , קול וסאונד. אינטראקטיביות: מיצבים, מופעים, יצירות בתנועה  אינטראקטיביות: מיצבים, מופעים, יצירות בתנועה 
אתם מוזמנים לשוטט בין יצירות בנושא העתיד לחקור אותן במשחק, אתם מוזמנים לשוטט בין יצירות בנושא העתיד לחקור אותן במשחק, 

בצחוק, במבט, בתנועה, בדמיון, במגע, או בשירת גשם.בצחוק, במבט, בתנועה, בדמיון, במגע, או בשירת גשם.
על  רובוטי  ׳מנגל׳  עתידניות,  חיות  להינדוס  מעבדה  היצירות:  על בין  רובוטי  ׳מנגל׳  עתידניות,  חיות  להינדוס  מעבדה  היצירות:  בין 
הירח, מכונת זמן הנטענת מצחוק, ממותה ענקית פולטת עתידות, חור הירח, מכונת זמן הנטענת מצחוק, ממותה ענקית פולטת עתידות, חור 
שחור המזמין אתכן לצלול אליו, קפיצה לא מרטיבה ליערות הגשם שחור המזמין אתכן לצלול אליו, קפיצה לא מרטיבה ליערות הגשם 
באמזונס, אגם של משאלות, עמדת שיגור שתהפוך אתכם לחייזרים באמזונס, אגם של משאלות, עמדת שיגור שתהפוך אתכם לחייזרים 

מעולם אחר ועוד.מעולם אחר ועוד.

זוהר גוטסמן ואבי מילגרום - ממותומט | סופי קראנץ - צ'איקה | דשה אלכסנדרה 
ז'וקובה וליזה שור  -  המעבדה להינדוס חיות מחמד | אבימור מאמא -  פיוצ‘ר | עלינא 
אשבל -  אדונית התבלינים | איילה פרל -  תיקים באפילה: גרסת גן הפעמון | מרים 
לופו נובופלנסקי - אגן המשאלות | ניר ג׳ייקוב יונסי ונוי לוין  -  חֹור-ַׁשה-חור |
אורי וייל והגר בר נר, מבצע: אליהו פלאי - ד״ר מולקולה | יפעת זיו - קפיצה 
אל האמזונס | נמרוד פרחי - כוכב השוקולד | שי פרסיל - שיגור לעולם אחר | יעל 

סעדי - מנגל על הירח

Artistic Directors: Dafna Kron and Shahar MaromArtistic Directors: Dafna Kron and Shahar Marom  ניהול אמנותי: דפנה קרון ושחר מרוםניהול אמנותי: דפנה קרון ושחר מרום

FutureFuture
Multidisciplinary Outdoor Event11 10



בימוי: גת גודוביץ פלצר
ריקוד ומשחק: אלדב גאלו & גת גודוביץ  פלצר | עיצוב תפאורה ותאורה: הנס רוביש  

הפקה וליווי אומנותי: תיאטרון ג'ונגל וינה  - קורינה אקשטיין

A dance performance inspired by the poem "The Soul Bird” by A dance performance inspired by the poem "The Soul Bird” by 
Michal Snunits.Michal Snunits.
A light and playful dance theater combined with music, dance, A light and playful dance theater combined with music, dance, 
animation, acrobatics, and objects we all know and love.animation, acrobatics, and objects we all know and love.
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בהשראת "ציפור הנפש" מאת מיכל סנונית.בהשראת "ציפור הנפש" מאת מיכל סנונית.
אבל  אותה,  ראה  לא  עוד  איש  הנפש.  לה  שוכנת  עמוק,  עמוק  הגוף,  אבל "בתוך  אותה,  ראה  לא  עוד  איש  הנפש.  לה  שוכנת  עמוק,  עמוק  הגוף,  "בתוך 
כולם יודעים שהיא קיימת. ועוד אף  פעם לא נולד אדם שלא הייתה לו נפש." כולם יודעים שהיא קיימת. ועוד אף  פעם לא נולד אדם שלא הייתה לו נפש." 
אינטראקציה  ויוצר  שמזמין  סוחף,  ריקוד  למופע  הצטרפו  הנפש(  אינטראקציה )ציפור  ויוצר  שמזמין  סוחף,  ריקוד  למופע  הצטרפו  הנפש(  )ציפור 
עם  הקהל, וצולל לתוך עולם מלא ברגש בשילוב צלליות, אנימציה וחפצים עם  הקהל, וצולל לתוך עולם מלא ברגש בשילוב צלליות, אנימציה וחפצים 

שכולם אוהבים.שכולם אוהבים.

Tue. '16.8 יום ג
18:30 ,16:30

אולם נורית קציר
Nurit Katzir Hall

40'     
ללא מילים
 no words

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

הצגות ילדים

Ages JumpJumpגיל 3-6
דילוגיםדילוגים

Gat Goodovitch Pletzer & Dschungel WienGat Goodovitch Pletzer & Dschungel Wien  גת גודוביץ פלצר  גת גודוביץ פלצר

בתמיכת Dschungel Wien  | שגרירות אוסטריה בישראל
supported by theater DschungelWien  | Austria embassy in Israel

**בכורה

הצגות ילדיםהצגות ילדים
Children ShowsChildren Shows
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Once there was a male dog and a female dog. The male dog Once there was a male dog and a female dog. The male dog 
guarded the garden, and the female dog ran free on the other guarded the garden, and the female dog ran free on the other 
side of the fence. But despite the fence between them, a love side of the fence. But despite the fence between them, a love 
story began. But how could they meet, when they are separated story began. But how could they meet, when they are separated 
by a fence? The two dogs set out on a journey by train, a by a fence? The two dogs set out on a journey by train, a 
journey in pursuit of love. A magical puppet theater with journey in pursuit of love. A magical puppet theater with 
a small train that takes a miniature imaginary journey a small train that takes a miniature imaginary journey 
through the theater hall. through the theater hall. 

היה היה פעם כלב. היה הייתה פעם כלבה. היה היה פעם כלב. היה הייתה פעם כלבה. 
הכלב היה שומר על הגינה, והכלבה הייתה מתרוצצת חופשייה מהצד השני הכלב היה שומר על הגינה, והכלבה הייתה מתרוצצת חופשייה מהצד השני 
של הגדר. אך למרות הגדר שביניהם, החלה להתפתח שם אהבה. אבל כיצד של הגדר. אך למרות הגדר שביניהם, החלה להתפתח שם אהבה. אבל כיצד 
יוצאים למסע ברכבת,  יוצאים למסע ברכבת, יוכלו להיפגש, כשהגדר ביניהם מפרידה? הכלבים  יוכלו להיפגש, כשהגדר ביניהם מפרידה? הכלבים 
מסע בעקבות האהבה. תיאטרון בובות קסום, עם רכבת קטנה שיוצאת למסע מסע בעקבות האהבה. תיאטרון בובות קסום, עם רכבת קטנה שיוצאת למסע 

מיניאטורי ודמיוני באולם התיאטרון.מיניאטורי ודמיוני באולם התיאטרון.

Wed. '17.8 יום ד
18:00 16:00 12:00
Thur. '18.8 יום ה

16:00 12:00 10:00
40'    

ללא מילים
Without Words

 
קרון אולם גדול

 Main train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

הצגות ילדים

Ages Choo. Choo, Whistle. WoofChoo. Choo, Whistle. Woofגיל 2-6
צ'יק צ'יק הב הב צ'יק צ'יק הב הב 

The Naive Theatre Liberec / Naivní divadlo LiberecThe Naive Theatre Liberec / Naivní divadlo Liberec

 Michaela Homolová,  Filip Homola, :משחק והפעלה | Vít Perina and team :בימוי
 Adam kubišta, Antonín Týmal, Marek Sýkora, Martin Šulc, Milan Blažek,

Vít Perina :דרמטורגיה | Filip Homola :מוסיקה | Petr Jelínek
Robert Smolík :עיצוב במה ותלבושות

בתמיכת שגרירות צ'כיה בישראל | תודה אישית לרוברט  מיקולאס מנהל  המרכז הצ'כי ישראל
With the support of the CZECH HOUSE JERUSALEM

Special thanks to Robert Mikolas, Director of the Czech Center
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Mother GooseMother Goose

Late at night, everyone is asleep… wait, not everyone! Late at night, everyone is asleep… wait, not everyone! 
There’s one woman who is actually very busy at night – There’s one woman who is actually very busy at night – 
she goes about arranging the whole world: she gathers the she goes about arranging the whole world: she gathers the 
moonlight that scattered on the sidewalks, sorts out eggs moonlight that scattered on the sidewalks, sorts out eggs 
before they hatch, and fixes up all the lullabies. So if you before they hatch, and fixes up all the lullabies. So if you 
haven’t gone to bed yet either – maybe you could come and haven’t gone to bed yet either – maybe you could come and 
help? A show inspired by Mother Goose lullabies, combining help? A show inspired by Mother Goose lullabies, combining 
puppets, songs, chatter, and one terribly organized woman. puppets, songs, chatter, and one terribly organized woman. 

אמאווזהאמאווזה

Mon. '15.8 יום ב
10:00
    ׳45
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן 
 Little Train Theater Hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

שעת לילה מאוחרת, כולם ישנים... רגע, לא כולם! יש אישה אחת שדווקא שעת לילה מאוחרת, כולם ישנים... רגע, לא כולם! יש אישה אחת שדווקא 
כולו:  ומארגנת את העולם  עוברת, מסתובבת,  כולו: מאוד עסוקה בלילות - היא  ומארגנת את העולם  עוברת, מסתובבת,  מאוד עסוקה בלילות - היא 
אוספת את אור הירח שהתפזר על המדרכות, ממיינת ביצים לפני שייבקעו, אוספת את אור הירח שהתפזר על המדרכות, ממיינת ביצים לפני שייבקעו, 
ומסדרת יפה את כל שירי הערש. אז אם גם אתם עוד לא הלכתם לישון - אולי ומסדרת יפה את כל שירי הערש. אז אם גם אתם עוד לא הלכתם לישון - אולי 

תבואו לעזור? תבואו לעזור? 
ואישה  אווזה בשילוב בובות, שירים, פטפוטים,  ואישה הצגה בהשראת שירי אמא  אווזה בשילוב בובות, שירים, פטפוטים,  הצגה בהשראת שירי אמא 

אחת מסודרת נורא.אחת מסודרת נורא.

הצגות ילדים

 Agesגיל 3-8

חזותית:  שפה  בובות,   | שומר  גליה  והפעלה:  משחק  כתיבה,   | שומר  גליה  של  יצירתה 
גליה שומר | ליווי אמנותי: רוני גולן | יעוץ דרמטורגי: ג׳ק שוילי | עיצוב לבוש ואביזרים: 

זהר ברק | מוסיקה מקורית: אריאל ברט | תרגום שירים: אורי סלע )הוצאת מודן(

תיאטרון הקרוןתיאטרון הקרון
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עיבוד לבמה לשירי אמא אווזהעיבוד לבמה לשירי אמא אווזה
Stage adaptation of Mother Goose lullabiesStage adaptation of Mother Goose lullabies

| על הבמה: אביב הורוביץ, סיון  בימוי וכוריאוגרפיה: אביב הורוביץ ומרית בן ישראל 
שלצר אלכסנדרוביץ | עיצוב: מיכאל הורוביץ ואביב הורוביץ | מוסיקה: גיל לביא. עיבודים 
נוספים מאת עומר הורוביץ, ניתאי קלי | ליווי אמנותי: מרית בן ישראל | תאורה: אמיר 
קסטרו | בשיתוף עם תיאטרון ארצי לנוער |בכורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2020

 "2021 לשנת  ונוער  ילדים  להצגות  הבמה  "פרס  תחרות  במסגרת  פרסים  בשני  זכתה  הצגה 
|  פרס כוריאוגרפית השנה| ההצגה זכתה  של ארגון אסיטז': פרס ״הצגת השנה לגיל הרך״ 
ב-3 פרסים בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים 2020 | ציון לשבח על שפה ייחודית 

ומעוררת השראה | פרס עיצוב התנועה | פרס עיצוב הבמה והאביזרים 

A small, brave, and mischievous penguin all the way from A small, brave, and mischievous penguin all the way from 
Antarctica joins us on journeys around the world on Antarctica joins us on journeys around the world on 
his way home. Journeys that reveal how similar we are to his way home. Journeys that reveal how similar we are to 
the magnificent creatures who live beside us on Earth. the magnificent creatures who live beside us on Earth. 
Puppet theater combined with dance, music, and a journey Puppet theater combined with dance, music, and a journey 
throughwonderful worlds.throughwonderful worlds.

פינגווין קטן, אמיץ ושובב מאנטרקטיקה הרחוקה עובר איתנו מסעות סביב פינגווין קטן, אמיץ ושובב מאנטרקטיקה הרחוקה עובר איתנו מסעות סביב 
העולם בדרך הביתה.מסעות בהם נגלה כמה רב הדמיון בינינו לבין היצורים העולם בדרך הביתה.מסעות בהם נגלה כמה רב הדמיון בינינו לבין היצורים 
ובעלי חיים  ובעלי חיים המופלאים שלצידם אנו חיים על כדור הארץ. רקדנית, רקדן  המופלאים שלצידם אנו חיים על כדור הארץ. רקדנית, רקדן 
שונים המגולמים בגופן, מחברים אותנו מחדש אל האדמה והטבע- בריקוד שונים המגולמים בגופן, מחברים אותנו מחדש אל האדמה והטבע- בריקוד 
בהומור ובאהבה לעולם. תיאטרון בובות ייחודי המתרחש על הגוף, בשילוב בהומור ובאהבה לעולם. תיאטרון בובות ייחודי המתרחש על הגוף, בשילוב 

ריקוד, מוסיקה, ומסע בעולמות מופלאים.ריקוד, מוסיקה, ומסע בעולמות מופלאים.

Tue. '16.8 יום ג
17:30 ,16:00

45'    
עברית

Hebrew

קרון אולם גדול
Main train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages Once Upon a WorldOnce Upon a Worldגיל 3-8
מעשה בעולםמעשה בעולם
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The Train Theater in Partnership The Train Theater in Partnership 
with the National Youth Theaterwith the National Youth Theater

חממה

תיאטרון הקרון בשיתוף עם תיאטרון הקרון בשיתוף עם 
תיאטרון ארצי לנוער תיאטרון ארצי לנוער 

The Train TheaterThe Train Theater  

17 16



שפה חזותית, עיצוב, ומשחק: מעין רזניק | כתיבה: ציפור פרומקין |  בימוי: איילת גולן
מספר באנגלית: בני אלדר | מספר בערבית: אדיב ספדי | מוסיקה, עריכת סאונד ועיצוב 
תאורה: דן קרגר | עיצוב ובניית השולחן: גלעד נרדי | ייעוץ וליווי אמנותי: נעמי יואלי, 

מרית בן-ישראל

Based on the book, A Sick Day for Morris McGee by Philip C. SteadBased on the book, A Sick Day for Morris McGee by Philip C. Stead
Every morning, Morris goes to the zoo where he works and spends Every morning, Morris goes to the zoo where he works and spends 
the day with his good friends. Morris bathes and hugs the the day with his good friends. Morris bathes and hugs the 
animals, plays and laughs with them, and sings lullabies. But animals, plays and laughs with them, and sings lullabies. But 
one day when Morris doesn't show up the worried animals decide one day when Morris doesn't show up the worried animals decide 
to do something for him. A heartwarming story about a unique to do something for him. A heartwarming story about a unique 
friendship, in an enchanted world.friendship, in an enchanted world.

עיבוד לסיפור מאת פיליפ ס. סטיד ואיורים מאת ארין א. סטידעיבוד לסיפור מאת פיליפ ס. סטיד ואיורים מאת ארין א. סטיד
מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה. כל בוקר הוא נוסע מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה. כל בוקר הוא נוסע 
הזריז,  הצב  הגמיש,  הפיל  הטובים:  חבריו  את  ופוגש  בגן-החיות  הזריז, לעבודה  הצב  הגמיש,  הפיל  הטובים:  חבריו  את  ופוגש  בגן-החיות  לעבודה 
הקרנף המצונן, הפינגווין שמדבר פינגווינית והינשוף שפוחד מהחושך. כמו הקרנף המצונן, הפינגווין שמדבר פינגווינית והינשוף שפוחד מהחושך. כמו 
תמיד כשמוריס מגיע, גן-החיות מתעורר לחיים: מוריס בודק, מחבק, משחק תמיד כשמוריס מגיע, גן-החיות מתעורר לחיים: מוריס בודק, מחבק, משחק 
וצוחק, מעודד ומודד, מקלח ומקנח )את האף( וגם שר שיר ערש על ענף. אבל וצוחק, מעודד ומודד, מקלח ומקנח )את האף( וגם שר שיר ערש על ענף. אבל 
יום אחד, מוריס לא הגיע לעבודה. החיות המודאגות החליטו לעשות מעשה...יום אחד, מוריס לא הגיע לעבודה. החיות המודאגות החליטו לעשות מעשה...

תיאטרון בובות עץ, הרבה חיות ומוריס אחד!תיאטרון בובות עץ, הרבה חיות ומוריס אחד!

Wed. '17.8 יום ד
 10:00

בשפה האנגלית
English language

 11:30
בשפה הערבית

Arabic language
45'    

קרון אולם קטן
Little train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages A Sick Day for Morris McgeeA Sick Day for Morris Mcgeeגיל 3-8
תהיה בריא מוריס מגיתהיה בריא מוריס מגי

The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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יוצר ומבצע: דניאל אנגל | במאית: מיטל רז | שירים: מיטל רז ודניאל אנגל | עיצוב 
במה ותאורה: קרן דמבינסקי | מוזיקה: נדב הולנדר | בובה: מריה גורביץ'

Daniel is setting up camp, he is going to spend the night all Daniel is setting up camp, he is going to spend the night all 
alone! But he is a little scared of the night animals, strange alone! But he is a little scared of the night animals, strange 
sounds and surprises from nature. In order to overcome his sounds and surprises from nature. In order to overcome his 
fears he makes up amusing heroic stories with all the objects fears he makes up amusing heroic stories with all the objects 
he brings with him on his journey. Will he make it through he brings with him on his journey. Will he make it through 
the night? the night? 
Puppet and object theater with plenty of imagination, humor Puppet and object theater with plenty of imagination, humor 
and nonsense. and nonsense. 

דניאל יוצא לבנות מחנה, את הלילה הקרוב הוא יעביר לגמרי לבד! אך הוא דניאל יוצא לבנות מחנה, את הלילה הקרוב הוא יעביר לגמרי לבד! אך הוא 
קצת חושש- חיות הלילה, קולות משונים והפתעות הטבע ניצבים מולו. על קצת חושש- חיות הלילה, קולות משונים והפתעות הטבע ניצבים מולו. על 
מנת להתגבר על פחדיו הוא ממציא סיפורי גבורה משעשעים מכל החפצים מנת להתגבר על פחדיו הוא ממציא סיפורי גבורה משעשעים מכל החפצים 

שהביא עמו למסע. האם יצליח לעבור את הלילה בשלום?שהביא עמו למסע. האם יצליח לעבור את הלילה בשלום?
תיאטרון בובות וחפצים עם הרבה דמיון, הומור ורוח שטות.תיאטרון בובות וחפצים עם הרבה דמיון, הומור ורוח שטות.

Mon. '15.8 יום ב
 16:00 ,17:30

Tue. '16.8 יום ג
   10:00,12:00

45'    
עברית

Hebrew

קרון אולם גדול 
 Main train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

המדריך להרפתקן המדריך להרפתקן  הצגות ילדים

Ages The Adventurer’s GuideThe Adventurer’s Guideגיל 4-8
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**בכורה
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The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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יצירתן של הדס צדיק ורינה פינצ'ובר | בימוי: הדס צדיק | משחק והפעלה: רינה פינצ'ובר
כתיבה: הדס צדיק ורינה פינצ'ובר | עיצוב בובות: רינה פינצ'ובר | עיצוב תפאורה: הדס 
צדיק | מוזיקה: גיל לביא | ליווי אומנותי: מוריה בן אבות ושרון סילבר  | ייעוץ בובות: 

גילי אולמר - קוזין | דרמטורגיה: אייל צדיק 

תודה מיוחדת לבית יד לבנים תל אביב
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות | הקרן ליוצרים עצמאיים - משרד התרבות והספורט

The Spring BellThe Spring Bell

Based on the book ‘A Bell for Ursli’ by Alois Carigiet and Based on the book ‘A Bell for Ursli’ by Alois Carigiet and 
Selina Chonz. Ursli, a determined young boy goes on a journey Selina Chonz. Ursli, a determined young boy goes on a journey 
into the Swiss Alps to find a bell for the spring festival. into the Swiss Alps to find a bell for the spring festival. 
Will he make it to the summit and manage to find the bell? Will he make it to the summit and manage to find the bell? 
Puppet and object theater.Puppet and object theater.

פעמון האביבפעמון האביב

Tue. '16.8 יום ג
17:30 ,16:00

    ׳50
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
 Little Train Theater Hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

קרגייט. ואלואיס  חונץ  סלינה  מאת  אורזלי"  של  "הפעמון  הספר  קרגייט.בהשראת  ואלואיס  חונץ  סלינה  מאת  אורזלי"  של  "הפעמון  הספר  בהשראת 
פעמון  להביא  בכדי  האלפים  בהרי  למסע  יוצא  ונחוש  קטן  ילד  פעמון אּוְרְזִלי,  להביא  בכדי  האלפים  בהרי  למסע  יוצא  ונחוש  קטן  ילד  אּוְרְזִלי, 
הפעמון?  את  ולמצוא  ההר  קצה  עד  לטפס  יצליח  האם  האביב.  הפעמון? לחגיגות  את  ולמצוא  ההר  קצה  עד  לטפס  יצליח  האם  האביב.  לחגיגות 
התפאורה בהצגה מעוצבת על סולם גבוה, כל שלב בסולם מרחיק את אורזלי התפאורה בהצגה מעוצבת על סולם גבוה, כל שלב בסולם מרחיק את אורזלי 
בדרכים  שנפתרות  חדשות,  והפתעות  אתגרים  בפניו  ומציב  הבטוח,  בדרכים מביתו  שנפתרות  חדשות,  והפתעות  אתגרים  בפניו  ומציב  הבטוח,  מביתו 

מצחיקות ופיוטיות. תיאטרון בובות וחפצים.מצחיקות ופיוטיות. תיאטרון בובות וחפצים.

סיפור כיס - תיאטרון בובות בתנועהסיפור כיס - תיאטרון בובות בתנועה
  Pocket Story - Moving Puppet TheaterPocket Story - Moving Puppet Theater
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הצגות ילדים

 Agesגיל 3-8

עיבוד לספרו של דוד גרוסמן "יונתן בלש ממש".עיבוד לספרו של דוד גרוסמן "יונתן בלש ממש".
דברים  בבית  לקרות  מתחילים  נרדם,  סוף  סוף  שיונתן  אחרי  אחד  דברים לילה  בבית  לקרות  מתחילים  נרדם,  סוף  סוף  שיונתן  אחרי  אחד  לילה 
מוזרים. כל החפצים שהוא אוהב נעלמים. לאן הם נעלמו? איך יונתן ימצא מוזרים. כל החפצים שהוא אוהב נעלמים. לאן הם נעלמו? איך יונתן ימצא 
אותם? יונתן וכלבתו האהובה יוצאים למסע בלשי בעקבות החפצים האבודים.אותם? יונתן וכלבתו האהובה יוצאים למסע בלשי בעקבות החפצים האבודים.

תעלומה בלשית בתוך שידת מגירות עם בובות עץ, והפתעות נוספות.תעלומה בלשית בתוך שידת מגירות עם בובות עץ, והפתעות נוספות.
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Wed. '15.8 יום ד
17:30 ,16:00

    ׳50
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
 Little Train Theater Hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

Jonathan, the Effective DetectiveJonathan, the Effective Detective
יונתן בלש ממש יונתן בלש ממש 

Maayan ResnickMaayan Resnick מעין רזניק מעין רזניק

Adapted from the story by David Grossman, “Jonathan, the Adapted from the story by David Grossman, “Jonathan, the 
Effective Detective”. One night after Jonathan finally falls Effective Detective”. One night after Jonathan finally falls 
asleep, strange things start to happen in the house. All asleep, strange things start to happen in the house. All 
the things he likes disappear. Where did they go? How will the things he likes disappear. Where did they go? How will 
Jonathan find them? Jonathan and his beloved dog go on a Jonathan find them? Jonathan and his beloved dog go on a 
detective journey in pursuit of the lost things. detective journey in pursuit of the lost things. 
A detective mystery in a chest of drawers with wooden puppets A detective mystery in a chest of drawers with wooden puppets 
and other surprises. and other surprises. 

**בכורה

עיבוד, כתיבה, בימוי, עיצוב, משחק, בובנאות: מעין רזניק | ליווי אומנותי ודרמטורגיה: 
איילת גולן | מוזיקאי: יוני טל |  יעוץ אמנותי: מרית בן ישראל | שיר: רונית קנו | תודות: 

גלעד נרדי, ליאת שבתאי, הילה פלשקס

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות | הקרן ליוצרים עצמאיים - משרד התרבות והספורט

הצגות ילדים

גיל 3-8

**בכורה

21 20



משחק   | רזניק  ומעין  שבתאי  ליאת  ועיצוב:  בימוי   | שבתאי  ליאת  ופיתוח:  רעיון 
והפעלה: מעין רזניק, ליאת שבתאי / סיון שלצר אלכסנדרוביץ' | ליווי אמנותי: מרית 

בן ישראל | מוסיקה ועיצוב תאורה: דן קרגר | טקסט: ציפור פרומקין

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות | בכורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים

Two girls play in the water, inventing stories and adventures.Two girls play in the water, inventing stories and adventures.
In the little sea they create, everything is possible.In the little sea they create, everything is possible.
A silver fish and a red fish set out on a journey. Will they A silver fish and a red fish set out on a journey. Will they 
find the treasure? Will they be friends? A stirring, magical find the treasure? Will they be friends? A stirring, magical 
and funny adventure in a sea full of wonder and emotion. and funny adventure in a sea full of wonder and emotion. 
2 actresses, 5 aquariums, 62 fish, a sea of water and one 2 actresses, 5 aquariums, 62 fish, a sea of water and one 
treasure with 100 little surprises. treasure with 100 little surprises. 

שתי ילדות משחקות במים. ממציאות סיפורים והרפתקאות. בים הקטן שהן שתי ילדות משחקות במים. ממציאות סיפורים והרפתקאות. בים הקטן שהן 
בוראות, הכול יכול לקרות. דגיגון כסוף ודגיגה אדומה יוצאים למסע. האם בוראות, הכול יכול לקרות. דגיגון כסוף ודגיגה אדומה יוצאים למסע. האם 

ימצאו את האוצר? האם יהיו לחברים?ימצאו את האוצר? האם יהיו לחברים?
הרפתקה מסעירה, קסומה ומצחיקה, בים פלאי ומלא רגש. הרפתקה מסעירה, קסומה ומצחיקה, בים פלאי ומלא רגש. 22 שחקניות,  שחקניות, 

55 אקווריומים,  אקווריומים, 6262 דגים, ים של מים, ואוצר אחד עם  דגים, ים של מים, ואוצר אחד עם 100100 הפתעות קטנות. הפתעות קטנות.

Tue. '16.8 יום ג
10:30
45'    
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
Little train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages Tiny OceanTiny Oceanגיל 3-8
ים קטןים קטן

The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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חממה

רעיון, משחק, עיצוב ואנימציה: איריס דומאני | בימוי: ארי טפרברג | מוסיקה: דניאל 
ספיר | תאורה: יאיר סגל | קונסטרוקציה: גלית קטן

לואיסה, ילדה קצת שונה, עשוייה מענף של קוצים ופנינה. קצת דוקרנית, לואיסה, ילדה קצת שונה, עשוייה מענף של קוצים ופנינה. קצת דוקרנית, 
הילדות  כל  הספר,  לבית  הראשון  ביום  באה  כשלואיסה  מבהיקה...  הילדות קצת  כל  הספר,  לבית  הראשון  ביום  באה  כשלואיסה  מבהיקה...  קצת 
לועגות לה, היא שונה מהן, אחרת. לואיסה יוצאת למסע, לחפש אחר המקום לועגות לה, היא שונה מהן, אחרת. לואיסה יוצאת למסע, לחפש אחר המקום 
הרך, מקום בו אין קוצים, ויש קבלה של האחר. האם היא תגיע אליו? ומי הרך, מקום בו אין קוצים, ויש קבלה של האחר. האם היא תגיע אליו? ומי 
האחר,  וקבלת  עצמית  קבלה  על  חריגות,  על  סיפור  בדרך?  יד  לה  האחר, יושיט  וקבלת  עצמית  קבלה  על  חריגות,  על  סיפור  בדרך?  יד  לה  יושיט 

המשלב לייב וידיאו, אנימציה, הפעלת בובות, משחק ומוסיקה חיה.המשלב לייב וידיאו, אנימציה, הפעלת בובות, משחק ומוסיקה חיה.

Wed. '17.8 יום ד
18:30 ,17:00

Thur. '18.8 יום ה
12:00 ,10:00

45'    
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
Little train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

Louisa Louisa 
לואיסהלואיסה

The Train TheaterThe Train Theater   תיאטרון הקרון   תיאטרון הקרון
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**בכורה

Louisa, a rather different girl, made out of a spiky branch Louisa, a rather different girl, made out of a spiky branch 
and a somewhat prickly, somewhat shiny pearl. When Louisa and a somewhat prickly, somewhat shiny pearl. When Louisa 
arrives at school on Monday, all the girls make fun of her arrives at school on Monday, all the girls make fun of her 
because she is different from them. Louisa sets out on a because she is different from them. Louisa sets out on a 
journey after a soft place, a place without spikes, where journey after a soft place, a place without spikes, where 
others are accepted. Will she reach this place? And who will others are accepted. Will she reach this place? And who will 
give her a hand along the way? give her a hand along the way? 
A story about accepting the other, combining live video, A story about accepting the other, combining live video, 
animation and puppet manipulation. animation and puppet manipulation. 

הצגות ילדים

 Agesגיל 4-9
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Kaleidoscope Kaleidoscope 

Kaleidoscope is a new professional training program from the Kaleidoscope is a new professional training program from the 
Train Theater, which aims to bring creators from different Train Theater, which aims to bring creators from different 
artistic disciplines into the world of contemporary artistic disciplines into the world of contemporary 
children’s theater. children’s theater. 
In this show you will see five different works, developed in In this show you will see five different works, developed in 
the last year within the training program: an illustrator the last year within the training program: an illustrator 
who tries to illustrate her way off the stage, a musician who tries to illustrate her way off the stage, a musician 
who tries to see sounds, a performance artist who constantly who tries to see sounds, a performance artist who constantly 
changes shape, a woman who befriends a piece of sticky pink changes shape, a woman who befriends a piece of sticky pink 
gum and a bald man with tons of hair. gum and a bald man with tons of hair. 

קליידוסקופקליידוסקופ

Mon. '15.8 יום ב
11:00
    ׳60

עברית וללא מילים
Hebrew and without words

אולם נורית קציר
 Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

*למתעניינים בהרשמה לתכנית 
הקליידסקופ: 

 dana@traintheater.co.il

הנחה במחיר ההכשרה 
לנרשמים בהרשמה מוקדמת 

עד סוף הפסטיבל

traintheater.co.il

הקלידוסקופ הינה מסגרת הכשרה מקצועית חדשה מבית היוצר של תיאטרון הקלידוסקופ הינה מסגרת הכשרה מקצועית חדשה מבית היוצר של תיאטרון 
עולם  אל  שונים  אמנות  מתחומי  ויוצרות  יוצרים  להזמין  שמטרתה  עולם הקרון,  אל  שונים  אמנות  מתחומי  ויוצרות  יוצרים  להזמין  שמטרתה  הקרון, 

תיאטרון הילדים העכשווי.תיאטרון הילדים העכשווי.
השנה  של  שונות, שפותחו במסגרת ההכשרה  עבודות  תצפו בחמש  השנה במופע  של  שונות, שפותחו במסגרת ההכשרה  עבודות  תצפו בחמש  במופע 
האחרונה: מאיירת שמנסה לאייר את דרכה החוצה מהבמה, מוסיקאית שמנסה האחרונה: מאיירת שמנסה לאייר את דרכה החוצה מהבמה, מוסיקאית שמנסה 
לראות צלילים, אמן פרפורמנס שמשנה צורה כל הזמן, אישה שמתידדת עם לראות צלילים, אמן פרפורמנס שמשנה צורה כל הזמן, אישה שמתידדת עם 

מסטיק ורוד ודביק ואיש אחד קירח עם המון שיער.מסטיק ורוד ודביק ואיש אחד קירח עם המון שיער.

הצגות ילדים

Ages 

רכז תוכנית: ארי טפרברג
יוצרים משתתפים: קרן כץ, לי גאון, ישעיהו ליבוביץ', מרים נובופלנסקי, יונתן סולאג'

The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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גיל  4-9

**בכורה
KishkushologyKishkushology

Original performance inspired by the Italian projec - Segni Original performance inspired by the Italian projec - Segni 
Mossi. Two strangers meet on a large paper canvas.Mossi. Two strangers meet on a large paper canvas.
Of all the professions in the world, they can’t find the Of all the professions in the world, they can’t find the 
perfect one for them.perfect one for them.
So, they invent one - a thrilling, colorful and unique occupation So, they invent one - a thrilling, colorful and unique occupation 
that combines everything they love into one profession.that combines everything they love into one profession.
Interactive performance with text, movement and color.Interactive performance with text, movement and color.

קשקושולוגיהקשקושולוגיה

Thur. '18.8 יום ה
 18:00 ,16:00

    ׳50
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

..Segni MossiSegni Mossi מופע מחול מקורי בהשראת המותג האיטלקי מופע מחול מקורי בהשראת המותג האיטלקי
שתי נשים זרות נפגשות על דף נייר גדול. מכל המקצועות בעולם, הן לא שתי נשים זרות נפגשות על דף נייר גדול. מכל המקצועות בעולם, הן לא 
מצליחות למצוא משהו מושלם. אז הן ממציאות – מקצוע מלהיב, צבעוני, מצליחות למצוא משהו מושלם. אז הן ממציאות – מקצוע מלהיב, צבעוני, 

מיוחד, שמשלב את כל מה שהן אוהבות בדבר אחד….מיוחד, שמשלב את כל מה שהן אוהבות בדבר אחד….
מופע אינטראקטיבי, המשלב טקסט, תנועה ועבודה עם צבעים. מופע אינטראקטיבי, המשלב טקסט, תנועה ועבודה עם צבעים. 

הצגות ילדים

 Agesגיל 4-9

כתיבה וכוריאוגרפיה: נועה זמיר | ביצוע: נועם אילן וטל רביב | מוסיקה מקורית: 
בר קרתי | דרמטורגיה: נילי רוגל | הפקה:  סיגל אלוני

Noa ZamirNoa Zamir  יצירתה של נועה זמיר  יצירתה של נועה זמיר
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The Magical LetterThe Magical Letter

Adaptation of the story “Maya Makes a Mess” by Rutu Modan.Adaptation of the story “Maya Makes a Mess” by Rutu Modan.
When Nina’s mother asks her “what would you do if the Queen of When Nina’s mother asks her “what would you do if the Queen of 
England invited you to a feast in the palace of Buckingham?”, England invited you to a feast in the palace of Buckingham?”, 
the unthinkable happens – the crown prince himself calls and the unthinkable happens – the crown prince himself calls and 
invites her to dine at the queen’s palace! Puppet theater, invites her to dine at the queen’s palace! Puppet theater, 
automatic puppets and a colorful set that builds different automatic puppets and a colorful set that builds different 
worlds.worlds.

סעודה אצל המלכהסעודה אצל המלכה

Wed. '17.8 יום ד
17:30 ,16:00

    ׳50
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
Nurit Katzir Hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

עיבוד לסיפור "סעודה אצל המלכה" מאת רותו מודן.עיבוד לסיפור "סעודה אצל המלכה" מאת רותו מודן.
אותך  תזמין  אנגליה  מלכת  אם  תעשי  "מה  אותה  שואלת  נינה  של  אותך כשאמא  תזמין  אנגליה  מלכת  אם  תעשי  "מה  אותה  שואלת  נינה  של  כשאמא 
בכבודו  העצר  יורש     - יאמן  הלא  מתרחש  בקינגהם?"  בארמון  בכבודו לסעודה  העצר  יורש     - יאמן  הלא  מתרחש  בקינגהם?"  בארמון  לסעודה 
ובעצמו מתקשר ומזמין אותה לארוחה בארמון המלכה! נינה, ילדה מלאת ובעצמו מתקשר ומזמין אותה לארוחה בארמון המלכה! נינה, ילדה מלאת 
בסעודה  שיסתיים  פנטסטי  למסע  ויוצאת  מיטתה  על  עולה  וצחוק,  בסעודה דמיון  שיסתיים  פנטסטי  למסע  ויוצאת  מיטתה  על  עולה  וצחוק,  דמיון 

חגיגית והפתעה גדולה. חגיגית והפתעה גדולה. 
תיאטרון בובות, בובות אוטומטיות ותפאורה צבעונית שבונה עולמות שונים.תיאטרון בובות, בובות אוטומטיות ותפאורה צבעונית שבונה עולמות שונים.

Hila FlashkesHila Flashkes  יצירתה של הילה פלשקס  יצירתה של הילה פלשקס

הצגות ילדים

 Agesגילא 4-9

בימוי וכתיבה: נועה בקר | שחקנית: הילה פלשקס  | עיבוד לבמה: הילה פלשקס, נועה 
בקר | שפה חזותית ועיצוב תאורה: הילה פלשקס  | דרמטוגריה: מיטל רז | מוסיקה: דן 
קרגר, יוני טל | עיצוב תלבושות : רינת אהרונסון  |  ייעוץ : נעמי יואלי, מרית בן ישראל 

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות | המרכז לתיאטרון בובות בחולון

My Grandmother's Showcase     My Grandmother's Showcase     

At the center of grandma’s window stood a glass cabinet At the center of grandma’s window stood a glass cabinet 
and inside it were tons of treasures and sparkly objects. and inside it were tons of treasures and sparkly objects. 
Each object had a story. Liat loves grandma, the treasures Each object had a story. Liat loves grandma, the treasures 
and their beautiful stories. But now grandma is sick, and and their beautiful stories. But now grandma is sick, and 
everything is being packed into boxes. A naughty snowman everything is being packed into boxes. A naughty snowman 
escapes from his snowglobe, sweeping Liat off to a journey escapes from his snowglobe, sweeping Liat off to a journey 
among stories and objects. A theater of wonder in a glass among stories and objects. A theater of wonder in a glass 
cabine. cabine. 

הויטרינה של סבתא הויטרינה של סבתא 

וחפצים  אוצרות  המון  ובתוכה  ויטרינה  עמדה  סבתא  של  הסלון  וחפצים במרכז  אוצרות  המון  ובתוכה  ויטרינה  עמדה  סבתא  של  הסלון  במרכז 
את  אוהבת  כך  כל  ליאת  חפץ.  סיפור  ולכל  סיפור,  חפץ  לכל  את מנצנצים.  אוהבת  כך  כל  ליאת  חפץ.  סיפור  ולכל  סיפור,  חפץ  לכל  מנצנצים. 
והכול  ואת סיפוריה היפים. אך עכשיו סבתא חולה,  והכול סבתא, את האוצרות  ואת סיפוריה היפים. אך עכשיו סבתא חולה,  סבתא, את האוצרות 
נארז בארגזים. רגע לפני שהם עוברים למחסן, נמלט איש שלג שובב מכדור נארז בארגזים. רגע לפני שהם עוברים למחסן, נמלט איש שלג שובב מכדור 

הבדולח שלו וסוחף את ליאת ואת הקהל למסע בין הסיפורים והחפצים.הבדולח שלו וסוחף את ליאת ואת הקהל למסע בין הסיפורים והחפצים.
תיאטרון פלאים בתוך ויטרינה, על הקשר בין סבתא לנכדה ועל מה שנשאר תיאטרון פלאים בתוך ויטרינה, על הקשר בין סבתא לנכדה ועל מה שנשאר 

ממנו לתמיד.ממנו לתמיד.

הצגות ילדים

 Agesגיל 4-9

בימוי ומשחק: ליאת שבתאי | ליווי אמנותי ודרמטורגיה: מרית בן ישראל | עיצוב 
ובניה: מעין רזניק וליאת שבתאי | מוסיקה: גיא שרף | שיר הבקבוקים: ליאת שבתאי 

| עיצוב תאורה: דן קרגר וליאת שבתאי

ין
וט

ול
 ב

יר
כפ

 :
ום

יל
צ

ין
וט

ול
 ב

יר
כפ

 :
ום

יל
צ

Liat ShabtaiLiat Shabtai יצירתה של ליאת שבתאי יצירתה של ליאת שבתאי

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות | הקרן ליוצרים עצמאיים מנהל תרבות | קרן רבינוביץ' - מת"ן

Mon. '15.8 יום ב
   18:00 ,16:30

    ׳45
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
 Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

ני
נע

 כ
ני

רו
 :

ום
יל

צ
ני

נע
 כ

ני
רו

 :
ום

יל
צ

27 26



יצירה ומשחק: סנטיאגו מורנו | ליווי אמנותי: דלפין ברדוט

From the fragile of human-musicality - "The one man-hand" From the fragile of human-musicality - "The one man-hand" 
to the strong and rough character of - "The one-man-band"! to the strong and rough character of - "The one-man-band"! 
The musician and puppeteer, Santiago Moreno, will show you The musician and puppeteer, Santiago Moreno, will show you 
small inventions and musical assemblies build up for hands small inventions and musical assemblies build up for hands 
and body.  and body.  
A playful object theater play, Combining Music, rhythm and A playful object theater play, Combining Music, rhythm and 
movement. movement. 

הכירו את התזמורת הקטנה בעולם - תזמורת לשתי ידיים, בה תזמורת מלאה הכירו את התזמורת הקטנה בעולם - תזמורת לשתי ידיים, בה תזמורת מלאה 
מנוגנת בשתי ידיים בלבד בשימוש בחפצים שונים ומשונים. בסיום המופע מנוגנת בשתי ידיים בלבד בשימוש בחפצים שונים ומשונים. בסיום המופע 
של התזמורת הקטנה בעולם, תזמורת של איש אחד, המשלבת מוסיקליות וקצב של התזמורת הקטנה בעולם, תזמורת של איש אחד, המשלבת מוסיקליות וקצב 

יוצאי דופן.יוצאי דופן.
של  למסע  אתכם  ייקח  מורנו,  סנטיאגו  והבובנאי,  הוירטואוז  של המוסיקאי  למסע  אתכם  ייקח  מורנו,  סנטיאגו  והבובנאי,  הוירטואוז  המוסיקאי 

המצאות מוסיקליות קטנות וגדולות. המצאות מוסיקליות קטנות וגדולות. 
תיאטרון חפצים משעשע בו המוסיקה והתיאטרון הופכים לאחד.תיאטרון חפצים משעשע בו המוסיקה והתיאטרון הופכים לאחד.

Mo. '15.8 יום ב
18:00, 16:00

Tue. '16.8 יום ג
18:00, 16:00, 10:00

    ׳35
ללא מילים
No words

אולם תיאטרון החאן 
 Khan theater

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים הצגות ילדים

Ages   Cozy one man bandCozy one man bandגיל  +5
FRANCE

By and with: Santiago Moreno  | Staging consultant: Delphine Bardot  By and with: Santiago Moreno  | Staging consultant: Delphine Bardot  

with the support of Embassy of France and the French Institute in Israel
special thanks to Laura Schwartz and Emma Schicker

Santiago MorenoSantiago Moreno

בתמיכת שגרירות צרפת | המכון לתרבות צרפתית תל אביב | תודה ללאורה שוורץ ואמה שיקר

***
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The Big Bang The Big Bang 
המוזה של ביאליקהמוזה של ביאליק

יצירתה של רזיה מזרחייצירתה של רזיה מזרחי

כתיבה ומשחק: רזיה מזרחי | בימוי ודרמטורגיה: אלית ובר | ייעוץ אומנותי והפקתי: 
מרטין מוגילנר | בובות: ליאוניד אליסוב, שרון סילבר מארט| מוסיקה מקורית: רועי 

ירקוני | וידאו: יערה ניראל | נגרות: איתי בן משה

A highly imaginative girl named Zohar escapes the ridicule A highly imaginative girl named Zohar escapes the ridicule 
of the other children during a tour of Beit Bialik, hides in of the other children during a tour of Beit Bialik, hides in 
the poet’s room and miraculously, she wakes up his statue. the poet’s room and miraculously, she wakes up his statue. 
Bialik is very concerned because his muse, Musa’le, with whom Bialik is very concerned because his muse, Musa’le, with whom 
he wrote his poems and stories, never came back to nest on the he wrote his poems and stories, never came back to nest on the 
eggs of creation, where his ideas would hatch. He is worried eggs of creation, where his ideas would hatch. He is worried 
that if Musa’le doesn’t return, his creation in the world will that if Musa’le doesn’t return, his creation in the world will 
fade. Puppet theater and video projection.fade. Puppet theater and video projection.

ילדה רבת דמיון בשם זהר, בורחת מלעג הילדים בעת סיור בבית ביאליק, ילדה רבת דמיון בשם זהר, בורחת מלעג הילדים בעת סיור בבית ביאליק, 
ביאליק  פלא.  באורח  שלו  הפסל  את  ומעירה  המשורר  של  בחדרו  ביאליק מסתתרת  פלא.  באורח  שלו  הפסל  את  ומעירה  המשורר  של  בחדרו  מסתתרת 
מודאג מאוד מכיוון שהמוזה שלו, מוייז'לה, איתה כתב את שיריו וסיפוריו, מודאג מאוד מכיוון שהמוזה שלו, מוייז'לה, איתה כתב את שיריו וסיפוריו, 
שאם  חושש  הוא  רעיונותיו.  בקעו  מהן  היצירה,  ביצי  על  לדגור  שבה  שאם לא  חושש  הוא  רעיונותיו.  בקעו  מהן  היצירה,  ביצי  על  לדגור  שבה  לא 
מוייז'לה לא תשוב, היצירה בעולם תדעך. זהר נרתמת לעזרתו ומקווה שכך, מוייז'לה לא תשוב, היצירה בעולם תדעך. זהר נרתמת לעזרתו ומקווה שכך, 
גם הילדים לא ילעגו לה עוד. האם תצליח לעזור לביאליק, לעולם ולעצמה?גם הילדים לא ילעגו לה עוד. האם תצליח לעזור לביאליק, לעולם ולעצמה?

תיאטרון בובות והקרנת וידיאו.תיאטרון בובות והקרנת וידיאו.
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הצגות ילדים

Ages My Biggest Sister of AllMy Biggest Sister of Allגיל  5-10
אחותי הגדולה מכולםאחותי הגדולה מכולם

    The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
עפ"י ספרו של עוזי בן כנעןעפ"י ספרו של עוזי בן כנען

Wed. '17.8 יום ד
11:00
    ׳45
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
 Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il
 | פרסיל  שי  ואביזרים:  חלל  עיצוב  חזותית,  שפה   | לוי  כהן  דניאל  ובימוי:  עיבוד 
שחקנים יוצרים: שחף ברגר, טל סגל, תמר עמית-יוסף, גיא רון | בניית אביזרים: 
שי פרסיל ואיתמר מנדס פלור | בניית תפאורה: מריו קייסמן | עיצוב תלבושות: עמית 
ארז, אור שרבליס הוד | מוזיקה מקורית: גיל לביא | יעוץ תנועתי: טולה דמארי | עיצוב 

תאורה: אמיר קסטרו | עוזרת במאית: עמית ארז

For her tenth birthday, Hadas asks her parents for a gift: a For her tenth birthday, Hadas asks her parents for a gift: a 
snake! Her little brother immediately panics. Her parents snake! Her little brother immediately panics. Her parents 
aren’t crazy about the idea at all! They offer a compromise: aren’t crazy about the idea at all! They offer a compromise: 
if Hadas manages to earn enough money, she can buy the snake if Hadas manages to earn enough money, she can buy the snake 
herself. Visual theater, where house objects turn into herself. Visual theater, where house objects turn into 
snakes of all shapes and colors. snakes of all shapes and colors. 

ליום הולדתה העשירי הדס מבקשת במתנה נחש! שלומי אחיה הקטן מיד נבהל ליום הולדתה העשירי הדס מבקשת במתנה נחש! שלומי אחיה הקטן מיד נבהל 
וגם ההורים לא ממש מרוצים, אבל הדס מתעקשת וההורים מציעים פשרה - וגם ההורים לא ממש מרוצים, אבל הדס מתעקשת וההורים מציעים פשרה - 
אם הדס תצליח להרוויח מספיק כסף היא תוכל לקנות נחש בעצמה. הדס אם הדס תצליח להרוויח מספיק כסף היא תוכל לקנות נחש בעצמה. הדס 
מיד מגייסת את אחיה הקטן וגוררת אותו למסע הרפתקאות מצחיק ומפתיע. מיד מגייסת את אחיה הקטן וגוררת אותו למסע הרפתקאות מצחיק ומפתיע. 

תיאטרון חזותי, הצגה תנועתית, קרקסית עם אנסמבל שחקנים וירטואוזי.תיאטרון חזותי, הצגה תנועתית, קרקסית עם אנסמבל שחקנים וירטואוזי.

הופק במסגרת פסטיבל חיפה להצגות ילדים 2021. ההצגה זכתה ב-3 פרסים בפסטיבל חיפה 
הבינלאומי להצגות ילדים 2021: פרס הבימוי לדניאל כהן לוי | פרס השחקנית לטל סגל | ציון 

לשבח על עבודת אנסמבל לשחקני ההצגה

הצגות ילדים

גיל  5-10

Tue. '16.8 יום ג
11:00
    ׳45
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
 Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il
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הצגות ילדים

Ages THE MOST BORING SHOW IN THE WORLDTHE MOST BORING SHOW IN THE WORLDגיל  6 - 11
ההצגה הכי משעממת בעולםההצגה הכי משעממת בעולם

Created by Renena RazCreated by Renena Raz  יצירתה של רננה רז   יצירתה של רננה רז 

Mon. '15.8 יום ב
12:00
    ׳45
עברית

Hebrew

קרון אולם גדול
Main train theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

Based on Nana Ariel’s book: “The most boring book in the Based on Nana Ariel’s book: “The most boring book in the 
world”. “This is the most boring show in the world. Nothing world”. “This is the most boring show in the world. Nothing 
happens at all. It doesn't have a plot, nor any scenery. Like happens at all. It doesn't have a plot, nor any scenery. Like 
I said, this is the most boring show in the world”.I said, this is the most boring show in the world”.

בעקבות 'הספר הכי משעמם בעולם' מאת ננה אריאל.בעקבות 'הספר הכי משעמם בעולם' מאת ננה אריאל.
זאת ההצגה הכי משעממת בעולם, לא קורה בה שום דבר, אין בה לא עלילה זאת ההצגה הכי משעממת בעולם, לא קורה בה שום דבר, אין בה לא עלילה 

ולא תפאורה, אמרתי זאת ההצגה הכי משעממת בעולם!ולא תפאורה, אמרתי זאת ההצגה הכי משעממת בעולם!
בהצגה באמצעות קריינות מוקלטת ושפת תנועה, הילדים לומדים ופועלים  בהצגה באמצעות קריינות מוקלטת ושפת תנועה, הילדים לומדים ופועלים  
בעקבות המדריך למשתעמם המתחיל: " אם משהו משעמם לאחר שתי דקות יש בעקבות המדריך למשתעמם המתחיל: " אם משהו משעמם לאחר שתי דקות יש 
לנסות זאת במשך ארבע.  אם עדין משעמם, נסו שמונה. ואז שש עשרה. ואז לנסות זאת במשך ארבע.  אם עדין משעמם, נסו שמונה. ואז שש עשרה. ואז 

שלושים ושתיים וכך הלאה.שלושים ושתיים וכך הלאה.

יצירתה של רונית קנו | מחזה: שחר סיטנר ורונית קנו | בימוי: נעמי יואלי | שחקנים: 
יהונתן בן חיים, אילה דנגור, רונית קנו | עיצוב במה, בובות ואביזרים: הדס עפרת | 

מוסיקה: רונית קנו | תאורה: דן קרגר | תלבושות: מאי אילון 
ההצגה יצאה בבכורה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים 2020

ההצגה הופקה וזכתה ב-3 פרסים בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים 2020:
פרס ההצגה הטובה ביותר | פרס המוסיקה - רונית קנו | פרס עיצוב תאורה - דן קרגר

Based on the life story of Jacques Kano. In memory of Francois and Based on the life story of Jacques Kano. In memory of Francois and 
Maria Knops, and Rev. Jan Brujan of Belgium, righteous among the Maria Knops, and Rev. Jan Brujan of Belgium, righteous among the 
nations. Noa really doesn’t feel like doing her family heritage nations. Noa really doesn’t feel like doing her family heritage 
project. With the help of unique wooden figurines Grandpa Hugo project. With the help of unique wooden figurines Grandpa Hugo 
reveals his story to Noa. Wood carved puppets, shadows, songs reveals his story to Noa. Wood carved puppets, shadows, songs 
and a humane story about love, courage and only good people. and a humane story about love, courage and only good people. 

מבוסס על סיפור חייו של ז'ק קנו. לזכרם של פרנסואה ומריה קנופס, והכומר מבוסס על סיפור חייו של ז'ק קנו. לזכרם של פרנסואה ומריה קנופס, והכומר 
יאן ברויאן מבלגיה, חסידי אומות עולם. יאן ברויאן מבלגיה, חסידי אומות עולם. 

לנועה ממש אין חשק לעשות עבודת שורשים, וחוץ מזה, לכל הילדים יש סבים לנועה ממש אין חשק לעשות עבודת שורשים, וחוץ מזה, לכל הילדים יש סבים 
וסבתות שיש להם סיפורי גבורה, ורק סבא שלה - לא גיבור. בעזרת פסלי עץ וסבתות שיש להם סיפורי גבורה, ורק סבא שלה - לא גיבור. בעזרת פסלי עץ 
ייחודיים חושף סבא הוגו את הסיפור שלו בפני נועה. בובות מגולפות בעץ, ייחודיים חושף סבא הוגו את הסיפור שלו בפני נועה. בובות מגולפות בעץ, 

צלליות, שירים וסיפור אנושי סוחף על אהבה אומץ ורק אנשים טובים. צלליות, שירים וסיפור אנושי סוחף על אהבה אומץ ורק אנשים טובים. 

Thur. '18.8 יום ה
10:30

    כ-'45
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר
 Nurit katzir hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages My HugoMy Hugoגיל 13 - 7
הוגו שליהוגו שלי

The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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משתתפים ושותפים ליצירה: עילאיה שליט, עופר עמרם, רננה רז | עיצוב תלבושות: 
מאיה בש | הפקה: אורית וון אוס
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קונספט וכוריאוגרפיה: אנדריאה קוסטנצו מרטיני | מבצעים: אבידן בן גיאת, כרמל 
בן אשר, אנדראה קוסטנזו מרטיני | דרמטורגיה: יעל ביגון-ציטרון | מוזיקה: בניה 

רכס, איגור סטרווינסקי, קיילי מינוג, בריאן אנו | עיצוב אור: יואב בראל | קול 
אובר: בני אלדר | תלבושות: שירה וייס | עיצוב תפאורה: עודד יונס, אבידן בן גיאת | 

מנהלת החזרות: מלאני ברסון ייעוץ אמנותי: אמלי מלמן | הופק על ידי רשת
Explore Dance, Fokus Tanz Munich, K3 Hamburg, Potsdam TanzFabrik

PayPer Play tells the story of a lonely character living in PayPer Play tells the story of a lonely character living in 
a room entirely made of cardboard boxes, secluded from the a room entirely made of cardboard boxes, secluded from the 
outside world. His only connection to reality: a tv screen and outside world. His only connection to reality: a tv screen and 
a crazy salesman. Trying to fill the inner void, he seeks for a crazy salesman. Trying to fill the inner void, he seeks for 
an escape to solitude through compulsive online shopping. an escape to solitude through compulsive online shopping. 
Performed with body, objects and words. Everything is made Performed with body, objects and words. Everything is made 
of cardboard.of cardboard.

היצירה מספרת את סיפורו של איש בודד וקצת מוזר, שמעביר את זמנו בחדר היצירה מספרת את סיפורו של איש בודד וקצת מוזר, שמעביר את זמנו בחדר 
הבנוי כולו מקופסאות קרטון. מנותק לחלוטין מהעולם החיצוני, הוא מחפש הבנוי כולו מקופסאות קרטון. מנותק לחלוטין מהעולם החיצוני, הוא מחפש 
קשר עם המציאות שבחוץ דרך מכשיר הטלויזיה, שם נגלית דמותו של איש קשר עם המציאות שבחוץ דרך מכשיר הטלויזיה, שם נגלית דמותו של איש 
מכירות מטורף שמציע למכירה את כל מה שחסר שלו. תיאטרון גוף, חפצים, מכירות מטורף שמציע למכירה את כל מה שחסר שלו. תיאטרון גוף, חפצים, 

מילים, תנועה והמון המון קרטונים.מילים, תנועה והמון המון קרטונים.

Wed. '17.8 יום ד
11:00

    כ-'45
עברית

Hebrew

אולם תיאטרון החאן 
 Khan theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

הצגות ילדים

גיל 8 ולכל המשפחה
From age 8 and for 
the whole family

PayPer PlayPayPer Play
Created by Balletti MartiniCreated by Balletti Martini יצירתו של  יצירתו של 

הצגות ילדים

Ages InvadersInvadersגיל  +8 
פולשים מהחלל פולשים מהחלל 

Compagnie BakéliteCompagnie Bakélite

Wed. '17.8 יום ד
 19:00 ,17:30 ,16:00

Thu. '18.8 יום ה
 17:30 ,16:00 ,12:00

    ׳30 
עברית

Hebrew

אולם תיאטרון החאן 
 Khan theater hall

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  60 ₪  

Something is lurking out there in the dark of outer space, Something is lurking out there in the dark of outer space, 
at the edge of the universe, green jelly creatures are at the edge of the universe, green jelly creatures are 
approaching planet earth. Their intentions are not yet approaching planet earth. Their intentions are not yet 
known… Will the human armies defeat them? Will planet known… Will the human armies defeat them? Will planet 
earth survive? Object theater on a table, inspired by 50s earth survive? Object theater on a table, inspired by 50s 
science fiction films. science fiction films. 

משהו אורב שם בחשכת החלל, בקצה היקום, יצורי ג'לי ירוקים מתקרבים משהו אורב שם בחשכת החלל, בקצה היקום, יצורי ג'לי ירוקים מתקרבים 
לכדור הארץ. הכוונות שלהם עדיין לא ידועות... האם הצבאות של בני האנוש לכדור הארץ. הכוונות שלהם עדיין לא ידועות... האם הצבאות של בני האנוש 

יוכלו לנצח אותם? האם כדור הארץ ישרוד?יוכלו לנצח אותם? האם כדור הארץ ישרוד?
תיאטרון חפצים על שולחן, בהשראת סרטי מדע בדיוני משנות ה-תיאטרון חפצים על שולחן, בהשראת סרטי מדע בדיוני משנות ה-5050. תיאטרון . תיאטרון 
BakéliteBakélite מתמחה בעיבודים של סגנונות קולנועיים שונים לתיאטרון, כיצד  מתמחה בעיבודים של סגנונות קולנועיים שונים לתיאטרון, כיצד 

לקחת את האווירה והאפקטים מהסרטים ולבצע אותם חי על הבמה.לקחת את האווירה והאפקטים מהסרטים ולבצע אותם חי על הבמה.

 Gaëtan Emeraud :ליווי אמנותי |  Olivier Rannou  :יצירה, בימוי ומשחק
Compagnie Bakélite | Scène Nationale du Sud-Aquitain, Bayonne :הפקה

the Brittany Regional Council and the City of Rennes :בתמיכת
Special thanks to Pascal Pellan, Alan Floc’h, Agnès Dupoirier
With the financial support of the Brittany Regional Council and the City of Rennes.
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הצגות למבוגרים ונוערהצגות למבוגרים ונוער
Adult & Youth ShowsAdult & Youth Shows

  wellnesswellness אל זירת התרגול הזמנתי את טובי המאמנים, מומחים ב אל זירת התרגול הזמנתי את טובי המאמנים, מומחים ב
וטיפוח גוף, אנשי דת ופוליטיקאים, חברים קרובים ואושיות רשת, וטיפוח גוף, אנשי דת ופוליטיקאים, חברים קרובים ואושיות רשת, 
סלבריטאים ומכרים, דמויות מיתיות מהאגדות ומהשירים כדי לאמן סלבריטאים ומכרים, דמויות מיתיות מהאגדות ומהשירים כדי לאמן 
משחקי-חיקוי  דרך  יצליח?  שזה  בטוחה  אני  האם  בביטחון.  משחקי-חיקוי אותי  דרך  יצליח?  שזה  בטוחה  אני  האם  בביטחון.  אותי 
וידאו- הרשת,  ממרחבי  בחומרים  שימוש  ותוך  וידאו-טרנספורמטיביים,  הרשת,  ממרחבי  בחומרים  שימוש  ותוך  טרנספורמטיביים, 
אל  מוזמן  הקהל  וחפצים,  תנועה  וסאונד,  קול  מניפולציות  אל לייב,  מוזמן  הקהל  וחפצים,  תנועה  וסאונד,  קול  מניפולציות  לייב, 
זירת אימונים מדומיינת, בה נתרגל את המכניזם שמרכיב ביטחון, זירת אימונים מדומיינת, בה נתרגל את המכניזם שמרכיב ביטחון, 

ונלמד לשלוט בו.ונלמד לשלוט בו.

Sun. '14.8 יום א
22:00
    ׳50

עברית ואנגלית

קרון אולם גדול 
Main train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

מבוגרים ונוער
  

    Ayelet GolanAyelet Golan איילת גולן איילת גולן

אקו אקו וואן וואן אקו אקו וואן וואן 

I've called the very best coaches into the training ring: I've called the very best coaches into the training ring: 
wellness experts, beauticians, religious leaders, wellness experts, beauticians, religious leaders, 
politicians, and influencers to help me practice politicians, and influencers to help me practice 
confidence. Am I confident it will work? You can be confidence. Am I confident it will work? You can be 
confident that I am not. Materials from the internet confident that I am not. Materials from the internet 
live video, sound manipulations, movement and objects.live video, sound manipulations, movement and objects.

מאת ובבימוי: איילת גולן | פרפורמרים: איילת גולן, עמר שוסטר, רוני גולן
מוסיקה ועיצוב סאונד: עמר שוסטר | ליווי אמנותי: יעל ביאגון-ציטרון | 
עוזרת במאי וניהול הצגה: יעל פינקל | עיצוב תאורה: יעל סעדי | ייעוץ 

אביזרים ותלבושות: קרן דמבינסקי
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות | המחלקה לאמנויות עיריית ת"א-יפו | 

קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א

Echo Echo One OneEcho Echo One One
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פרפורמנס:  גל לוינסון | ליווי אמנותי: רוסה קסדו
בתמיכת קרן יוצרים עצמאיים מנהל תרבות 

Supported by Israeli Ministry of Culture | Part of MA studies in 
Performing Arts Practice and Visual Culture of University of 
Castilla-La Mancha and National Museum of Contemporary Art Re-
ina Sofia, Madrid, Spain | Developed in the residency program La 
Térmica, Malaga, Spain

Last night, I passed a main street full of bars. There was a Last night, I passed a main street full of bars. There was a 
table of four men with yellow working suits drinking beers. table of four men with yellow working suits drinking beers. 
One of them opened a beer and the cap fell right next to my One of them opened a beer and the cap fell right next to my 
feet. I bent down slowly to pick it up.feet. I bent down slowly to pick it up.
Performance of dance & objectsPerformance of dance & objects

עברתי ברחוב מלא ברים. בשולחן אחד ישבו ארבעה גברים בחליפות צהובות, עברתי ברחוב מלא ברים. בשולחן אחד ישבו ארבעה גברים בחליפות צהובות, 
לבירה של סוף יום עבודה. אחד מהם פתח בקבוק בירה, והפקק נפל בדיוק לבירה של סוף יום עבודה. אחד מהם פתח בקבוק בירה, והפקק נפל בדיוק 
לרגלי. התכופפתי לאט להרים את הפקק. עבודת מחול וחפצים אשר בעזרת לרגלי. התכופפתי לאט להרים את הפקק. עבודת מחול וחפצים אשר בעזרת 
יחסים  לבחון  אלטרנטיביות  דרכים  מציעה  ותנועתיים  פלסטיים  יחסים אלמנטים  לבחון  אלטרנטיביות  דרכים  מציעה  ותנועתיים  פלסטיים  אלמנטים 

בין גוף, חפץ ומבט.בין גוף, חפץ ומבט.

Mon. '15.8 יום ב
20:30
20'    

ללא מילים
 without words

במת חוץ
 Outdoor stage

ערב מחול משולבערב מחול משולב

גל לוינסון גל לוינסון 

מבוגרים ונוער

 Agesגיל  +14

Gal LevinsonGal Levinson

יוצרות:  מופיעות   | דביר  אנאבל  קולית:  והפקה  פס-קול  עיצוב  טקסט;  כוריאוגרפיה; 
ליל גורן, עדי איתן, אנאבל דביר | תיבת פנטזיה: איליה פלדשטיין, נועה אלרן, גילי 
גודיאנו, אנאבל דביר | ליווי אומנותי: עודד גרף, דנה רוטנברג | עיצוב תאורה: רותם 

אלרואי | מאפרת גוף: ערבה אסף 

העבודה עלתה בבכורה בהרמת מסך 2021 | התפתחה ונוצרה במסגרת שיתוף הפעולה הראשון בין 
בתמיכת המשרד   - גרמניה   )Köln( למרכז Quartier Am Hafen שבקלן  ת"א  דלל  סוזן  מרכז 
של מדינת צפון-ריין וסטפאליה לכלכלה, מדע, חינוך, נוער ותרבות בישראל | בתמיכת תוכנית 
| עמותת הכוריאוגרפים וביה"ס  הרזידנסי - להקת יסמין גודר - מרכז תרבות מנדל ת"א-יפו 

למחול - מבית החברה לתרבות ופנאי - נס ציונה

Welcome pleasure and pain, the conscious and the id. Our Welcome pleasure and pain, the conscious and the id. Our 
space is the nonlinear time. Reality.  Reverie. Futuristic space is the nonlinear time. Reality.  Reverie. Futuristic 
mythological chronologies reassemble the DNA chain encoded mythological chronologies reassemble the DNA chain encoded 
in us before.  Live vocal performance, movement, sounds, words in us before.  Live vocal performance, movement, sounds, words 
and only one fantasy box all the way across the rainbow.and only one fantasy box all the way across the rainbow.

שלנו  הגוף  הגוף,  של  והקולי  הפיזי   - ההטחה  בפרקטיס  ממשיכות  שלנו אנו  הגוף  הגוף,  של  והקולי  הפיזי   - ההטחה  בפרקטיס  ממשיכות  אנו 
שבצורת אשה. המרחב שלנו הוא הזמן, המציאות וההזיה: צירים מיתולוגיים שבצורת אשה. המרחב שלנו הוא הזמן, המציאות וההזיה: צירים מיתולוגיים 
עתידניים מרכיבים מחדש את שרשרת הדי-אן-איי שקּודדה בנו עוד קודם. עתידניים מרכיבים מחדש את שרשרת הדי-אן-איי שקּודדה בנו עוד קודם. 
פעולת הדימיון ויצר ההנפשה מבנים את קרקס הכוחות האנדרוגיני שלנו, פעולת הדימיון ויצר ההנפשה מבנים את קרקס הכוחות האנדרוגיני שלנו, 
מתוך ההיכרות שמכבר עם הכוריאוגרפיה והחיים שבין כאב ועונג, המודע מתוך ההיכרות שמכבר עם הכוריאוגרפיה והחיים שבין כאב ועונג, המודע 
והאיד, שליטה וכניעה. מחול מחזה ווקאלי עתידני אשר לא מרפה מן המציאות והאיד, שליטה וכניעה. מחול מחזה ווקאלי עתידני אשר לא מרפה מן המציאות 
ושבוי במעמקי האשליות וההזיות. שפה קולית חיה, תנועה, צלילים, מילים ושבוי במעמקי האשליות וההזיות. שפה קולית חיה, תנועה, צלילים, מילים 

ורק תיבת פנטזיה אחת אל מעבר לקשת.ורק תיבת פנטזיה אחת אל מעבר לקשת.

21:00
60'    
עברית

Hebrew
קרון אולם גדול 

Main train theater hall

ִבּ ְד י ֹו נ ֹו ת ִבּ ְד י ֹו נ ֹו ת 

Annabelle DvirAnnabelle Dvir אנאבל דביר אנאבל דביר
F I C T I O N SF I C T I O N S

עם זוג ג'ינס ומבטעם זוג ג'ינס ומבט
    With A Pair of Jeans And A GazeWith A Pair of Jeans And A Gaze

*The work contains 
partial nudity

 *המופע כולל עירום חלקי 
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מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  
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בהשראת: "ספר הארגמן ממונסרט" -  אוסף מזמורים אנונימיים מהמאה ה בהשראת: "ספר הארגמן ממונסרט" -  אוסף מזמורים אנונימיים מהמאה ה 1414
המקהלה  וחפצי  התלבושות  הגוף,  אברי  בהדרגה.  מתגשמת  נשים  המקהלה מקהלת  וחפצי  התלבושות  הגוף,  אברי  בהדרגה.  מתגשמת  נשים  מקהלת 
המזמורים  ספרי  מתוך  ההתרחשות.  את  ומובילים  משלהם  חיים  המזמורים מקבלים  ספרי  מתוך  ההתרחשות.  את  ומובילים  משלהם  חיים  מקבלים 
בוקעים דימויים ומסיכות, מקטעי פואטיקה וטקסט, שירי צליינים מימה"ב בוקעים דימויים ומסיכות, מקטעי פואטיקה וטקסט, שירי צליינים מימה"ב 
שירה  תיאטרלי,  מוזיקלי  מופע  שונות.  ותרבויות  משפות  נשים  שירה ושירת  תיאטרלי,  מוזיקלי  מופע  שונות.  ותרבויות  משפות  נשים  ושירת 

מקהלתית עתיקה בשפות שונות בשילוב עבודת חפצים, תנועה ונגינה.מקהלתית עתיקה בשפות שונות בשילוב עבודת חפצים, תנועה ונגינה.

מזמורים מהספר האדוםמזמורים מהספר האדום
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Meirav Ben DavidMeirav Ben David  מירב בן דוד  מירב בן דוד

מבוגרים ונוער

Wed. '16.8 יום ג
21:00
50'    

מעט טקסט באנגלית
 Some English text

קרון אולם גדול
Main train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  
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יצירה וביצוע:  שי פרסיל | עיצוב תפאורה: איתמר מנדס פלור | בניית תפאורה: ג׳רמי רבון, 
שמרי חגי, איתמר מנדס פלור | עיצוב בובות ואביזרים: שי פרסיל | עיצוב פסקול: גיל לביא 
| מוזיקה: Is it any wonder?/Durand jones and the indication | ליווי וייעוץ 

אמנותי: אריאל דורון, עופר עמרם, חיים יפים ברבלט | עיצוב תאורה: דנה טקץ׳

Erlangen international figuren. |  בתמיכת הקרן ליוצרים עצמאיים של משרד התרבות והספורט
theater.festival | פסטיבל עכו לתיאטרון אחר 2021

BADADABADADA

An intimate puppet and object theater performance that An intimate puppet and object theater performance that 
invites a glimpse into the routine life of Badada - a woman invites a glimpse into the routine life of Badada - a woman 
who lives alone in her small apartment and has no contact who lives alone in her small apartment and has no contact 
with the outside world. She creates a relationship with the with the outside world. She creates a relationship with the 
house itself and its objects, nourishing and nourished by an house itself and its objects, nourishing and nourished by an 
inner world, anxious and rich in imagination.inner world, anxious and rich in imagination.

בדדהבדדה

Mon. '15.8 יום ב
22:00
    ׳60
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן 
 Little train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

יצירת במה אינטימית המזמינה הצצה אל שגרת החיים של בדדה - אישה יצירת במה אינטימית המזמינה הצצה אל שגרת החיים של בדדה - אישה 
יוצרת  היא  כך  מתוך  החוץ.  עם  קשר  לה  ואין  בדירתה הקטנה,  לבד  יוצרת שחיה  היא  כך  מתוך  החוץ.  עם  קשר  לה  ואין  בדירתה הקטנה,  לבד  שחיה 
יחסים עם הבית עצמו וחפציו, מזינה וניזונה מעולם פנימי, חרדתי ועשיר יחסים עם הבית עצמו וחפציו, מזינה וניזונה מעולם פנימי, חרדתי ועשיר 
בדמיון. יחסיה הסימביוטים של בדדה  עם הבית מעוררים חשיבה מחודשת על בדמיון. יחסיה הסימביוטים של בדדה  עם הבית מעוררים חשיבה מחודשת על 
חופש תנועה נפשי ופיזי, ומדגישים את הפער בין מה שאנו רואים ושומעים, חופש תנועה נפשי ופיזי, ומדגישים את הפער בין מה שאנו רואים ושומעים, 

למה שאנו חווים ומדמיינים. תיאטרון בובות וחפצים פואטי. למה שאנו חווים ומדמיינים. תיאטרון בובות וחפצים פואטי. 

Shay PersilShay Persil  שי פרסיל  שי פרסיל

מבוגרים ונוער

 Hymns from the Red BookHymns from the Red Book

יצירה, ניצוח ובימוי: מירב בן דוד | שירה ופרפורמנס: בת שבע מנדלבאום, עדי חורש, 
מרטינה וייס, ענוה קרפל, אחינועם מנדלסון, מירב בן דוד | עיצוב תלבושות: עדי לגזיאל

ליווי אומנותי: רות חוף
בתמיכת: עמותת בית הגת | הזירה הבין תחומית | ביה"ס לתיאטרון חזותי | מועצת הפיס לתרבות 

ולאמנות | פסטיבל עכו לתיאטרון אחר 2021

Inspired by: “Libre Vermell de Monserat” )Red book of Monserat(. Inspired by: “Libre Vermell de Monserat” )Red book of Monserat(. 
A women's choir gradually takes form. Body parts, costumes and A women's choir gradually takes form. Body parts, costumes and 
choir objects come to life and lead the development. Out of choir objects come to life and lead the development. Out of 
the singing books emerge images and masks, texts and poetry, the singing books emerge images and masks, texts and poetry, 
pilgrim hymns from the Middle Ages and women's songs from pilgrim hymns from the Middle Ages and women's songs from 
different languages and traditions. The figures and objects different languages and traditions. The figures and objects 
are endlessly transformed, undergoing a metamorphosis are endlessly transformed, undergoing a metamorphosis 
within the singing and within the circles of life. within the singing and within the circles of life. 
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יצירה וביצוע: מיטל רז | בימוי ודרמטורגיה: יעל ביאגון - ציטרון | תאורה: אליעזר שדיאל 
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות |  מת״ן | פסטיבל עכו לתיאטרון אחר 2021

Tiny deathTiny death

I want you to know that my mother and I have the exact same I want you to know that my mother and I have the exact same 
hands. Feminine but rough, with very dry skin, and nails that hands. Feminine but rough, with very dry skin, and nails that 
grow long and strong. My Grandma had them too, and my daughter grow long and strong. My Grandma had them too, and my daughter 
got them as well. I want you to know that with our hands we can got them as well. I want you to know that with our hands we can 
do many things: cut vegetables, braid a quick braid, stroke, do many things: cut vegetables, braid a quick braid, stroke, 
scrape, pinch really hard, and also do theater shows.scrape, pinch really hard, and also do theater shows.
An intimate and minimalist table theater that combines hand An intimate and minimalist table theater that combines hand 
puppetry and object theater.puppetry and object theater.

מוות קטןמוות קטן

Tue. '16.8 יום ג
22:00
    ׳50
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
 Little train theater Hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

אני רוצה שתדעו, שלאמא שלי ולי יש את אותן ידיים בדיוק. נשיות, אבל אני רוצה שתדעו, שלאמא שלי ולי יש את אותן ידיים בדיוק. נשיות, אבל 
גסות, עם עור יבש מאוד וציפורניים שצומחות ארוכות וחזקות. גם לסבתא גסות, עם עור יבש מאוד וציפורניים שצומחות ארוכות וחזקות. גם לסבתא 
גרציה היו כאלה, וגם הבת שלי קיבלה אותן. אני רוצה שתדעו שעם הידיים גרציה היו כאלה, וגם הבת שלי קיבלה אותן. אני רוצה שתדעו שעם הידיים 
שלנו אפשר לעשות הרבה דברים, לחתוך ירקות ישר מעל לסיר, לקלוע צמה שלנו אפשר לעשות הרבה דברים, לחתוך ירקות ישר מעל לסיר, לקלוע צמה 
מהירה, ללטף, לגרד, לצבוט ממש חזק, וגם לעשות הצגות. אני רוצה שתדעו מהירה, ללטף, לגרד, לצבוט ממש חזק, וגם לעשות הצגות. אני רוצה שתדעו 
שבהצגה הזאת, אתם תראו את הידיים שלי ותשמעו את הקול שלי, אני אכניס שבהצגה הזאת, אתם תראו את הידיים שלי ותשמעו את הקול שלי, אני אכניס 
אתכם לבית שלי, ואל הראש שלי. אני רוצה שתבואו, ותשארו אחר כך לדבר אתכם לבית שלי, ואל הראש שלי. אני רוצה שתבואו, ותשארו אחר כך לדבר 
כי אנחנו בחיים. תיאטרון שולחן אינטימי ומינימליסטי שמשלב הנפשה של כי אנחנו בחיים. תיאטרון שולחן אינטימי ומינימליסטי שמשלב הנפשה של 

כפות ידיים ועבודה עם חפצים.כפות ידיים ועבודה עם חפצים.

Meital RazMeital Raz  מיטל רז  מיטל רז
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מבוגרים ונוער

 Agesגיל +12

מזמינות אתכן.ם לבית שלנו, אל היומיום, לתוך תהליכי היצירה והחיפוש מזמינות אתכן.ם לבית שלנו, אל היומיום, לתוך תהליכי היצירה והחיפוש 
בין החדרים. מעבר בין ארבע עבודות עם קירות מדומיינים:בין החדרים. מעבר בין ארבע עבודות עם קירות מדומיינים:

חומרים מהבית //// ארבע כניסות פנימה   חומרים מהבית //// ארבע כניסות פנימה   
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Special Festival ProductionSpecial Festival Production  הפקה מיוחדת של הפסטיבל  הפקה מיוחדת של הפסטיבל

מבוגרים ונוער

Wed. '17.8 יום ד
22:30 | 21:00

65'    
מעט טקסט באנגלית

 Some English text

קרון אולם גדול
Main train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

ליווי אמנותי: ארי טפרברג, איריס ארז, שחר מרום

We invite you into our homes, our daily lives, creative We invite you into our homes, our daily lives, creative 
processes and search between rooms. 4 performances  between processes and search between rooms. 4 performances  between 
imaginary walls:imaginary walls:
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  Materials from Home //// Four EntriesMaterials from Home //// Four Entries

בכל זאת | גליה עיניבכל זאת | גליה עיני
And yet | Galia EinAnd yet | Galia Ein

יצירת סאונד אישית של תיעוד,יצירת סאונד אישית של תיעוד,
פירוק ועריכה מחדש של זוגיות פירוק ועריכה מחדש של זוגיות 

A personal sound performance of A personal sound performance of 
documentation, fragmentation documentation, fragmentation 

and re-editing of a relationshipyand re-editing of a relationshipy
  
    

מבואה | רות חוףמבואה | רות חוף
Entrance hall | Ruth HofEntrance hall | Ruth Hof

כניסה הביתה בהילוך איטיכניסה הביתה בהילוך איטי
entering home on low gearentering home on low gear

אני מישהי | שי פרסילאני מישהי | שי פרסיל
I am someone | Shay PersilI am someone | Shay Persil

פרפורמנס בשילוב איברים, פרפורמנס בשילוב איברים, 
שאוכל להגיעשאוכל להגיע

Performance combining Performance combining 
limbs, so I can make it  limbs, so I can make it  

נמרה | ענבל דקל גולדברגנמרה | ענבל דקל גולדברג
Tigress | Inbal Dekel GoldbergTigress | Inbal Dekel Goldberg

פרפורמנס פרוותי בשילוב חפצים  פרפורמנס פרוותי בשילוב חפצים  
A furry performance A furry performance 

combining objectscombining objects
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Shoshana and Zoya met at their Youth Aliya boarding school. Today, Shoshana and Zoya met at their Youth Aliya boarding school. Today, 
twenty years later, they meet again to create a joint show that twenty years later, they meet again to create a joint show that 
weaves together the stories of their lives. Shoshana's family made weaves together the stories of their lives. Shoshana's family made 
Aliya from Ethiopia and Zoya made Aliya from the Soviet Union. Aliya from Ethiopia and Zoya made Aliya from the Soviet Union. 
On stage they move among languages, accents and identities. They On stage they move among languages, accents and identities. They 
ask questions about identity and about the ability to see the ask questions about identity and about the ability to see the 
other beyond language and mother tongue. Documentary theater, other beyond language and mother tongue. Documentary theater, 
with visual theater, illustrations, objects & images.with visual theater, illustrations, objects & images.

שיכון גלויות שיכון גלויות 

Wed. '17.8 יום ד
21:00
    ׳60
עברית

Hebrew

אולם נורית קציר 
 Nurit Katzir Hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

נפגשו  הן  המועצות,  מברית  עלתה  וזויה  מאתיופיה  לעולים  בת  היא  נפגשו שושנה  הן  המועצות,  מברית  עלתה  וזויה  מאתיופיה  לעולים  בת  היא  שושנה 
הצגה  ליצירת  נפגשות  הן  אחרי  שנה  עשרים  הנוער.  עליית  של  הצגה בפנימיה  ליצירת  נפגשות  הן  אחרי  שנה  עשרים  הנוער.  עליית  של  בפנימיה 
השפות,  בין  נעות  הן  הבמה  על  חייהן.  סיפורי  את  יחד  השוזרת  השפות, משותפת,  בין  נעות  הן  הבמה  על  חייהן.  סיפורי  את  יחד  השוזרת  משותפת, 
המבטאים והזהויות, משאילות זו לזו את שפתן ולשונן ושואלות שאלות על זהות המבטאים והזהויות, משאילות זו לזו את שפתן ולשונן ושואלות שאלות על זהות 

ועל היכולת לראות אחת את השניה מבעד ומתוך השפה והלשון.  ועל היכולת לראות אחת את השניה מבעד ומתוך השפה והלשון.  
תיאטרון דוקומנטרי המשלב איורים, חפצים, הקרנות ודימויים.תיאטרון דוקומנטרי המשלב איורים, חפצים, הקרנות ודימויים.

Zoya Kenigsberg and Shoshana DrorZoya Kenigsberg and Shoshana Dror  זויה קניגסברג ושושנה דרור  זויה קניגסברג ושושנה דרור

ין
וט

ול
 ב

יר
כפ

 :
ום

יל
צ

ין
וט

ול
 ב

יר
כפ

 :
ום

יל
צ

מבוגרים ונוער

Shikun GaluyotShikun Galuyot

עיבוד לבמה, עיצוב ובימוי: אלית ובר | מוסיקה מקורית ועיצוב פסקול: יהלי ארבל | עיצוב 
ובניית בובות ואביזרים: ליאוניד אליסוב | יצירה, משחק והפעלת בובות: טובה קלינגר

Based on the true story of Tova Klinger and her mother Zisle Based on the true story of Tova Klinger and her mother Zisle 
Klinger. When World War II began, Zisle the young widow ran Klinger. When World War II began, Zisle the young widow ran 
away from Poland with her little child  and left her dear away from Poland with her little child  and left her dear 
ones behind. She arrived in Siberia and stayed there during ones behind. She arrived in Siberia and stayed there during 
the war. After that she stayed in a displaced persons camp the war. After that she stayed in a displaced persons camp 
in Germany, where she started a new family, and eventually in Germany, where she started a new family, and eventually 
she arrived in Israel. During those years, Zisle  gathered she arrived in Israel. During those years, Zisle  gathered 
two guilts that she carried on her shoulders until the day two guilts that she carried on her shoulders until the day 
she died. A documentary theater combining storytelling with she died. A documentary theater combining storytelling with 
puppets of many kinds.puppets of many kinds.

עפ"י סיפורה האמיתי של טובה קלינגר ואימה, זיסל קלינגר.עפ"י סיפורה האמיתי של טובה קלינגר ואימה, זיסל קלינגר.
פולין  את  הקטן  בנה  עם  האלמנה  זיסל  עזבה  שנים  עשרה  שתיים  פולין בתוך  את  הקטן  בנה  עם  האלמנה  זיסל  עזבה  שנים  עשרה  שתיים  בתוך 
והקימה שם משפחה חדשה,   יקיריה מאחור, ברחה אל סיביר  והקימה שם משפחה חדשה,  והשאירה את  יקיריה מאחור, ברחה אל סיביר  והשאירה את 
נשארה שנתיים במחנה עקורים  בגרמניה ולבסוף הגיעה לארץ ישראל. בתוך נשארה שנתיים במחנה עקורים  בגרמניה ולבסוף הגיעה לארץ ישראל. בתוך 

הזמן הזה  אספה זיסל שתי אשמות כבדות שנשאה על גבה עד מותה.הזמן הזה  אספה זיסל שתי אשמות כבדות שנשאה על גבה עד מותה.
תיאטרון דוקומנטרי בו פוגשת המספרת את אמה המתה בדמות בובה, ובאה תיאטרון דוקומנטרי בו פוגשת המספרת את אמה המתה בדמות בובה, ובאה 

עימה חשבון על שנים של כאבים וחלומות שהוחמצו וגם הוגשמו.עימה חשבון על שנים של כאבים וחלומות שהוחמצו וגם הוגשמו.

Wed. '17.8 יום ד
21:00
60'    
עברית

Hebrew

קרון אולם קטן
 Main train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

Not a Lumaga AnymoreNot a Lumaga Anymore
כבר לא א לומאגע כבר לא א לומאגע 

Tova Klinger & Elit VeberTova Klinger & Elit Veber טובה קלינגר ואלית ובר טובה קלינגר ואלית ובר

מבוגרים ונוער
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**בכורה

ברכי  ודרמטורגיה:  אמנותי  ליווי   | דרור  ושושנה  קניגסברג  זויה  וביצוע:  יצירה 
ליפשיץ ופביאנה מיוחס | שפה חזותית: זויה קניגסברג וז׳קלין פערל | מוסיקה: מורן 
מייזלס | תלבושות: אורית שפירא | בניית אובייקטים ומנגנונים: טל שריר | תאורה: 
אמיר קסטרו | עיצוב תנועה: ענבר שרון | תלבושות: אורית שפירא | בניית אובייקטים 

ומנגנונים: טל שריר 
בתמיכת הקרן ליוצרים עצמאיים  | מועצת הפיס לתרבות ואמנות | מרכז תיאטרון בובות חולון

הצגה במרחב נשי
 A performance as
 a feminine place
of participation

45 44



יצירה, בימוי, עיצוב במה והפעלת בובות: אבי זליכה ודקלה כץ  | עיצוב בובות: מריה גורביץ' 
מוסיקה  מקורית: יוני טל  | כרוז מוקלט:  דירק קונש | ציור תפאורה ואביזרים: גילי נתן

בניית תפאורה: איתמר מנדס-פלור, מריו קייסמן | עיצוב תאורה: תיאטרון המפתח

בתמיכת משרד התרבות - הקרן ליוצרים עצמאיים |  המרכז לתיאטרון בובות חולון | קרן רבינוביץ 
לתרבות - מת"ן

Max is an obedient bear who has lived all his life in the Max is an obedient bear who has lived all his life in the 
circus. Between the glory of the limelight and the darkness circus. Between the glory of the limelight and the darkness 
of the backstage, he reveals the cruelty of his master Harvey of the backstage, he reveals the cruelty of his master Harvey 
and the suffering of Tina, the star of the show whom he and the suffering of Tina, the star of the show whom he 
secretly loves.secretly loves.
A non-verbal puppetry play about dreams, nightmares and A non-verbal puppetry play about dreams, nightmares and 
broken hopes.broken hopes.

מקס הוא דוב צייתן שחי את כל חייו בקרקס. בין אורות הבמה לאפלת אחורי מקס הוא דוב צייתן שחי את כל חייו בקרקס. בין אורות הבמה לאפלת אחורי 
הקלעים, הולכים ונחשפים לעיניו אכזריות אדונו הארווי וסבלה של טינה, הקלעים, הולכים ונחשפים לעיניו אכזריות אדונו הארווי וסבלה של טינה, 
כוכבת המופע, אותה הוא אוהב בסתר. כשייאושה של טינה דוחף אותה למרוד כוכבת המופע, אותה הוא אוהב בסתר. כשייאושה של טינה דוחף אותה למרוד 
על הבמה, הקרקס מגיע אל המערכה האחרונה והשלושה מובלים אל הסוף על הבמה, הקרקס מגיע אל המערכה האחרונה והשלושה מובלים אל הסוף 

הבלתי נמנע. הבלתי נמנע. 
תיאטרון בובות על חלומות, סיוטים ותקוות שבורות.תיאטרון בובות על חלומות, סיוטים ותקוות שבורות.

Thur. '18.8 יום ה
20:00
50'    

ללא מילים
 No words

קרון אולם קטן 
 Little train theater hall

מכירה מוקדמת  60 ₪
מחיר מלא  80 ₪  

The Key TheatreThe Key Theatre  תיאטרון המפתח  תיאטרון המפתח

מבוגרים ונוער
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Thur. '18.8 יום ה
21:00

קרון אולם גדול
 Main train

theater hall

Underground CabaretUnderground Cabaret

בערב הנעילה של הפסטיבל, נפתחת הדלת הקטנה של האולם הגדול בערב הנעילה של הפסטיבל, נפתחת הדלת הקטנה של האולם הגדול 
שמתחת לאדמה. זה יהיה ערב שאי אפשר לדמיין וקשה מאד לשכוח.שמתחת לאדמה. זה יהיה ערב שאי אפשר לדמיין וקשה מאד לשכוח.

קברט בועט ועכשווי של תיאטרון חפצים, מחול, ליצנות ופרפורמנס קברט בועט ועכשווי של תיאטרון חפצים, מחול, ליצנות ופרפורמנס 
Amit StarkAmit Stark שמסתיים במסיבה מטורפת, עם האחד והיחיד שמסתיים במסיבה מטורפת, עם האחד והיחיד

As part of the “night train” events at the festivalAs part of the “night train” events at the festival
A lively, contemporary cabaret of object theater, A lively, contemporary cabaret of object theater, 
dance, clowning and a performance that ends in a crazy dance, clowning and a performance that ends in a crazy 
party, with the one and only Amit Stark.party, with the one and only Amit Stark.

A special festival production הפקה מיוחדת של הפסטיבל

הלר  רתם   | ברכה  שגיא   | פינטו  סתיו   | וייס  יעל  ומשתתפים:  הלר משתתפות  רתם   | ברכה  שגיא   | פינטו  סתיו   | וייס  יעל  ומשתתפים:  משתתפות 
וישראל ארלנגר | קבוצת תיאטרון דוואי: לושה גבריאלוב, פיודור מקרוב, וישראל ארלנגר | קבוצת תיאטרון דוואי: לושה גבריאלוב, פיודור מקרוב, 

קסיאן ריבקין | עמית סטארק קסיאן ריבקין | עמית סטארק 

אירוע נעילת הפסטיבל   

Festival Closing EventFestival Closing Event
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סדרת אירועי מחול ופרפורמנס
סדרת אירועי מחול ופרפורמנס

ניהול אמנותי והנחיה: ישראל ארלנגרניהול אמנותי והנחיה: ישראל ארלנגר

Don't Poke the BearDon't Poke the Bear
אל תעיר את הדובאל תעיר את הדוב

 Agesגיל +13
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אירועים מיוחדיםאירועים מיוחדים
Special EventsSpecial Events

 15-16.8
Mon.-Tue. בימי ב׳- ג׳

19:00
 30'    

ללא מילים
Without Words

רחבה מרכזית
Theater complex

holidayondelay.com

הרפתקאותיה של הרפתקאותיה של 
ג'יזל לה פרלג'יזל לה פרל

בכמיהה לחופשה החלומית שלה חיכתה זמן רב, בכמיהה לחופשה החלומית שלה חיכתה זמן רב, 
ג'יזל לה פרל נוסעת לנוח על הים... סלפסטיק, ג'יזל לה פרל נוסעת לנוח על הים... סלפסטיק, 

תיאטרון חפצים, אקרובטיקה וג'אגלינג. תיאטרון חפצים, אקרובטיקה וג'אגלינג. 

Holiday on DelayHoliday on Delay

Join Giselle Le Pearl for a vintage Join Giselle Le Pearl for a vintage 
style performance that’s all anti-age. style performance that’s all anti-age. 
Slapstick, object theater, acrobatics Slapstick, object theater, acrobatics 
and juggling.and juggling.

,,Joanna Bassi, Urana MarchesiniJoanna Bassi, Urana Marchesini :יצירה ובימוי: יצירה ובימוי
  Jan ManskeJan Manske

 Supported by Theater Boardwalk בתמיכתDa
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 17-18.8
Wed.-Thur. בימי ד׳- ה

19:00
 45'    

ללא מילים
Without Words

רחבה מרכזית
Theater complex

אור גבוהאור גבוה
קרקס לוקיקרקס לוקי

"אב-בית" שבסך הכל צריך להחליף נורה, אבל "אב-בית" שבסך הכל צריך להחליף נורה, אבל 
ובשיתוף  מילים  ללא  הצגה  גבוה!  ממש  ובשיתוף ממש,  מילים  ללא  הצגה  גבוה!  ממש  ממש, 
קרקס  מיומנוית  של  מגוון  הכוללת  קרקס הקהל,  מיומנוית  של  מגוון  הכוללת  הקהל, 
היישר מסירק דה סולייל: ליצנות, אקרובטיקה, היישר מסירק דה סולייל: ליצנות, אקרובטיקה, 
עמידת  ובסוף  הרגליים  עם  ג'אגלינג  עמידת קסמים,  ובסוף  הרגליים  עם  ג'אגלינג  קסמים, 

ידיים על מגדל של כסאות בגובה ידיים על מגדל של כסאות בגובה 44 מטר!  מטר! 

High Light | Looky CircusHigh Light | Looky Circus

A housekeeper who needs to change a A housekeeper who needs to change a 
lightbulb after all, but a really,lightbulb after all, but a really,
really high one! A performance with-really high one! A performance with-
out words with the audience’s partic-out words with the audience’s partic-
ipation, including a variety of circus ipation, including a variety of circus 
skills straight from Cirque du Soleil: skills straight from Cirque du Soleil: 
Clowning, acrobatics, magic, foot jug-Clowning, acrobatics, magic, foot jug-
gling and ending with a handstand on a gling and ending with a handstand on a 
tower of chairs four meters high!tower of chairs four meters high!

באז  גל   - ביצוע  תפאורה,  בימוי,  כתיבה,  באז יצירה,  גל   - ביצוע  תפאורה,  בימוי,  כתיבה,  יצירה, 
יניב  ונטורה,  מוריה   - אומנותי  ליווי   | יניב רוטפלד  ונטורה,  מוריה   - אומנותי  ליווי   | רוטפלד 

אליאש | עיצוב תלבושת - יסמין וולקאליאש | עיצוב תלבושת - יסמין וולק

מתחם פסטיבל מגיל 5 ולכל המשפחה

כניסה חופשית 
 Free entry

from age 5 and for the whole family

רל
 ב

דר
 ה

ם:
לו

צי
רל

 ב
דר

 ה
ם:

לו
צי

49 4848



 15-18.8
 Mon.-Thur. בימי ב'-ה׳
   5 דקות )הרשמה מראש(

12:00 - 10:00
Hebrew עברית

חדר סדנאות
תיאטרון הקרון

Workshop room
The Train theater

כל משפחה נכנסת לפעילות 
של מספר דקות

הכניסה בהרשמה במקום
The whole family 

enters for an activity 
that lasts a few minutes

traintheater.co.il

חלמתם פעם להיכנס ללוע של אריה? לשוט בסירה באוקיאנוס אינסופי? זוג חלמתם פעם להיכנס ללוע של אריה? לשוט בסירה באוקיאנוס אינסופי? זוג 
הצלמים ינחו אתכם להיכנס לסטודיו שלהם. כשתצאו, תחכה לכם הפתעה, סרטון הצלמים ינחו אתכם להיכנס לסטודיו שלהם. כשתצאו, תחכה לכם הפתעה, סרטון 
אנימציה שלכם בעולם מופלא. תחנת הצילום התיאטרונית, "חיבוק משפחתי", אנימציה שלכם בעולם מופלא. תחנת הצילום התיאטרונית, "חיבוק משפחתי", 

היא פרויקט מיוחד, המשלב: תיאטרון, משחק ואנימציה חיה.היא פרויקט מיוחד, המשלב: תיאטרון, משחק ואנימציה חיה.

Have you ever dreamed of going into a lion’s mouth? Sailing Have you ever dreamed of going into a lion’s mouth? Sailing 
on a boat in the endless ocean? The pair of photographers will on a boat in the endless ocean? The pair of photographers will 
guide you into their photography studio. When you leave, a guide you into their photography studio. When you leave, a 
surprise will await you, an animated video of you in a wondrous surprise will await you, an animated video of you in a wondrous 
world. The theatrical photo booth combining: theater, play and world. The theatrical photo booth combining: theater, play and 
live animation. live animation. 

 15-18.8
 Mon.-Thur. בימי ב'-ה׳

 | 12:00 - 10:00
    18:30 - 16:30

רחבת התיאטרון
Theater complex

שת"פ עם פסטיבל אאוטליין

בחזרה לעתידבחזרה לעתיד

סשה נאומוב - מאייר, מעצב גרפי, אנימטור, אמן ומוסיקאי ירושלמי. איוריו מאופיינים 
בילדיות, ממזריות, מקוריות ושמחת חיים.

בקווים פשוטים יוצר המאייר סשה נאומוב מציאות בדיונית פנטסטית, אשר בקווים פשוטים יוצר המאייר סשה נאומוב מציאות בדיונית פנטסטית, אשר 
מערבבת את העבר, ההווה והעתיד יחד ומייצרת ירושלים בדיונית.  הילדים מערבבת את העבר, ההווה והעתיד יחד ומייצרת ירושלים בדיונית.  הילדים 
אורחי הפסטיבל יוזמנו לצבוע את האיורים ובסיום הפסטיבל ייתלו האיורים אורחי הפסטיבל יוזמנו לצבוע את האיורים ובסיום הפסטיבל ייתלו האיורים 

כתערוכה במרכז העיר כחלק מפסטיבל אאוטליין.כתערוכה במרכז העיר כחלק מפסטיבל אאוטליין.

Using simple lines, illustrator Using simple lines, illustrator סשה נאומובסשה נאומוב creates a fantastic  creates a fantastic 
fictional reality, which mixes the past, present and future fictional reality, which mixes the past, present and future 
together and produces a fictional Jerusalem. The children together and produces a fictional Jerusalem. The children 
festival guests will be invited to color the illustrations festival guests will be invited to color the illustrations 
and at the end of the festival they will hang them as an ex-and at the end of the festival they will hang them as an ex-
hibition in the city center as part of the Outline Festival.hibition in the city center as part of the Outline Festival.

Back to the futureBack to the future

Illustration WorkshopIllustration Workshop סדנת איורסדנת איור

חיבוק משפחתיחיבוק משפחתי
Family HugFamily Hug

מתחם פסטיבל

בתמיכת הקרן לירושלים ובשיתוף החברה למתנסי"ם ותכנית קרוסלה

מתחם פסטיבל  לכל המשפחה

כניסה חופשית 
 Free entry

for the whole family
לכל המשפחה

כניסה חופשית 
 Free entry

for the whole family

Supported by the Jerusalem Foundation and in partnership with the Israel 
Association of Community Centers and the Carousel project

יצירה ועיצוב: דינה גולדשטיין וקרן דמבינסקי | משחק: ג'ק שווילי | טכנאי/בובנאי: 
דניאל אייכנברגר | טקסט:  מיטל רז | מוסיקה:  דניאל שמר
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The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון
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ברחוב עמק רפאים, מאחורי שער ירוק, מסתתר לו בית הקברות הטמפלרי כבר יותר ברחוב עמק רפאים, מאחורי שער ירוק, מסתתר לו בית הקברות הטמפלרי כבר יותר 
ממאה שנה. שם נמצאת כל היום שומרת בית הקברות. למה בכלל לשמור על בית קברות? ממאה שנה. שם נמצאת כל היום שומרת בית הקברות. למה בכלל לשמור על בית קברות? 

הרי הם לא הולכים לשום מקום.. כי חשוב לשמור על כל הסיפורים והזיכרונות! הרי הם לא הולכים לשום מקום.. כי חשוב לשמור על כל הסיפורים והזיכרונות! 

סיורי תיאטרון בעמק רפאיםסיורי תיאטרון בעמק רפאים
Theatrical Tours on Emek RefaimTheatrical Tours on Emek Refaim

ביקור בבית הקברות הטמפלריביקור בבית הקברות הטמפלרי
  Visit to the Templer CemeteryVisit to the Templer Cemetery

עברית
Hebrew

מכירה מוקדמת  30 ₪
מחיר מלא  40 ₪  

 16.8-17.8
45'    

בימי ג׳-ד׳,
17:00+18:15

 Tue.-Wed.

On Emek Refaim, behind a green gate, is a hidden Templer On Emek Refaim, behind a green gate, is a hidden Templer 
Cemetery, over a hundred years old. There you will find the Cemetery, over a hundred years old. There you will find the 
cemetery guard. But why guard a cemetery? After all, they cemetery guard. But why guard a cemetery? After all, they 
aren’t going anywhere.. because it’s important to guard the aren’t going anywhere.. because it’s important to guard the 
stories and memories!stories and memories!

יצירה, כתיבה, עיצוב ומשחק: נורית דרימר | צוות: מאיה שיף | עיצוב סאונד: ניב גפני
ליווי אמנותי: עלית קרייז

Many thanks to Tempelgesellschaft organization and Mrs. Karin Klignbeil 

המושבה הגרמנית גיל 5 ולכל המשפחה
From age 5 and

for the whole family

עד 40 משתתפים
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בעל  ג'ימי,  הכלב  את  נכיר  הגרמנית.  במושבה  כלבים  בעקבות  תיאטרלי  בעל סיור  ג'ימי,  הכלב  את  נכיר  הגרמנית.  במושבה  כלבים  בעקבות  תיאטרלי  סיור 
התהילה, שהיה הכלב הראשון שזכה להנצחת שמו בשם של רחוב. תיאטרון המשלב התהילה, שהיה הכלב הראשון שזכה להנצחת שמו בשם של רחוב. תיאטרון המשלב 

בובת כלב מיוחדת במינה וסיפורים מהרחובות הקסומים של המושבה הגרמנית.בובת כלב מיוחדת במינה וסיפורים מהרחובות הקסומים של המושבה הגרמנית.

הולכים על ארבעהולכים על ארבע
Walking on All FoursWalking on All Fours

A theatrical tour tracing dogs in the German Colony. We A theatrical tour tracing dogs in the German Colony. We 
will meet Jimmy the glorious dog, the first dog who had the will meet Jimmy the glorious dog, the first dog who had the 
honor of being named after a street. Theater combining an honor of being named after a street. Theater combining an 
extraordinary dog puppet, and stories on one of the most extraordinary dog puppet, and stories on one of the most 
magical streets in the German Colony. magical streets in the German Colony. 

רעיון ועיצוב: גליה לוי גרד | טקסט: גליה לוי גרד, נטליה רוזנטל | 
משחק והפעלה: גליה לוי גרד, נטליה רוזנטל | ליווי אמנותי: עלית קרייז

הפקות במסגרת הפרויקט "סיורי רפאים" בשיתוף עם בית יהודית. 
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

 Tue.-Wed.

 17.8 ,15.8
    '30 )ובסיום סדנת יצירה(

בימי ב', ד׳
17:45+18:45

סיורי תיאטרון בעמק רפאיםסיורי תיאטרון בעמק רפאים
Theatrical Tours on Emek RefaimTheatrical Tours on Emek Refaim

עברית
Hebrew

מכירה מוקדמת  30 ₪
מחיר מלא  40 ₪  

המושבה הגרמנית גיל 4 - 9
Ages 4 - 9

עד 40 משתתפים
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15-18.8 | בימי ב' -ה׳
Mon.- Thur.

18:30 ,18:00 ,17:30 ,17:00

רחבת התיאטרון
בהרשמה מראש

Theater complex
By reservation

טיול מעבר לאופק טיול מעבר לאופק 

מרגריטה  אמה  אנימציה:  איור,  אינטראקציה,  עיצוב  דיירקשן,  קריאטיב  ראשית,  מרגריטה יוצרת  אמה  אנימציה:  איור,  אינטראקציה,  עיצוב  דיירקשן,  קריאטיב  ראשית,  יוצרת 
ארנסט | יוצרת שותפה, בימוי, כתיבה: איילת גולן | מוסיקה ועיצוב סאונד: אלון פרץ | ארנסט | יוצרת שותפה, בימוי, כתיבה: איילת גולן | מוסיקה ועיצוב סאונד: אלון פרץ | 
תיכנות: אורן כדורי פרידמן, פרומוביט | שחקנים מוקלטים: בני אלדר, גילי בית הלחמי, תיכנות: אורן כדורי פרידמן, פרומוביט | שחקנים מוקלטים: בני אלדר, גילי בית הלחמי, 

איילת גולן | צילום ועריכת וידאו: הילה ספקטור | הפקה: תיאטרון הקרוןאיילת גולן | צילום ועריכת וידאו: הילה ספקטור | הפקה: תיאטרון הקרון

)AR( )AR( משחק תיאטרוני עם מציאות רבודהמשחק תיאטרוני עם מציאות רבודה

בהשראת סיפורים מאת אוריאל ובינה אופק. מה אפשר לקנות בצרכנייה של דן בהשראת סיפורים מאת אוריאל ובינה אופק. מה אפשר לקנות בצרכנייה של דן 
הזבן? לאן נעלמו משקפיה של אימא דובה? איפה מסתתר אוצר בחוף הים? והאם הזבן? לאן נעלמו משקפיה של אימא דובה? איפה מסתתר אוצר בחוף הים? והאם 
נזכה לראות פרפר בשמורת כתמית הדרדר? "טיול מעבר לאופק" הוא חווית נזכה לראות פרפר בשמורת כתמית הדרדר? "טיול מעבר לאופק" הוא חווית 
משחק תיאטרוני, המשלבת טכנולוגיית מציאות רבודה )משחק תיאטרוני, המשלבת טכנולוגיית מציאות רבודה )ARAR( וארבעה סיפורים ( וארבעה סיפורים 

מונפשים, בהשראת כתביהם של אוריאל ובינה אופק. מונפשים, בהשראת כתביהם של אוריאל ובינה אופק. 
יחד נחזור אחורה בזמן לשנות החמישים ועד לשנות השמונים, ונצא להרפתקה יחד נחזור אחורה בזמן לשנות החמישים ועד לשנות השמונים, ונצא להרפתקה 

בין ציורי-קיר שקמים לחיים במתחם התיאטרון.בין ציורי-קיר שקמים לחיים במתחם התיאטרון.

He might look like a regular person, but in his pockets, bag, He might look like a regular person, but in his pockets, bag, 
and go figure what else is hiding in there... a whole jungle! and go figure what else is hiding in there... a whole jungle! 
come say hello to the animals, pet them or get a bite from come say hello to the animals, pet them or get a bite from 
them… if you’ll manage to find them! them… if you’ll manage to find them! 
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A walk beyond the horizonA walk beyond the horizon **בכורה

מתחם פסטיבל

The Train TheaterThe Train Theater  תיאטרון הקרון  תיאטרון הקרון

גיל 6 - 11
Ages 6 - 11

וב
לא

כי
יי

 מ
ני

ג׳
 :

ור
אי

וב
לא

כי
יי

 מ
ני

ג׳
 :

ור
אי לילדים - בימי א' אחה"צ

להטוט
חוג קרקס

סודות של בובות
חוג תיאטרון בובות

חּוִגים ְוַהְכָׁשרֹות
לְּקַטִּנים ְוַלְּגדֹוִלים

בֵּתיַאְטרֹון ַהָּקרֹון

מוגבלמספר המקומות המוקדמת החלה. ההרשמה 

מרכז תרבות לילדים

  traintheater.co.il | dana@traintheater.co.il לפרטים ולהרשמה: דנה בסון

למבוגרים - בימי ב' אחה"צ

סיפור ארוז ומוכן לשימוש 
קורס יסודות בתיאטרון סיפור

שק הסיפורים
קורס המשך בתיאטרון סיפור

החוגים והקורסים מתקיימים באולם תיאטרון הקרון החדש בתחתית גן הפעמון, בירושלים

עברית
Hebrew

מכירה מוקדמת  30 ₪
מחיר מלא  40 ₪  

מלווה מבוגר ללא תשלום

יש לגשת לקופה הראשית 
ולקבל i-pad לסיור
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נורית קציר

14.8
Sun.
יום א׳

קרון אולם קטן

15.8
Mon.
יום ב׳

16.8
Tue.
יום ג׳

17.8
Wed.
יום ד׳

18.8
Thu.
יום ה׳

nurit katzir
עמק רפאים

liberty bell park Train Theater
החאן הגדול

12:0012:00

קרון אולם גדול

המדריך להרפתקןהמדריך להרפתקן

10:0010:00

12:0012:00

Train Theater

המדריך להרפתקןהמדריך להרפתקן

ההצגה הכי משעממת בעולםההצגה הכי משעממת בעולם
The Most Boring Show

in the World
)p.32(

צ'יק צ'יק הב הבצ'יק צ'יק הב הב

חומרים מהבית...חומרים מהבית...

חומרים מהבית...חומרים מהבית...
Materials from Home...

)p.43(

עם זוג ג'ינס ומבטעם זוג ג'ינס ומבט20:3020:30
 With A Pair of Jeans

And A Look
22:0022:00

Khan theatre hall

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים

אקו אקו וואן וואןאקו אקו וואן וואן 22:0022:00
Echo Echo One One

)p.37(

10:0010:00

יונתן בלש ממשיונתן בלש ממש
 Jonathan, the

Effective Detective
 )p.21(

יונתן בלש ממשיונתן בלש ממש

ים קטןים קטן10:3010:30
Tiny Ocean

)p.22(

10:0010:00

11:3011:30

תהיה בריא מוריס... אנגליתתהיה בריא מוריס... אנגלית

תהיה בריא מוריס... ערביתתהיה בריא מוריס... ערבית
...Morris Mcgee

)p.18(

לואיסהלואיסה10:0010:00

אמאווזהאמאווזה
Mother Goose

)p.16(

11:0011:00

הויטרינה של סבתאהויטרינה של סבתא
 My Grandmother's

Showcase
)p.27(

הויטרינה של סבתאהויטרינה של סבתא

המוזה של ביאליקהמוזה של ביאליק11:0011:00
Bialik’s Muse

)p.31(

אחותי הגדולה מכולםאחותי הגדולה מכולם11:0011:00
My Biggest Sister of All

)p.30(

הוגו שליהוגו שלי10:3010:30
My Hugo

)p.33(

קליידוסקופקליידוסקופ
Kaleidoscope

)p.24(

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים
Cozy one man band

)p.28(

הולכים על ארבעהולכים על ארבע17:4517:45

PayPer PlayPayPer Play
)p.35(

פולשים מהחללפולשים מהחלל

אירוע פתיחהאירוע פתיחה  
Opening Event  

)p.32(

בדיונותבדיונות21:0021:00
F I C T I O N S

 )p.38(

בדדהבדדה
BADADA
)p.40(

שיכון גלויותשיכון גלויות
Shikun Galuyot

)p.27(

Underground CabaretUnderground Cabaret
)p.47(

אל תעיר אל תעיר אתאת הדוב הדוב
Don't Poke the Bear

)p.46(

16:0016:00

11:0011:00

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים
Cozy one man band

)p.28(

10:0010:00

הרפתקאותיה של הרפתקאותיה של ג'יזל...ג'יזל...19:0019:00
Holiday on delay

)p.49(

אור גבוהאור גבוה19:0019:00
High Light

 )p.49(

17:0017:00

18:1518:15

  ביקור בבית ביקור בבית הקברותהקברות
הטמפלריהטמפלרי

סיורי תיאטרון בעמק רפאים

17:0017:00

17:4517:45

  ביקור בבית ביקור בבית הקברותהקברות
הטמפלריהטמפלרי

הולכים על ארבעהולכים על ארבע

18:1518:15

18:4518:45

  ביקור בבית ביקור בבית הקברותהקברות
הטמפלריהטמפלרי

הולכים על ארבעהולכים על ארבע

חיבוק משפחתיחיבוק משפחתי
Family hug

)p.50(

12:00-10:0012:00-10:00

טיול מעבר לאופקטיול מעבר לאופק
A walk beyond 

the horizon )p.54(

18:30-17:0018:30-17:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 12:00-10:0012:00-10:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 18:30-16:3018:30-16:30
Back to the future 

Workshop)p.51(

16:0016:00

הרפתקאותיה של הרפתקאותיה של ג'יזל...ג'יזל...19:0019:00
Holiday on delay

)p.49(

חיבוק משפחתיחיבוק משפחתי 12:00-10:0012:00-10:00

טיול מעבר לאופקטיול מעבר לאופק 18:30-17:0018:30-17:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 12:00-10:0012:00-10:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 18:30-16:3018:30-16:30

חיבוק משפחתיחיבוק משפחתי 12:00-10:0012:00-10:00

טיול מעבר לאופקטיול מעבר לאופק 18:30-17:0018:30-17:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 12:00-10:0012:00-10:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 18:30-16:3018:30-16:30

אור גבוהאור גבוה19:0019:00
High Light

 )p.49(

חיבוק משפחתיחיבוק משפחתי 12:00-10:0012:00-10:00

טיול מעבר לאופקטיול מעבר לאופק 18:30-17:0018:30-17:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 12:00-10:0012:00-10:00

בחזרה לעתיד-סדנה בחזרה לעתיד-סדנה 18:30-16:3018:30-16:30

עתידעתיד
מתחם חוצות רב תחומימתחם חוצות רב תחומי

Future 
Multidisciplinary 

Outdoor Stage
)p.10-11(

20:30-17:3020:30-17:30

20:1520:15
22:0022:00

)מוזמנים(
)קהל רחב(

)p.8-9(

המדריך להרפתקןהמדריך להרפתקן
The Adventurer’s Guide

 )p.19(

17:3017:3018:0018:00 17:3017:30

16:0016:0016:3016:30

18:0018:00

  מעשה בעולםמעשה בעולם16:0016:00

17:3017:30

מזמורים מהספר האדוםמזמורים מהספר האדום21:0021:00
Hymns from the 

Red Book
)p.41(

מוות קטןמוות קטן22:0022:00
Tiny death

)p.42(

המדריך להרפתקןהמדריך להרפתקן12:0012:00
The Adventurer’s Guide

)p.19(

16:0016:00

פעמון האביבפעמון האביב17:3017:30
The Spring Bell

)p.20(

פעמון האביבפעמון האביב

מעשה בעולםמעשה בעולם
Once Upon A World

)p.17(

דילוגיםדילוגים   16:3016:30

דילוגיםדילוגים18:3018:30
Jump
)p.13(

הולכים על ארבעהולכים על ארבע
Walking on 
all fours

)p.52(

18:4518:45

תזמורת לשתי ידייםתזמורת לשתי ידיים 16:0016:00

  ביקור בבית הקברותביקור בבית הקברות18:0018:00
הטמפלריהטמפלרי

Visit the 
templer cemetery

)p.53(

עתידעתיד
מתחם חוצות רב תחומימתחם חוצות רב תחומי

Future 
Multidisciplinary 

Outdoor Stage
)p.10-11(

20:30-17:3020:30-17:30

עתידעתיד
מתחם חוצות רב תחומימתחם חוצות רב תחומי

Future 
Multidisciplinary 

Outdoor Stage
)p.10-11(

20:30-17:3020:30-17:30

עתידעתיד
מתחם חוצות רב תחומימתחם חוצות רב תחומי

Future 
Multidisciplinary 

Outdoor Stage
)p.10-11(

20:30-17:3020:30-17:30

21:0021:00
22:3022:30

צ'יק צ'יק הב הבצ'יק צ'יק הב הב
Choo. Choo, Whistle. Woof

)p.14(

18:0018:00

לואיסהלואיסה

לואיסהלואיסה
Louisa
)p.23(

כבר לא א לומגעכבר לא א לומגע
Not a Lumaga any more

)p.44(

  17:0017:00

18:3018:30

21:0021:00

סעודה אצל המלכהסעודה אצל המלכה

סעודה אצל המלכהסעודה אצל המלכה
My Biggest Sister of All

)p.26(

  16:0016:00

17:3017:30

21:0021:00

  16:0016:00

17:3017:30

פולשים מהחללפולשים מהחלל19:0019:00
Invaders

)p.34(

פולשים מהחללפולשים מהחלל

צ'יק צ'יק הב הבצ'יק צ'יק הב הב10:0010:00

צ'יק צ'יק הב הבצ'יק צ'יק הב הב
Choo. Choo, Whistle. Woof

)p.14(

18:0018:00

21:0021:00

קשקושולוגיהקשקושולוגיה

12:0012:00

20:0020:00

לואיסהלואיסה
Louisa
)p.23(  16:0016:00

קשקושולוגיהקשקושולוגיה18:0018:00
Kishkushology

)p.25(

12:0012:00

  16:0016:00
17:3017:30

פולשים מהחללפולשים מהחלל

פולשים מהחללפולשים מהחלל
Invaders

)p.34(

פולשים מהחללפולשים מהחלל

צ'יק צ'יק הב הבצ'יק צ'יק הב הב 16:0016:00

גן הפעמוןרחבת התיאטרון
outdoor stageemek refaim



InformationInformation מידע כללי מידע כללי

הנחותהנחות סטודנטים, נכים, שוטרים, חיילים גמלאים זכאים להנחה של 10 ₪ ברכישת כרטיסים בימי הפסטיבל בלבד, בקופות 
ובהצגת תעודה מזהה | מחזיקי כרטיס ירושלמי זכאים להנחה 10 ₪ ברכישת כרטיסים בטל. הפסטיבל 4524* בציון מספר כרטיס

traintheater.co.il

הכניסה לאולמות באמצעות כרטיס ברקוד )מודפס או על צג המכשיר הסלולרי(. ניתן לקבל כרטיסים מודפסים בקופה הראשיתהכניסה לאולמות באמצעות כרטיס ברקוד )מודפס או על צג המכשיר הסלולרי(. ניתן לקבל כרטיסים מודפסים בקופה הראשית

The Train Theater offices, The Train Theater offices, from 9:00am until the beginning of the last show 

InformationInformationמודיעין טלפוני מודיעין טלפוני   45244524**
13.8.2213.8.22Presale tickets untilPresale tickets until מכירה מוקדמת עד תאריך מכירה מוקדמת עד תאריך 

אולמות הפסטיבלאולמות הפסטיבל
תיאטרון הקרון / משכן תיאטרון דוידסוןתיאטרון הקרון / משכן תיאטרון דוידסון

מתחם חוצות "עתיד", גן הפעמוןמתחם חוצות "עתיד", גן הפעמון
המרכז העירוני ע"ש נורית קציר המרכז העירוני ע"ש נורית קציר 

)כניסה דרך גן הפעמון()כניסה דרך גן הפעמון(
תיאטרון החאן, רח' דוד רמז תיאטרון החאן, רח' דוד רמז 22

Festival VenuesFestival Venues
Train Theater / Davidson TheaterTrain Theater / Davidson Theater
"Future", Outdoor Event, Liberty Bell Park"Future", Outdoor Event, Liberty Bell Park
Nurit Katzir Jerusalem Theater CenterNurit Katzir Jerusalem Theater Center
)entrance from Liberty Bell Park()entrance from Liberty Bell Park(
khan Theater, 2 David Remez St. khan Theater, 2 David Remez St. 

Box office, Liberty Bell ParkBox office, Liberty Bell Parkקופה ראשית, גן הפעמון  קופה ראשית, גן הפעמון  14-18.8.2214-18.8.22
משרדי תיאטרון הקרון, גן הפעמון משרדי תיאטרון הקרון, גן הפעמון משעה 9:00 ועד תחילת המופע האחרון

You must present a barcode ticket upon entry )home-printed or on cellular device(, printed You must present a barcode ticket upon entry )home-printed or on cellular device(, printed 
tickets will be available at the main box office upon request. tickets will be available at the main box office upon request. 

No double discounts | Tickets are required for all ages | Entry will not be permitted for 
latecomers | We reserve the right to make changes | Free events are on a first come first served 
basis | Please arrive 10 minutes before showtime

אין כפל מבצעים  | כל גיל חייב בכרטיס | לא תתאפשר כניסה למאחרים | הזכות לשינויים שמורה | אירועים בכניסה 
חופשית הם על בסיס מקום פנוי | אנא הקפידו להגיע 10 דקות לפני תחילת המופע

All festival venues are accessible**כל אולמות הפסטיבל מונגשים

צוות פסטיבל

הנהלה וצוות הפסטיבלהנהלה וצוות הפסטיבל
מנכ"ל: מנכ"ל: קובי פריג' | מנהל אמנותי: מנהל אמנותי: שחר מרום | סמנ"כל כספים: סמנ"כל כספים: אלדד בריק | ועדה אמנותית:ועדה אמנותית: רוני ברודצקי, 
שרון סילבר- מארט, ארי טפרברג | ניהול אמנותי מתחם חוצות:ניהול אמנותי מתחם חוצות: דפנה קרון | ניהול אמנותי אירוע פתיחה:ניהול אמנותי אירוע פתיחה: גיא בירן 
| מנהלת שיווק:מנהלת שיווק: טובית אלון |  ניהול אמנותי קברט:ניהול אמנותי קברט: ישראל ארלנגר | הפקה בפועל: הפקה בפועל: אסף כהן -  אינסוף הפקות
תיאום אמנים: תיאום אמנים: חנה פרטוש |  תוכן אתר, מכירות וקופה: תוכן אתר, מכירות וקופה: סיון בר-ניסדלסקי | קשרי חוץ וחשיפה בינלאומית: קשרי חוץ וחשיפה בינלאומית: 
Funia- Digital & Beyond חברתית:  חברתית: מדיה  מדיה   |  JWPR יח"צ:יח"צ:   | קנטור  מרטין  טכני:  מנהל  טכני:   מנהל   | קסטל  ותמה  תמוז  הדיה 
רכש מדיה: רכש מדיה: מגורה מדיה | מיתוג ועיצוב גרפי: מיתוג ועיצוב גרפי: מיה ויין | דימוי פסטיבל: דימוי פסטיבל: נורית גרוס | תרגום לאנגלית:תרגום לאנגלית:

נועה גרנות | צילום: צילום: דור קדמי | עריכת וידיאו:  עריכת וידיאו: הילה ספקטור

הנהלה וצוות תיאטרון הקרוןהנהלה וצוות תיאטרון הקרון
מנכ"ל: מנכ"ל: קובי פריג' | סמנכ"ל כספים: סמנכ"ל כספים: אלדד בריק | מנהל אמנותי:  מנהל אמנותי: שחר מרום | הנהלת חשבונות:  הנהלת חשבונות: מוסטפה וועארי | 
מנהלת משרד ועוזרת מנכ"ל:  מנהלת משרד ועוזרת מנכ"ל:  מרינה פיירמן | מנהלת שיווק:מנהלת שיווק: שושי פלד | מנהלת מכירות:מנהלת מכירות: אלה גיל | מנהלת תכניות  מנהלת תכניות 
פרויקטים,  פרויקטים,  אחראית  | אחראית  אלירז  רנית  גדעון-שורץ,  מירב  ומכירות:  ומכירות: שיווק  שיווק   | אלון  טובית  הקרון החדש:  הקרון החדש: ושיווק מתחם  ושיווק מתחם 
| מנהל טכני: מנהל טכני: עומר שוסטר ושיווק חו"ל: הדיה תמוז ותמה קסטל  ושיווק חו"ל: יחסים בינלאומיים  | יחסים בינלאומיים  חינוך וקהילה: חינוך וקהילה: דנה בסון 
חברתית: מדיה  חברתית:  מדיה   | ציפמן  יעל  הפקה:  הפקה: ניהול  ניהול   | סקיבא  ושמחה  סעדו  אתי  אולם:  ניהול  אולם:   ניהול   | דנקר  אייל  תפעול:  תפעול:מנהל  מנהל 

Funia - Digital & Beyond | יח"צ:  יח"צ: JWPR | תוכן אתר:  תוכן אתר: סיון בר-ניסדלסקי | מיתוג ועיצוב גרפי: מיתוג ועיצוב גרפי: מיה ויין

עמותת תיאטרון הקרון ע״ש מריו קוטליאר  עמותת תיאטרון הקרון ע״ש מריו קוטליאר  
יו"ר ועד מנהל: יו"ר ועד מנהל: עו"ד קובי אמסטר | יו"ר ועדת כספים:יו"ר ועדת כספים: רו“ח אבי יהודיוף | חברי ועד המנהל: חברי ועד המנהל: יורם יאיר-פור, 
ליאורה איינבינדר דהרי, עופר פאול, צביקה יוחנן, תמי מולד חיו, יהודית חבשוש |  אספה כללית:אספה כללית: בני בן צבי, 
ג‘ורג‘ גולדמן, הדס עפרת, יואל מקוב, ישראל  ברגיל, עלינא אשבל, רו“ח רוחמה סלמן | מבקר פנים:מבקר פנים: רו“ח משה 
וינגרטן | ועדת רפרטואר תיאטרון הקרון: ועדת רפרטואר תיאטרון הקרון: שחר מרום, אבי כהן, רות חוף, הדס עפרת, ליהיא שולוב, יעל ביאגון 

ציטרון, דפנה קרון, צביקה יוחנן - משקיף

תודות מיוחדות לגופים ולאנשים המסייעיםתודות מיוחדות לגופים ולאנשים המסייעים
משרד התרבות והספורט משרד התרבות והספורט 

השר חילי טרופר, רז פרוייליך- מנכ“ל, גלית והבה שאשו - ראשת מינהל התרבות, מיכל כהן - יו“ר המועצה לתרבות 
ואמנות, מריה יריב - מנהל אגף אמנויות הבמה, עירית פוגל - מנהלת המחלקה לתיאטרון, ענת גיני - מנהלת תחום 

פסטיבלים ופריפריה , כלנית שמיר, ילנה לולקו 

משרד החוץ משרד החוץ 
נורית טינרי - ראש קשתו"ם )החטיבה לדיפלומטיה תרבותית(, ענת גלעד - מנהלת מחלקת אמנויות, אביה זיכל- 

וגשל - ראש מדור אמנויות הבמה

עיריית ירושליםעיריית ירושלים
ראש העיר - משה ליאון, איציק לארי- מנכ“ל העירייה, אריאלה רג‘ואן – משנה למנכ"ל, ראשת מנהל תרבות, חברה 
ופנאי, שמוליק זליגמן - גזבר העירייה, אהרל‘ה בן נון - מנהל אגף מבני ציבור, נאוה דיסנצ‘יק - יועצת  לתרבות 
אייל  לוי - מנהל רשות הצעירים,  ואמנויות הבמה, שלמה  יורם ברוורמן - מנהל אגף תרבות  ואמנות ראש העיר, 
עזרי - סגן מנהל אגף תרבות, לילי שחר - מנהלת המחלקה לתרבות בשכונות, שלי להמן - חלקה לתיאום בין אגפי 

ופרויקטים מיוחדים , אלי כהן, מזל מרדכי שאזו, ענת רווה, פטי ורדיקה, חברי מועצת העיר 

הקרן לירושליםהקרן לירושלים
דוד ברודט- יו"ר הקרן לירושלים, שי דורון- נשיא הקרן לירושלים, אמרי בן-עמי- מנכ"ל הקרן לירושלים, 

רות דיסקין- מנהלת מחלקת פרוייקטים, ניל גרינבאום- מנהל דסק אנגליה, רועי זינגר- מנהל מחלקת תכנון ובניה

המכון לתרבות צרפתית | המכון לתרבות צ'כית | קרן מנדל, הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ורונן יצחקי על האירוע המכון לתרבות צרפתית | המכון לתרבות צ'כית | קרן מנדל, הקרן לירושלים, עיריית ירושלים ורונן יצחקי על האירוע 
בסקייט פארק כחלק מסדרת תרבות  | שת"פ עם פסטיבל אאוטליין לסדנת איורבסקייט פארק כחלק מסדרת תרבות  | שת"פ עם פסטיבל אאוטליין לסדנת איור

ימים א׳ - ה׳ ימים א׳ - ה׳ 10:0010:00 -  - 18:0018:00

הצגות ילדים

הצגות מבוגרים

מתחם חוצות 
וסיורים

מחיר רגיל    מכירה מוקדמת

₪60₪45
₪80₪60
₪40₪30

מחירים

8 כרטיסים להצגות 
ילדים לבחירה:  

*כרטיסים והנחות נוספות:

₪250 ₪360
בימי הפסטיבל  מכירה מוקדמת מחירים

מנוי פסטיבל ילדים 

₪200 ₪240 מנוי פסטיבל מבוגרים
4 כרטיסים להצגות 

מבוגרים ונוער לבחירה: 

כרטיס משפחתי
)5 אנשים(:

₪120למתחם חוצות / לסיורים  ₪160

*מידע ורכישת כרטיסים:



ֵּתיַאְטרֹון ַהָּקרֹוןֵּתיַאְטרֹון ַהָּקרֹון

ֵּתיַאְטרֹון ַהָּקרֹוןֵּתיַאְטרֹון ַהָּקרֹון
ּפֹוֵתַח עֹוָנהּפֹוֵתַח עֹוָנה

* אירועי קיץ *

* חוגים והכשרות לילדים ולמבוגרים *

* תכנית מנויים *

DAVIDSON THEATER


