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Train Theater Greetings

ברכת תיאטרון הקרון

שלום לכל באי הפסטיבל
 כחלק מתהליך ההתחדשות יתקיים, השנה.28-שנה זו מיוחדת עבור תיאטרון הקרון ופסטיבל הקרון הבינ"ל ה
 את מרכז." "קונצרט בחולות- ערב פתיחה חגיגי במערת צדקיהו ובו תוצג הפקת בכורה של התיאטרון
. בנוסף לפעילות ערב למבוגרים, בו תתקיים פעילות חינמית פתוחה לילדים,הפסטיבל קבענו בגן הפעמון
. מופעי אומנות ומיצגים מלאי השראה לכל המשפחה15 - " פרויקט החוצות "כפר השדונים והפיות,בצמוד לו
.תכנית הפסטיבל מגוונת ומתאימה לרבגוניות האוכלוסייה בירושלים ומציעה מבחר הצגות והפקות מיוחדות
 וכמובן שמח לארח את מיטב,הפסטיבל שמח לארח אמנים בינלאומיים עם מגוון הפקות ממדינות מרחבי העולם
.היצירה הישראלית בתחום

:תומכים

. אנו עתידים לעבור לבניין הקבע של התיאטרון בגן הפעמון ובכך להיכנס לעידן חדש2020 במהלך שנת
 חברים ומוסדות שסייעו, גופים, חברי האסיפה הכללית והוועד המנהל, הפסטיבל,אנחנו מודים לצוות הקרון
.באהבה ובמסירות לקיומו של הפסטיבל
.אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולבלות איתנו בגן הפעמון
,שלכם
שחר מרום
מנהל אמנותי

יזהר פלורסהיים
מנכ״ ל

Dear Festival Goers!

:שותפים

2019 is a special year for the Train Theater as we will hold our 28th International
Festival in Liberty Bell Park before finally moving into our new permanent premises the beginning of a new era for the Train Theater.
This year’s Festival will officially open at a gala event in Zedekiah’s Cave with the
premiere of “Concert in the Sands”. Suitable for Jerusalem’s diverse population, the
Festival offers a wide selection of international and local artistic productions. The
Festival will take place at Liberty Bell Park with free activities for children, evening
activities for adults, and “The Village of Elves and Fairies”- a selection of 15 art
shows and inspirational exhibits for the whole family.
We would like to thank the Train Theatre and Festival staff, members of our General
Assembly and Executive Committee, organizations and friends who through sheer devotion
have created another exciting Festival program.
We look forward to seeing you!
Izhar Florsheim
CEO

Shahar Marom
Artistic Director

St Andrews Church
of Scotland

Jerusalem Municipality Greetings

ברכת עיריית ירושלים

Ministry of Culture and Sport Greetings

ברכת משרד התרבות והספורט

,תושבים ואורחים יקרים שלום רב

!ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הקרון הבינ״ל

 החוגג השנה עשרים ושמונה,לאומי לתיאטרון בובות-העיר ירושלים מארחת מדי שנה את הפסטיבל הבין
.שנות יצירה אמנותית ייחודית ומקורית
 מציע הפסטיבל מגוון הצגות ומופעים לשוחרי התרבות, בניצוחו של 'תיאטרון הקרון' המוערך,מדי קיץ
 בשילוב מיוחד ומוקפד בין,הייחודית וחובבי תיאטרוני הבובות המגיעים לירושלים מכל רחבי העולם
.התיאטרון המסורתי לתיאטרון העכשווי ובהצגות לילדים ולמבוגרים כאחד

 את הקסם שבצללים ובצלליות ואת מרחביו,פסטיבל הקרון הבינ״ל מביא לידי ביטוי את מחוזות הדמיון
 הפסטיבל מושך אליו מידי שנה את מיטב האמניות והאמנים מהארץ.האינסופיים של תאטרון החפצים והבובות
. מעצימה ופורצת דרך, חוויה מעשירה, הפוקד את הפסטיבל באדיקות, המעניקים לקהל המגוון,ומעבר לים

 ובעל מוניטין בינלאומי כמותג ישראלי,מאז הקמתו של הפסטיבל הוא אירוע חשוב ומוערך בתחומו
 בימים אלה אנו עמלים על הקמת בית הקבע עבור תיאטרון הקרון שיקום בגן.שביתו היא העיר ירושלים
. זהו נדבך נוסף בחיזוק התרבות הייחודית הקיימת בעיר,הפעמון

 יהודים, של ערבים, על המגוון המבורך הקיים בה של חדש וישן, שהפסטיבל מתרחש בירושלים,העובדה
. מוסיפה לו קסם כפול ומכופל, של דתיים וחילונים ושל קודש וחול,ונוצרים

. ממשיכה ירושלים להתפתח בתחום האמנותי שגדל משנה לשנה,גם הקיץ
.אני מזמין אתכם לבוא וליהנות משלל אירועי התרבות והפסטיבלים שיתקיימו הקיץ בירושלים
.בואו לחגוג יחד אתנו את פריחתה של ירושלים כבירה תרבותית הגותית שלנו

. בה הוא פועל, מעורר השראה ומתכתב עם הסביבה,הפסטיבל מהווה במה ל'צעקה האחרונה' בתחומיו

 תודתי.אני גאה בפעילותו של הפסטיבל לאורך השנים ומברכת את כל העמלות והעמלים להפקתו מידי שנה
 שחר מרום ולכל מי שהופך, למנהל האמנותי, יזהר פלורסהיים,החמה שלוחה למנכ"ל תאטרון הקרון הנכנס
. ובקיצור לאגדה, בעל אפיזודות רבות, ולסיפור אחד מרתק, של שדונים,את הפסטיבל למחוזות של פיות
ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב
שרת התרבות והספורט

,בברכה
משה ליאון
ראש העיר ירושלים

Dear residents and guests,
Welcome to the International Puppet Theater Festival, which is celebrating twentyeight years of unique and original artistic creation!
Each summer, under the direction of the prestigious Train Theater, the festival offers
a variety of plays and performances for those who love the unique culture of puppet
theater. We are happy to host puppet theater enthusiasts who come to Jerusalem from
all over the world.
Since its founding, the festival has been an important event for Jerusalem's artists,
and for the city's place as an international center for culture. We are currently
working on establishing the permanent home for Train Theater in the Liberty Bell
Park. This is another step in strengthening the unique culture that exists in the city.
I invite you to come and enjoy the many cultural events and festivals that will take
place this summer in Jerusalem. Come celebrate Jerusalem as Israel's artistic and
cultural capital!
Moshe Lion
Mayor of Jerusalem

Welcome to The Jerusalem Puppet Festival!
The Train Theater’s international festival in Jerusalem expresses a land of
imagination - the magic of shadow puppet theater and the infinite expanses of object
and puppet theater. Every year the festival attracts the best artists from Israel and
world known artists. The artists provide an enriching, empowering and groundbreaking
experience for its devoted and diverse audiences who attend the festival each year.
The festival, serving as a stage for the latest trends in its fields, inspires and
corresponds with its immediate environment.
The fact that the festival takes place in Jerusalem, among the city’s blessed diversity
of old and new, Arabs, Jews and Christians, religious and secular, holy and worldly,
makes it all the more magical.
I am proud of the festival’s activities over the years and would like to bless the
labors of those who work to produce it each year. I would like to send my warm thanks
to the incoming Train Theater CEO, Yizhar Floresheim, to the Artistic Director, Shahar
Marom and to all who have turned the festival into a land of fairies, elves, and one
fascinating story with many episodes - in short - a legend.
Miri Regev
Minister of Culture and Sport

ברכת משרד החוץ

Israel Ministry of Foreign Affairs Greetings

תוכן עניינים
Contents

חברים יקרים,
חודש אוגוסט הוא החודש החם בשנה .עבור רבים הוא מסמל חופש ,פירות קיץ צוננים ,ואולי גם חוף ים.
לנו הירושלמים אין ים ,גם לא לחות גבוהה ,ולשמחתנו הרבה ,חודש אוגוסט מביא עמו אלינו בכל שנה את
פסטיבל הקרון הבינלאומי של ירושלים ,שהוא כמו משב רוח הרים מרענן.
לכבוד הוא לי לברך אתכם ,אורחי הפסטיבל היקרים ,אמנים וקהל ,ילדים ומבוגרים ,שהתקבצתם מכל קצוות
הארץ והעולם לחגיגה שנתית זו של תיאטרון בובות עכשווי ,פורץ דרך וחדשני.
משרד החוץ הינו שותף ארוך טווח של הפסטיבל ,ואנו גאים ללוות אתכם גם השנה ,באירוח מנהלים אמנותיים
מחו״ל ,ומאחלים ליוצרים הישראלים בהצלחה בפריצה אל השווקים הבינלאומיים ואל לבו של הקהל בישראל
בעולם ,באמצעות השפה הבינלאומית של אמנות התיאטרון.
ברצוני לברך את כל צוות "תיאטרון הקרון" ואת הנהלת הפסטיבל על פעילותכם המבורכת ,ולאחל לכולם
פסטיבל נפלא ,וקיץ ירושלמי מהנה וצבעוני ,ללא אף רגע דל.
זיו נבו-קולמן
ראש החטיבה לדיפלומטיה תרבותית
משרד החוץ

Dear Friends,
August is the hottest month of the year. For many it is a symbol of vacation, cool summer
fruits, and the beach, perhaps. In Jerusalem there is no beach, nor much humidity. To
our great delight, August brings the Jerusalem Puppet Theater to our city - like a
refreshing mountain breeze.
It is my honor to welcome you, dear festival guests, artists and audience, children and
adults, who have gathered from all corners of the country for this annual celebration of
contemporary, groundbreaking and innovative puppet theater.
The Ministry of Foreign Affairs has been a long standing partner of the festival. We
are proud to accompany you this year, too, in hosting artistic directors from abroad. We
wish the Israeli creators all the success in breaking into international markets and
reaching the heart of the Israeli and worldwide audience, through the international
language of the art of theater.
I would like to bless the entire “Train Theater” staff and the festival’s management
for your welcome activities, and wish everyone a wonderful festival, and a vibrant,
delightful Jerusalem summer - with not even one dull moment.
Ziv Nevo-Kulman
Head of the Division for Cultural Diplomacy
Ministry of Foreign Affairs
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כפר הפיות והשדונים

ֿFamily Friendly

The Village of Fairies & Elves
מתחם אמנות Art Site

 18.8יום א' Sun.
17:30
19-22.8
בימי ב'-ה׳ Sun.-Thur.
18:30 ,17:30
גן הפעמון
Liberty Bell Park
מכירה מוקדמת ₪ 25
מחיר מלא ₪ 40

traintheater.co.il

הנכם מוזמנים לבקר בכפר השדונים והפיות -מתחם אמנות בינתחומי
בגן הפעמון :דמיוני ,אגדתי ,קצת מפחיד ,מאוד מצחיק ,מצפות
לכם הפתעות רבות :להקת פיות ,בוטיק לשדונים ,כיתה הפוכה ,עץ
מכושף ,כפר ,פעוטון לילדים ענקיים ועוד.
השדונים והפיות חבויים בתוך כל אחד ואחת מאתנו ,תמיד מתעתעים
בנו .הם כאן ,הם שם ,ולכל השדים הרוחות ,הם נמצאים בכל מקום!
כ 20-אמנים מכל קשת תחומי המופע יקימו את כפר השדונים והפיות
במיוחד בשבילכם!

Welcome to the Village of Fairies and Elvesan interdisciplinary art site at Liberty Bell Park:
…imaginary, legendary, a little scary, a lot funny
there you can find a fairy band, an elf boutique,
an upside down classroom, an enchanted tree, a market,
a nursery for giant children and more.
 There are elves and fairies hidden in every one of us!they’re here, they’re there, dammit - they’re everywhere

ניהול אמנותי :הדס עפרת ,שחר מרום
הדלעת המכושפת  -נירית נוימן גרינברג | אגם הדמעות  -גליה שומר | בוטיק
הכפר  -זהר ברק | שוד העוגיות הגדול  -הילה פלשקס ואביה שפיצר | כיתת
השדונים  -יעל מושקין | טריקסי ופדרה  -גאי ספרן לולאי ,ניבה אלוש | ציירת
החלומות  -מיכל גולד יונגמן | עץ הלחישות  -קרולין אטון | שביל המסתורין -
פיקה ודרייה לוין | בקתת העולם הקטן  -איה גנור ושרה סופר | צלמניית הכפר -
איגור ואנה | אליק והשדונים  -אליק הרפז | תינוק הבוץ Chihiro Tazuro -
תפאורנית הכפר -רומי גינזבורג | שמרטפייה  -אפרת הדני
בתמיכת הקרן לירושלים

*על מנת להשתתף בשביל המסתורין  -מומלץ להביא אוזניות וטלפון חכם.
*Earphone and a smartphone are needed to participate in Secret Passage.
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הצגות ילדים

מוסטאש החתול

גילאים Ages 3-7

Moustache the Cat

 20.8יום ג' Tue.
11:30 ,10:00
נורית קציר
Nurit Katzir

כמה חיות מסתתרות בתוך עיגול? סיפור על מוסטאש החתול שגר בתוך עיגול,
ויש לו את השפם המיוחד בעולם! למוסטאש שתי חברות ,האחת מאכילה
ודואגת והשנייה מקנאה -גם היא כמו חתול ,רוצה בעצמה ליטוף וטיפול.
והשפם  -מחליף צורות ללא סוף ,הופך לזנב של עכבר או בננה של קוף.
נצא למסע בעקבותיו ונגלה שהחברות עולה על כל שפם!
מופע תיאטרון-מחול ובובות בינתחומי.

11

קו-פרודוקציה תיאטרון הקרון ובין שמיים לארץ
The Train Theater & Between Heaven and Earth

הצגות ילדים

Children Shows

 21.8יום ד' Wed.
17:30 ,16:00
תיאטרון הקרון
The Train Theater
'45
עברית ,מעט מילים
Hebrew, a few words
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

This is a story about Moustache the cat, who sleeps on a mat.
Moustache has two friends, one who feeds him with care, the
other is jealous - she, too wants someone to play with her
!hair. His house is a circle, his moustache is up to no good
The naughty moustache hides in a fish fin, a mouse’s tail,
even in a banana with a dancing monkey on a trail.
Join us for a daring journey, where friendship outshines any
!moustache
A unique show combining visual theater, movement and puppetry.
קונספט ותסריט ,עיצוב ושפה חזותית ,פיתוח שפת במה :גליה לוי גרד | בימוי,
כוריאוגרפיה ,ופיתוח שפת במה :תמי יצחקי | תנועה ,הפעלה וחשיבה יצירתית:
שי פרסיל | משחק והפעלה :גליה לוי-גרד | מוזיקה :אבי בנימין

צילום :כפיר בולוטין
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הצגות ילדים

IPET

Ages 3-7 גילאים

BonteHond
THE NETHERLANDS

 ממציאים, מפריחים בלונים:שני שחקנים משחקים באייפדים שלהם
. אוכלים בננות ומה לא,קסמים
אבל לפתע האייפדים מחליטים להציק לשחקנים ועושים מעשי
...קונדס שונים
: כדאי לפעמים לעצור ולשאול,בעולם בו כולנו מביטים במסכים
?האם האייפד מגדיל את העולם או הופך אותנו לקטנים
 מוזיקה, המשלבת תנועה,הופעה מצחיקה עד דמעות לקהל הצעיר
!ואייפדים כמובן
Two actors play on their ipads: blowing balloons,
doing magic tricks, eating bananas and what not… when
suddenly the ipads decide to annoy the actors and pull
pranks on them… in a world where we are all looking
at our screens, we should ask: does the ipad make the
world bigger or does it make us smaller?
An hilarious show for the young audience, combining
movement, music and ipads, of course!

KAMERICH & BUDWILOWITZ :צילום

Sacha Muller, Michiel Mwaka Biankwaardt :משחק
Bram de Goeij : | בימוי אייפדRené Geerlings :בימוי
Wim Conradi : | מוזיקהMarlies Schot :תפאורה ותלבושות

Thur. ' יום ה22.8
17:30 ,16:00
35
ללא מילים
Without words
מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center
₪ 45 מכירה מוקדמת
₪ 60 מחיר מלא

www.bontehond.net

הצגות ילדים

טוטו וחברים
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גילאים Ages 3-7

Toto and Friends

 20.8יום ג' Tue.
18:00 ,16:30
 22.8יום ה' Thur.
18:00 ,16:00
'45
עברית
Hebrew

הצגה בהשראת סדרת הספרים של המאיירת והסופרת אורית ברגמן
אבל בספר המקום צר ולדמויות אין תמיד מקום ,כי :לה-לה הציפור וטוטו
הפילון אוהבים להשתולל ,מיכאל החילזון אף פעם לא מגיע בזמן ,לה-לה
מתחפשת לנמרה ומפחידה את כולם וטוטו מרחף על גלידה מעופפת ...איזה
ב-ל-ג-ן! מזל שרותם היא חברה של כולם ,עוזרת ,מסדרת ,מצחיקה ואפילו
חוגגת יומולדת!
הצגה מלאת דמיון ולב ,לשחקנית וירטואוזית אחת עם המון ידיים ובובות.

תיאטרון הקרון
The Train Theater

Based on the books of author and illustrator Orit Bergman.
Book, pages are narrow and don’t always have room for the
characters: Lala the bird and Toto the young elephant love
to go wild, Michael the snail is never on time, and Toto
floats on a flying ice cream cone… good thing the actress is
friends with everyone, helps, cleans, makes them laugh and
!even celebrates a birthday party
A one-actress show filled with heart and imagination, many
hands and puppets.

תיאטרון הקרון The Train Theater

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

*בכורה*

חממה

הצגות ילדים

העיר המזמרת

גילאים Ages 4-8

The Singing City

 19.8יום ב' Mon.
11:30 ,10:00
׳40
עברית
Hebrew

בשכונת בום–טראח יתקיים קונצרט חגיגי של נגנית הנבל המהוללת -עדינה!
אך בום-טראח שוכנת בעיר הרועשת ,בה כבישים סואנים ,מרכזי קניות,
מכונות מטרטרות ,טלפונים מצלצלים ושכנים קולניים במיוחד!
איך עדינה תצליח לנגן בתוך הרעש הזה? הילה וליאת יוצאות למסע להשקיט
את העיר .האם הן יצליחו במשימה לפני הקונצרט הגדול?
ההצגה כולה מתרחשת על גופן של השחקניות ,בשילוב חפצים ,צלילים,
צפצפות ובובות.
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תיאטרון הקרון The Train Theater

מרכז למוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

יצירתה של אורית ברגמן | במאית :גוני פז | שחקנית יוצרת :רותם גולדנברג
תפאורה :אורית ברגמן | מוזיקה :תומר ברוך | חריזת פתיחה :רונית קנו

In the neighborhood of Boom-Pow will be a festive concert
of the acclaimed harpist - Adina! But Boom-Pow is situated
in a noisy city, with busy roads, shopping centers, machines
rattling, phones ringing and loud neighbors! How will Adina
perform? Hila and Liat, set out on a journey to help Adina.
?Will they succeed
The entire show takes place on the bodies of the actresses,
combining objects, sounds, whistles and puppets.
יצירתן המשותפת של הילה פלשקס וליאת שבתאי | רעיון ,משחק ,כתיבה ,עיצוב ועיצוב
תלבושות :ליאת שבתאי ,הילה פלשקס | בימוי :מרית בן ישראל | טקסט :ציפור פרומקין
מוזיקה והנחיה קולית :אור בן מוחה | עיצוב תאורה :דן קרגר | תפירת בגד :אולין טרדימן

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

צילום :כפיר בולוטין

צילום :אלדד מאסטרו

הצגות ילדים
גילאים Ages 3-6
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הצגה רגישה Relaxed Performance

הכתר שהלך לאיבוד
The Lost Crown

הצגות ילדים
גילאים Ages 3-8

חממה

תהיה בריא מוריס מגי
A Sick Day for Morris McGee

17

תיאטרון הקרון The Train Theater

תיאטרון הקרון ומקומות שמורים The Train Theater & Safe Places
 20.8יום ג' Tue.
11:00
׳40
עברית
Hebrew
תיאטרון הקרון
The Train Theater
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il
safeplacefest.com

פיית הלילה-טוב עצובה .הכתר שלה הלך לאיבוד .היא כבר פייה גדולה אבל
היא פשוט רגילה לישון עם הכתר שלה ...היכן הוא מסתתר? עכשיו ,כשהיא סוף
סוף נרדמה ,נגלה מה קרה לו .למזלה של הפיה ,חיות רבות באות לעזרתה:
עורבים ,חסידה ,ארנבים ,אמא קנגורו ובתה ,ואפילו  -דובי מעופף וקיפוד
מתופף .כולם מתרוצצים ומחפשים .האם יצליחו להחזיר את הכתר לפייה?

 22.8יום ה' Thur.
׳45
10:00
גרסה באנגלית
English Version

The Goodnight Fairy is sad. She lost her crown. Where is it
hiding? When she finally falls asleep, we’ll find out what
happened to it. Lucky enough for the Goodnight Fairy, lots
of creatures come to help her: some crows, a stork, a bunch of
rabbits, a mother kangaroo - even a flying teddy bear and a
hedgehog who can play the drums! They all run around searching
?for the fairy’s crown - will she get it back in the end

12:00
גרסה בעברית
Hebrew Version
תיאטרון הקרון
The Train Theater
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

יצירתה של אפרת הדני | רעיון ,עיצוב והפעלה :אפרת הדני | תסריט ובימוי:
מרית בן ישראל | עיצוב במות :מיכל בן ענת | בנייה ופטנטים :דידי אלון
מוסיקה :גוסטבו בוסטמנט | העיצוב תאורה :דן קרגר | מילים ומנגינה לשיר סיום:
רונית קנו | התאמת והנגשת ההצגה :אור אלתרמן ברנע ושרון גבריאלוב
בחסות העמותה לילדים בסיכון  -מרכז לטיפול וחקר באוטיזם

traintheater.co.il

עיבוד לסיפור מאת פיליפ ס .סטיד ואיורים מאת ארין א .סטיד
מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה .כל בוקר הוא נוסע
לעבודה בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים :הפיל הגמיש ,הצב הזריז,
הקרנף המצונן ,הפינגווין שמדבר פינגווינית והינשוף שפוחד מהחושך.
כשמוריס מגיע ,גן-החיות מתעורר לחיים :מוריס בודק ,מחבק ,משחק
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...
סיפור על חברות לא שגרתית בעולם קטנטן מלא קסם.
Based on the book, A Sick Day for Amos McGee by Philip C. Stead
Every morning, Morris goes to the zoo where he works and
spends the day with his good friends. Morris bathes and hugs
the animals, plays and laughs with them, and sings lullabies.
But one day when Morris doesn't show up the worried animals
decide to do something for him. A heartwarming story about a
unique friendship, in an enchanted world.
יצירתן המשותפת של מעין רזניק ואיילת גולן | שפה חזותית ,עיצוב ומשחק:
מעין רזניק | כתיבה :ציפור פרומקין | בימוי :איילת גולן | מספר :יהונתן בן חיים
מוסיקה ,עריכת סאונד ועיצוב תאורה :דן קרגר | עיצוב ובניית השולחן :גלעד נרדי
ייעוץ וליווי אמנותי :נעמי יואלי ,מרית בן-ישראל

גרסה רגישה לילדים על הספקטרום האוטיסטי
ושאר שונויות קוגנטיביות ולמשפחותיהם.

מה שמייחד את ההצגה הוא עוצמה מופחתת של תאורה וצליל ,שיש אזניות
להשאלה ,ישנו צוות המסייע לצופים ,וגם בסמוך לאולם נמצא חדר שקט
להרגעות.

צילום :יאיר מיוחס

צילום :דור קדמי

-4-

הצגות ילדים

גשם קיץ 5

*בכורה*

חממה

גילאים Ages 4-9

Summer Rain 5

 19.8יום ב' Mon.
11:30 ,10:00
'60
עברית
Hebrew

הפקה מיוחדת של תיאטרון הקרון .מיטב העבודות מהחממה  - 8תכנית לימודי
המשך לתיאטרון חזותי ותיאטרון בובות אמנותי לילדים.
פינגווינים באנטרקטיקה ,קואלה חצופה ,מנורה שקמה לחיים ,קונכיה
קסומה ועוד מופעים קטנים ומפתיעים לילדים.
אמנים מכל התחומים יוצרים תיאטרון חזותי ותיאטרון בובות אמנותי
לילדים.

תיאטרון הקרון
The Train Theater

A special Train Theater production. Selected works from
Greenhouse 9 - Advanced studies in children’s visual theater
and artistic puppet theater.
Penguins in Antarctica, a cheeky koala, a lamp that came to
life, a magical shell and other little, surprising shows for
children.
Artists from all disciplines create artistic visual and
puppet theater for children
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לימודי המשך
רּוׁש ַליִ ם
יַאטרֹון ַה ָּקרֹון ,יְ ָ
ְּב ֵּת ְ

חממה  -תיאטרון הקרון Greenhouse - The Train Theater

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

חממה9

לימודי הסבה והמשך לתיאטרון חזותי
ותיאטרון בובות אמנותי לילדים
(למה שרק מבוגרים ייהנו מאמנות?)
בובנאים ,פסלים וציירים ,להטוטנים ,אנימטורים ,מוסיקאים ,מאיירים
שרוצים להפיח חיים באיורים ,כוריאוגרפים שרוצים להרקיד סיפורים,
שחקנים שרוצים לשחק בבובות ,מספרים שרוצים לדבר בשפת החפצים,
אמנים מכל התחומים  -מוזמנים להרפתקה בתאטרון הקרון .הסודות והכלים
של מיטב אמני הקרון ואמנים אורחים בניהולן האמנותי של מרית בן ישראל
ורוני מוסנזון נלקן.

אמנים משתתפים :אביב הורוביץ ,אורית ממרוד ,יפעת שמני ,ציפורה מנדל,
קטרינה טפליצקי | הנחיה :מרית בן ישראל ,רוני מוסינזון נלקן | הפקה :דנה בסון

 14מפגשים לימודיים ,אחת לשבועיים ,החל מנובמבר 2019
ליצירת קשר :דנה 02-5618514 :שלוחה dana@traintheater.co.il 118

צילום :דור קדמי

ההרשמה לחממת האמנים בעיצומה 2019-2020

Dumpu Dinki

21

הצגות ילדים

הסנדוויץ' הרעב

20

Ages 4-9 גילאים

The Hungry Sandwich

Ages 4-9 גילאים

 ואם האיש גר,אם סנדוויץ׳ יכול להיות רעב אז גם מפלצת יכולה להתאהב
? אז איפה הבית גר,בבית
 לפעמים, כל מיני סיפורים ושי לפעמים עוזרת,ג'רמי מנסה לכתוב סיפורים
 לספר-  אבל רק ביחד הם יצליחו במשימה.מבלבלת ולפעמים מפריעה
...סיפור על איך מספרים סיפור! וגם לחיות באושר ועושר עד עצם היום הזה
, המזכיר לנו שאפשר לֿיצור משהו מכל דבר, ליצנות וחפצים,תיאטרון בובות
.ושכל המצאה תחילתה במשחק

Mon. ' יום ב19.8
17:30 ,16:00
45'
עברית
Hebrew

חממה

Figurentheater Anne-Kathrin Klatt

הצגות ילדים

The Train Theater תיאטרון הקרון

GERMANY

. איראן ופקיסטן,מופע שנוצר בהשראת סדנאות תיאטרון באנגולה
, בתחילה הן זרות ואחר כך חברות, נפגשות, זוג ידיים,דומפו ודינקי
,לפעמים האחת מקטרת והשנייה שובבה
! ולפעמים הן רבות,לפעמים רק אחת רוצה להיות לבדה
?האם הן יישארו חברות או יהפכו לאויבות
.תיאטרון ידיים מצחיק ומקסים בשילוב נגינה חיה על מערכת תופים

Mon. ' יום ב19.8
17:00 ,12:00
40'
ללא מילים
Without words

נורית קציר
Nurit Katzir
Dumpu and Dinki, a pair of hands, meet for the first time.
The two strangers become friends. One complains and
₪ 45 מכירה מוקדמת
the other misbehaves. One wants to be alone and the
₪ 60 מחיר מלא
other wants to play. Occasionally they also quarrel!
Will they be friends or foes?
An enchanting hand theater comedy combining live music and
a drum set.
figurentheater-klatt.de

If sandwiches can be hungry then monsters can fall in love.
And if the man lives in the house, then where does the house
live? Jeremy attempts to write. Sometimes Shay helps him,
sometimes not. But only together they will succeed to tell a
story about how to tell a story! And how to live happily ever
after, too…
A puppetry, object theater and clowning performance
reminding us that every creation starts with a game.

 | מוזיקהMichael Miensopust : | בימויAnne-Kathrin Klatt :יצירה ומשחק
Claudia Sill, Klatt, Heinrich Hesse : | תפאורהEmil Kuyumcuyan :חיה

 שי פרסיל: בימוי ושפה חזותית,יצירתם של שי פרסיל וג׳רמי רבון | כתיבה
 מרית בן ישראל: ג׳רמי רבון ושי פרסיל | ליווי אמנותי: משחק והפעלה,עיצוב
 דן קרגר: איתמר מנדס פלור | מוזיקה ועיצוב תאורה:פיתוח ובניית תפאורה

 כפיר בולוטין:צילום

Claudia Sill :צילום

With the support of Goethe Institut Israel

תיאטרון הקרון
The Train Theater
₪ 45 מכירה מוקדמת
₪ 60 מחיר מלא

traintheater.co.il

הצגות ילדים

מעיל הפלאים
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גילאים Ages 4-8

Tailor Made

 20.8יום ד' Tue.
10:00
׳40
עברית ,מעט מילים
Hebrew, A few words

ביום הולדתו מקבל החייט הקטן פתק מסתורי "נא לתפור מעיל עד חצות.
המידות אינן משנות ,העיקר שיתאים בדיוק"...
בדיוק בחצות החייט משלים את המשימה ,אבל אז...
לאן ממהרת מכונת התפירה? למה המספריים לובשות חצאית? למה הופך
האצבעון? למי באמת נועד המעיל הפלאי?
בואו הצטרפו למסע קסום ומרגש של החייט בעקבות מעיל הפלאים.
תיאטרון חפצים עשיר ויצירתי ,המשלב מעט טקסט ,משחק ומוסיקה מקורית.

תיאטרון הקרון The Train Theater

מרכז למוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

הצגות ילדים

חממה

קרקס בראשית

גילאים Ages 4-9

The Circus of Genesis

 20.8יום ג' Tue.
16:00
'45
עברית ,מעט מילים
Hebrew, a few words

סיפור שבעת ימי הבריאה מוצג ע"י להטוטן ,אשר מגיע לבמה כדי להציג את
מופע הקרקס שלו.
דיאלוג עם קול מסתורי מנחה את הלהטוטן דרך הסיפור המקראי באמצעות
שימוש בחפצים מגוונים והרבה דמיון.
תיאטרון חפצים וקרקס ,המלווה במוזיקה אתנית.

נורית קציר
Nurit Katzir

The story of the seven days of creation is performed by a
juggler entering the stage to do his circus show, but then
discovers that the stage has changed.
In a dialogue with a mysterious voice, the juggler is led
through the biblical story, using various props and a lot of
imagination.
Puppetry and circus theater, accompanied by world music.
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תיאטרון זיקית The Galilee Multi Cultural Theater-ZIKIT

On his birthday, the little tailor receives a mysterious
note: “Your mission is to sew a coat by midnight. The size
doesn’t matter, but it must fit perfectly...” Come join us for
a whimsical adventure and find out who the coat was really
made for. A play of few words, combining puppetry, object
theater, textiles and music. The play is performed worldwide.

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60
www.zikit.info

יצירתם משותפת של פבלו אריאל ,רן מורנו | משחק :רן מורנו | כתיבה ,בימוי ועיצוב
תפאורה :פבלו אריאל | מוזיקה :גוסטבו בוסטמנטה | קריינות :מוטי בראכן

יצירתו של אורנן ברייר | עיבוד ,עיצוב ,מוסיקה ועל הבמה :אורנן ברייר
ליווי אמנותי :מרית בן ישראל | עיצוב תלבושות ובדים :ולי מינצי | עיצוב בובות:
שרון סילבר-מרת | עיצוב תאורה :שחר מרום | מנגנונים :שאול מוגרבי-ברגר
ואורנן ברייר

צילום :דור קדמי

צילום :נועם דהאן

הצגות ילדים

אגדת סת״ם
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גילאים Ages 4-9

Alef-Bet Legend

 20.8יום ג' Tue.
18:00 ,16:30
 21.8יום ד' Wed.
10:00
'45
עברית ,מעט מילים
Hebrew, a few words

מעשה בסיפור שברח מן הדף  -בהשראת חיי העיירה היהודית והחסידות.
הצטרפו לאבגדה ,עובד בית המדרש ,שאינו יודע לקרוא .לילה אחד אבגדה
מגלה שהאותיות פרשו כנף ועזבו את ספרי הקודש! הוא יוצא למסע להחזיר
את האותיות האבודות ,דרך יער מסתורי וחיות מכושפות  .האם יצליח
במשימה ,ואולי בסופה יגלה בעצמו את סוד האותיות?
שולחנו של סופר סת"ם הופך לבמה מלאת הפתעות ואותיות מתעופפות.

תיאטרון הקרון The Train Theater

מרכז למוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

*בכורה*
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הצגות ילדים
גילאים Ages + 4

 21.8יום ד' Wed.
19:45
׳50
עברית
Hebrew
אמפיתיאטרון ,גן הפעמון
Amphitheater,
Liberty Bell Park

An original tale based on life in a Jewish Hasidic village.
Avgada works in the Beit Midrash and does not know how to
read. One day he discovers that the letters left the holy
books! Avgada sets out after the letters. Will he find them,
?and learn their secret by the end
A scribe’s table transforms into a stage full of surprises
and flying letters.

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

עיצוב ,רעיון ומשחק :אבשלום אשל ואסף פרידמן | בימוי :רות חוף
מוזיקה :אבשלום אשל

הפקה מיוחדת לפסטיבל

צלילים וצלליות
Sounds and Shadows

מופע מוזיקלי בשילוב תיאטרון צלליות בהשראת התרבות הים תיכונית.
להקת אקוט במופע טרום בכורה חגיגי לאלבום "צד לצד" -אלבום שירי
הילדים המזרחי המקורי הראשון בעברית ,חולקים במה עם מאסטרית
תיאטרון הצלליות ,האמנית פטריסיה אודונובן ,שהצגותיה הציגו ברחבי
הארץ והעולם .טיול פנטסטי חד פעמי בין צלילי המקום ,העיר והמדבר,
המוזיקה ועולם תיאטרון הצלליות.
Musical concert combined with shadow puppetry of the Middle
East tradition. Ecoute band in a pre-premiere of “Side to
Side” - the first album of eastern children’s songs in Hebrew
share the stage with world-renowned shadow puppet theater
artist, Patricia O’Donovan. An unrepeatable trip amongst
local sounds from the city and the desert.
יצירה מוזיקלית :ענבל ג׳משיד וגלעד ואקנין | להקת אקוט :ענבל ג'משיד  -שירה
גלעד ואקנין  -גיטרה | טל אברהם  -חצוצרה | אביתר חרמש  -קונטרבס
אביב עזרא  -כלי הקשה
האלבום "צד לצד" הופק בתמיכת משרד התרבות ומרכז פליציה בלומנטל למוזיקה

יצירה ,עיצוב והפעלה תאטרון צלליות :פטריסיה אודונובן | קונסטרוקציה:
מריו קיסמן | עוזרים על הבמה :דוד לוקרד ומריו קיסמן

צילום :כפיר בולוטין

הצגות ילדים

הגשם של סבא אהרון

גילאים Ages 4-10

Grandpa Aaron and His Rain

 22.8יום ה' Thur.
11:30
׳50
עברית
Hebrew

שמעתם שסבא אהרן מוציא אלבום? בואו לחגוג את ההשקה בהצגה משופמת
במיוחד ומוזיקלית אפילו יותר מהרגיל בעונה!
ע’’פי סיפור מאת מאיר שלו .בצורת ,מחכים לגשם! סבא אהרון מספר שכל
העננים נתקעו במערה שבהר וחייבים לחלץ אותם .סבא נחום וסבא יצחק
בכלל לא מאמינים לסיפורים שלו .למרות זאת ,יוצאים השלושה להרפתקה
בהר .האם בכוחות משותפים יצליחו לשחרר את העננים הכלואים במערה
ולהביא את הגשם? מסע מצחיק אל הדמיון בתוך המון ארגזי קרטון ו...
 1500פרות וארנבות!
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הצגות ילדים
גילאים Ages 4-9

Cactus

 22.8יום ה' Thur.
17:30 ,16:00
׳45
עברית
Hebrew

הצגת ילדים קוצנית!
מה קורה כשבגינת פרחים מרהיבה צומח יום אחד קקטוס?
האם יוכל להשתלב או שעליו לחפש מקום אחר?
סיפור קומי מותח עם סצינות אקשן חסרות מעצורים ,הרבה הרבה קוצים,
וכמובן גם תולעת (כי תמיד חייבים גם תולעת).
הצגת תיאטרון בובות משעשעת שלא מפחדת מהומור שחור.

תיאטרון הקרון The Train Theater

מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

קקטוס
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שרון גבריאלוב Sharon Gavrielov

מרכז הכנסים
משכנות שאננים
Mishkenot Shaananim
Convention Center

Based on the story by Meir Shalev. There is a drought and
they’re desperate for rain! Grandpa Aaron tells his friends
about the mountaintop cave where the clouds are all stuck.
Will their joint effort manage to free the clouds and bring
the much-needed rain? A comical journey of the imagination
!inside a mass of cardboard boxes, 1500 cows and rabbits

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

!A spiky children’s show
What happens when one day a spiky cactus grows in a beautiful
flower garden? Can he fit in or should he look for another
home? A comic story with crazy boundless scenes and lots of
spikes (and a worm. You gotta have a worm).
A show for children and adults alike who are not afraid of
black humor and spikes.
יצירה ,שפה חזותית ,כתיבה ,שירים מקוריים ,לחן ומשחק :שרון גבריאלוב | בימוי
ושפה חזותית :מיטל רז | תפאורה ותלבושות :יסמין וולק | בובות :שרון סילבר מרת |
לווי אמנותי ועיצוב תאורה :לושה גבריאלוב

בימוי ,עיבוד ומילים לשירים :מור פרנק | משחק :גדי פור ,גיא רון ,בצלאל בורוכוב,
רפאל עבאס | עיצוב שפה חזותית ואובייקטים :מעין רזניק | עיצוב חלל ותלבושות:
כנרת קיש | מוזיקה מקורית :בצלאל בורוכוב ,רפאל רועי ירקוני | עיצוב תאורה:
ג'ודי קופרמן | סאונד :יואב גרשון | תנועה :נדב אילון | הדרכת שחקנים :נעמי יואלי

בתמיכת מנהל התרבות

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

צילום :ז׳ראר אלון

צילום :ערן לבנון

הצגות ילדים

האיש והתיבה
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גילאים Ages + 4

Love machine

 21.8יום ד' Wed.
17:30 ,16:00
׳40
ללא מילים
Without words

בתוך תיבה פלאית חי אדם בודד .התיבה משמשת לו בית והוא משמש לה לב
פועם .כל בוקר האיש מתחיל בשרשרת פעולות שימושיות שבסופן ממתינה
לו כוס תה ,אבל בבוקר הזה משהו השתבש ...המכונה פותחת לאדם פתח
סודי אל עולם של דמיון ,שיוביל אותו בסופו של יום אל האהבה...
תיאטרון חפצים בשילוב אנימציה חיה.

אורנן ברייר Ornan Braier

מרכז למוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

הצגות ילדים
גילאים Ages 5+

חממה

מעלה מטה

Up and Down Story
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תיאטרון קומקום Koom-Koom Theatre

 19.8יום ב' Mon.
18:00 ,16:30
׳55
ללא מילים
Without words

In a magical box lives a lonely man. The box is his home and
he is its heartbeat. Each morning the man takes on a series
of activities, at the end of which awaits him a cup of tea.
But this morning something goes wrong… the box creates a
secret opening into a world of imagination that will lead
…him to love

מרכז למוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center

On the top floor of a high-rise building lives a child who
dreams of reaching the stars. He wants to soar up towards
them, but the daily routine of busy parents, boring teachers
and naughty kids brings him down again and again. He needs
to mobilize all his ingenuity and creativity to make his
dream come true. A puppet, black theater and pantomime show.

koomkoom.org

יוצרים ושחקנים :אנדרי אורבך ,קטיה אורבך | דרמטורגיה :מריה נמירובסקי
עיצוב במה :מריה מיכאילוב | עיצוב בובות :קטיה אורבך ,ליאוניד אליסוב ,ליזה שור
מוזיקה :מריה נמירוסקי ,אור קודאי | הקלטה ועריכה :אור קודאי | תאורה:
יהודה ספקטור

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

מחזה ,בימוי ,עיצוב ,מוזיקה ומשחק :אורנן ברייר | אנימציה :הדר לנדסברג
תלבושת ואביזרים :ולי מינצי | ייעוץ אמנותי :נעמי יואלי ומרית בן ישראל
ההצגה הופקה בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ,פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים

בבניין רב קומות ,בקומה העליונה ,גר ילד שחולם על כוכבים רחוקים .הוא
רוצה להמריא אליהם מעלה ,אך השגרה היומיומית של הורים עסוקים ,מורים
משעממים וילדים שובבים מנחיתה אותו ארצה פעם אחר פעם .איך בכל זאת
יגשים את חלומו? הצגת תיאטרון שחור ופנטומימה.

בתמיכת משרד התרבות ,עיריית ירושלים ,מועצת הפיס לתרבות ואמנות ,הקרן לירושלים

צילום :יוסי צבקר

צילום :אריק שרגא

30

הצגות ילדים
גילאים Ages 5+

קונצרט בחולות

A Concert in the Sand
תיאטרון הקרון The Train Theater

 18.8יום א' Sun.
למוזמנים בלבד
מערת צדקיהו
Zedekiah's Cave
 19.8יום ב' Mon.
16:30 ,12:00
מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center
׳50
עברית ,מעט מילים
Hebrew, a few words
traintheater.co.il
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

*בכורה*

עיבוד לספר "קונצרט בחולות" מאת תמי שם טוב ורחלה זנדבנק
סיפורו של קונצרט התזמורת הפילהרמונית הראשון בתל אביב של
שנות השלושים.
אורי וסבתו יוצאים להרפתקה ברחבי העיר תל אביב הצעירה בדרך
לקונצרט ההיסטורי .בדרך ייפגשו באוטובוס שלא עוצר ,בדוכן גזוז
מזמר ,בגן-שעשועים מופלא ובחוף-ים ובו יצורים חלומיים .כל מי
שיקרה בדרכם יסחוף אותם למסע מוזיקלי סוער...
הצגה ללא מילים בשילוב בובות ,חפצים ,אנימציה ומוזיקה חיה
בביצוע רביעית נגנים.

Based on the book by Tamy Shem-Tov & Rachella Sandbank
about the story of the first Tel Aviv philharmonic
concert in the 30's.
Uri and his grandmother venture out into the young
city of Tel Aviv on their way to the historic concert.
They will meet a bus that never stops, a singing soda
stand, a marvelous playground and dreamy creatures
on a beach. Each will sweep them away on a vibrant
…musical journey
A play without words with puppets, objects, animation
and a live quartet.

 Come and meet Maayan Resnickיצירה משותפת של מעין רזניק ואיילת גולן
בימוי :איילת גולן | עיצוב ,שפה חזותית ואנימציה :מעין רזניק | משחק
בואו להכיר את מעין רזניק
והפעלה :מעין רזניק וגילי בית הלחמי | מוזיקה מקורית וניהול מוזיקלי:
פרטים בע55 .
אופיר בר-און | נגנים :ניר טייב  -גל גוטמן ,הגר מעוז ,הילה אפשטיין
Further details on p.55
תאורה :דן קרגר
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

צילום :כפיר בולוטין

***

הצגות ילדים

חוק התותים

גילאים Ages 5+

The Law of Strawberries

 19.8יום ב' Mon.
19:30
׳50
עברית
Hebrew

מופע שטותי שמדבר על דברים רציניים (סליחה )..מופע רציני שמדבר על
שטויות (סליחה )..מופע שעושה כבוד למערכת החוק! (סליחה !)...מופע
רוק לילדים ,בו תוכלו לפגוש כלבים מקולקלים ,ילדות עקשניות ,שודדי
ביצים ,מלכים שלא יודעים להתנהג וגם את גרשון ורונית שלוקחים את
החוק לידיים ומנסים לבנות בעולם (סליחה באמפי תיאטרון של גן הפעמון),
מערכת חוקים חדשה.
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הצגות ילדים
גילאים Ages 5+

Stork's Gift

 21.8יום ד' Wed.
18:30 ,16:00
׳40
ללא מילים
Without words

בהשראת אגדה עתיקה מליטא המספרת על עץ החיים ,ששורשיו מסתעפים
מבטן האדמה ועד השמיים .תחת ענפי העץ מתגוררים האם והאב של הבריאה,
המעניקים חיים לכל היצורים החיים .הציפורים ,כך מספרים ,הן הגשר לגן
עדן .במיוחד החסידות .הן מגיעות בחורף ,לוקחות מחלות וכאבים; ובאביב
מורידות איתן נשמות חדשות.
תיאטרון חפצים המלווה במוזיקה חיה של כלים מסורתיים ,חגיגה חזותית
של צבעים וטעמים ממקום אחר.

רונית קנו ,גרשון ווייספירר Ronit Kano, Gershon Weisführer

אמיפיתיאטרון ,גן הפעמון
Amphitheater, Liberty
Bell Park
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

מה הביאה החסידה?
Stalo Teatras

מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center

A silly show that talks about serious things (no…) a serious
show that talks about silly things (no…) a tribute to the
law! (no…)! A rock show for children, where you’ll meet
broken dogs, stubborn girls, egg thieves, disobedient kings
and Gershon and Ronit, who take the law into their own hands.

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

www.staloteatras.lt

יצירה משותפת של גרשון ווייסרפירר ורונית קנו
טקסטים ולחנים :רונית קנו | פרט ל"אלונה לא"  -עיבוד לספרה של רימונה די-נור
לחנים נוספים ועיבודים :גרשון ווייסרפירר ורונית קנו | יעוץ אמנותי :מרית בן ישראל,
ג'וזף שפרינצק
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LITHUANIA

By an old Lithuanian legend. Beneath the tree of life live
the mother and father of creation, who give life to all
living creatures. The birds, as they say, are a bridge between
heaven and earth, especially the storks. They come down in
the winter, take illnesses and pain; and in the spring they
bring new souls to the earth.
Object theater accompanied by ancient instruments.

יצירה,Algirdas Mikutis, Saulė Degutytė, Snieguolė Dikčiūtė :
Darius Rakauskas, Valdas Narkevičius
משחק והפעלהSaulė Degutytė, Saulius Čėpla, Gediminas Žilys :
עיצוב תאורהTadas Juozapaitis :
With the support of Lithuanian Culture Institute and Lithuanian Council for Culture

צילום :שירי בן ארי

צילוםTeatr Figur Kraków :

הצגות ילדים

נקודת אור
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הצגות ילדים

גילאים Ages 5+

A Touch of Light

 21.8יום ד' Wed.
11:30 ,10:00
'55
עברית
Hebrew

עלילת ההצגה מבוססת על סיפור חייו של לואי ברייל ,שחי במאה ה19-
בזכות אומץ ליבו וכמיהתו לידע ,המציא לואי ברייל את הכתב המשמש
עיוורים עד היום " -כתב ברייל" .עיבוד ההצגה נאמן לסיפור האמתי
לחייו ,ויוצר הזדהות עם הגיבור  -ילד שהצליח ליצור ולהשפיע ,למרות כל
המכשולים בתקופתו.
אור ,צלליות ,חול ,אש ,נייר וחפצים נשזרים יחדיו לסיפור מרתק.

 21.8יום ד' Wed.
11:00
׳40
עברית
Hebrew

The story of the inventor of the braille writing system.
At the age of three, Louis Braille lost his eyesight. Would
he ever be able to read and write? His thirst for knowledge,
coupled with the love and support of those around him, led
him at age fifteen, to his marvelous invention: an alphabet
for the blind.
In a sandbox full of paper cuttings, pencils, sticks, and
shadows, a poetic play - comes to life.

מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center

גילאים Ages 5+

Peter and the Wolf

עיבוד ליצירה הידועה מאת סרגיי פרוקופייב .חמישה נגנים מספרים את
הסיפור הידוע על פטר השובב שלא סגר אחריו את השער ,על סבא המודאג,
על חיות הבית שהשתעשעו והתקוטטו באחו ועל הזאב הרשע שאיים לטרוף את
כולם .בהצגה הזאת הנגנים הם לא רק מנגנים ,הם גם מספרים את הסיפור,
במילים וחפצים  -כולל כלי הנגינה עצמם  -ויוצרים שפת במה מקורית.

תיאטרון הקרון The Train Theater

תיאטרון הקרון
The Train Theater
מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

traintheater.co.il

פטר והזאב
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חמישיית תל-אביב וארי טפרברג
Tel Aviv Wind Quintet & Ari Teperberg

מכירה מוקדמת ₪ 45
מחיר מלא ₪ 60

www.tlvwq.com

יצירה ,בימוי ,כתיבה ועיצוב :פטריסיה אודונובן | משחק :רוני גולן
מוזיקה :רחל יצקן | קונסטרוקציה :מריו קייזמן

An adaptation of Sergei Prokofiev’s piece.
Five musicians tell the familiar story of naughty Peter who
didn’t close the gate after himself; worried grandfather and
;the animals who fooled around and quarreled in the meadow
and the big bad wolf who threatens to devour them all.
The musicians not only play the music, but also tell the
story, using words and props - including the instruments
!themselves - to portray the different characters
מוזיקה וטקסט :סרגיי פרוקופייב | תרגום :א.ב .דניאל | עיבוד Joachim Linck� :
 | elmannבימוי :ארי טפרברג | ביצוע :חמישיית תל אביב :הגר שחל ,חליל | יגאל
קמינקא ,אבוב | דני ארדמן ,קלרינט | איתמר לשם ,קרן | נדב כהן ,בסון | עיצוב
חפצים ותלבושות :מאי אילון
בתמיכת קרן פטריק ולינה דרהי ,משרד התרבות והספורט

צילום :כפיר בולוטין

צילוםMichael Pavia :
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הפקה מיוחדת לפסטיבל

 בובה ובבושקה,בוב

הצגות ילדים
Ages 7+ גילאים

Wild Puppets

שלושה מופעים מצחיקים עד דמעות בטכניקות שונות של
:תיאטרון חפצים ובובות

 כפיר בולוטין:צילום

The story of Dumma and Dummi הסיפור על דומה ודומי

, בו נלמד כיצד מתמודדים עם נמר רעב ביער,מסע מסעיר להודו
באיזה מקרים מומלץ להתחבא בדלעת וכיצד פנקייק יכול להציל
 תיאטרון בובות וחפצים בסגנון בוליוודי עם אנימציה חיה.חיים
.ובישולים הודים בארבע ידיים
A journey to India in which we’ll learn how to deal with
a hungry tiger in the woods, when it might be advisable
to hide in a pumpkin and how a pancake can save your
life. Bollywood style puppet and object theater with
live animation and Indian cuisine with four hands.
 מיטל רז וקרן דמבינסקי:יוצרות ומבצעות

***

Babushka בבושקה

! רוסיה- הצטרפו לפוץ וקונץ במסעם מסביב לגלובוס והתחנה הפעם
. המשלב ליצנות ותיאטרון חפצים שובב,מופע מוזיקלי

Tue. ' יום ג20.8
18:00 ,16:00 ,12:00
 דקות50-כ
עברית
Hebrew
מרכז מורשת בגין
Begin Heritage Center
₪ 45 מכירה מוקדמת
₪ 60 מחיר מלא

www.meitalraz.com
traintheater.co.il
toftheatre.be

Join Putz and Kuntz on their journey around the globe.
This time - to Russia! A musical performance combining
clowning and mischievous object theater.
 טלי רגב וצבי פיטרקובסקי: מוזיקה ועיצוב, משחק,יצירה
קטע מהופעת חוצות חדשה של תיאטרון הקרון

BELGIUM

***

Dans L'atelier שגעון בסדנא

Melisa Stein :צילום

 מתיאטרוני הבובות, הבלגיTOF THEATER עבודה קצרה ומבריקה של
, מחליטה לסיים את הבנייה של עצמה, בובה בסדנא.המובילים בעולם
. בכלי העבודה ואפילו במפעילות שלה עצמה,תוך כדי מאבק בחומר
A short and wacky TOF theater performance describing
the mishaps of a puppet under construction, who
decides to take a stab at finishing up the job itself...
it struggles with the elements, the materials,
the objects, and sometimes even the manipulators
themselves, never hesitating to tyrannize them…
a performance without words.
Alain Moreau : מחזה ובובות, בימוי, כתיבה,קונספט
Max Vandervorst : | מוזיקהAngela Malvasi & Yannick Duret :משחק
With the support of WBI

Come and meet בואו להכיר את
Alain Moreau
55 .פרטים בע
Further details on p. 55
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הפקה מיוחדת של הפסטיבל

Jerusalem
Puppet Jam
 משעשע ומלא, פואטי,קברט תיאטרוני חצוף
. ליצנות ועוד, בובות- בדימויים חזותיים
:יעלו ויופיעו
אריאל דורון
 יעל סעדי,דן קרגר
לי נחת שלום ושרון גבריאלוב
 תאיר לוין,מאיה אייזן

:מנחה הערב
, פרפורמר- נועם רובינשטיין
ליצן ואיש אשכולות
:מוזיקה חיה
Billhillies
 עליזה במיוחדBluegrass להקת
:מוזיקאים
 אסף קורן,צבי פיטובסקי
אדם שופרא

***

A jubilant closing night for the festival under the
stars, at Liberty Bell Park amphitheater.
Theatrical cabaret - cheeky, poetic, amusing and full
of visual images, puppets, clowns and more.
Emcee:
Noam Rubinstein performer, clown and
renaissance man
Live music:
Billhillies an especially cheerful
Bluegrass band
Musicians:
Tsvi Petrakovski
Asaf Koren
Adam Shoufra

Performers:
Ariel Doron
Dan Karger
Lee Nahat Shalom &
Sharon Gavrielov
Maya Eisen
Tair Lewin Chalem
Yael Sady

מבוגרים ונוער
Ages 10+ גילאים

Thur. ' יום ה22.8
21:00
+ 60׳
 ג'יבריש, אנגלית,עברית
Hebrew, English,
Gibberish
 גן הפעמון,אמפיתיאטרון
,Amphitheater
Liberty Bell Park
₪ 45 מכירה מוקדמת
₪ 60 מחיר מלא

traintheater.co.il

הצגות מבוגרים ונוער
Adult & Youth Shows
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מבוגרים ונוער

FREEZE!

Ages 10+ גילאים

Nick Steur
THE NETHERLANDS

,"הדבר המשמעותי ביותר לצופים הוא להיות מודעים להווה הבימתי
."ולנוכחות שלהם בו
, ללא דבק, איזן אבניםNick Steur ,מגיל צעיר האמן הבינתחומי
 הקהל והאמן יחלקו, במופע.ללא בטון או כל טריק שיעלה על דעתכם
. בו הבמה תהפוך לפסל חי,מרחב משותף של שקט וריכוז
 עוצמתה של האבן והנוכחות,זהו מפגש טעון בין כוחו של האמן
.המאפשרת של הקהל

“The most significant thing for spectators is becoming
aware of the present, and their own presence in it.”
From a young age the interdisciplinary artist, Nick
Steur, has balanced rocks without glue, cement or any
other trick you can think of.
The audience and the artist will share a space of
silence and concentration as the stage turns into a
live statue.
A charged meeting between the strength of the artist,
the power of the rock and the presence of the audience.

Alastair Bett :צילום

***

Tue. ' יום ג20.8
19:30 ,17:30
 דקות60
ללא מילים
Without words
 גן הפעמון,אמפיתיאטרון
Amphitheater,
Liberty Bell Park
₪ 60 מכירה מוקדמת
₪ 80 מחיר מלא

www.nicksteur.com
Come and meet בואו להכיר את
Nick Steur
55 .פרטים בע
Further details on p. 55

מבוגרים ונוער
גילאים Ages 12+

 19.8יום ב' Mon.
22:30
'45
אנגלית ,מעט מילים
English, a few words
תיאטרון הקרון
The Train Theater
מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

arieldoron.com

Plastic Heroes
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מבוגרים ונוער
גילאים Ages 12+

אריאל דורון Ariel Doron
המלחמה עוד רגע מתחילה ,עכשיו הזמן להפוך לגיבורים! אבל החיילים
מפלסטיק ,שדה הקרב הוא שולחן ,והבית הוא רק תמונה רחוקה על מסך.
במערכה בה איש אינו יודע מי האויב או מה המטרה ,הגבולות בין המציאות
לדמיון מטשטשים :האם כל זה אמיתי או רק משחק ילדים?
אסופת תמונות ממלחמה בהופעת תיאטרון חפצים למבוגרים .עם מעט מילים,
שני אייפדים והרבה צעצועים.
ההצגה המצליחה חוזרת לפסטיבל ,לאחר שהקיפה את העולם במסע הופעות.

 21.8יום ד' Wed.
22:30 ,21:00
'30
ללא מילים
Without words
תיאטרון הקרון
The Train Theater

“War is about to begin, now is the time to become heroes.
But the soldiers are plastic, the battlefield a table and
home is just a distant image on a screen. In a combat with no
clear enemy or goal, the border between reality and fantasy
blurs: is this really happening, or is it all just a game?”.
”A collage of images from war, made entirely of “ready made
children's toys. This successful play is returning to the
festival after a world tour.

מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

arieldoron.com

Boxed
אריאל דורון Ariel Doron
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*בכורה*

מה מתחבא בתוך קופסה? האם זה אני? האם זה אמיתי? הגיע הזמן לפתוח
אותה! או לסגור? בבקשה ,זה מפחיד! הקהל מוזמן להפעיל את הדמיון ,או
שמא לכבות את המציאות...
הצגה מינימליסטית ,עם הרבה דמיון ,ללא מילים וקופסה.
?What is inside the box? Is it me? A part of me? Is it real
!Dangerous? Funny? I believe it is time to open the box
m scared.׳Please close it. I
A minimalistic piece without words, lots of imagination
and... a box.
יצירה וביצוע :אריאל דורון | דרמטורגיה | Tobias Tönjes :ליווי אמנותי :שחר מרום,
 ,Florian Feiselרוני נלקן מוסנזון
הופק בהשתתפות :גלריה תאטרון החנות ,FITZ! Zentrum für Figurentehater, 31
Erlangen International Figuren Theater festival

בואו להכיר את אריאל דורון
Come and meet Ariel Doron
פרטים בע55.
Further details on p.55

רעיון ,משחק והפעלה :אריאל דורון | שותפים לבימוי :רותם אלרואי ,דוד לוקרד
ליווי אמנותי :שחר מרום | ייצור חפצים :אנשים סינים | וידאו :ענאל רזניק
ואריאל דורון | עיצוב תאורה :רותם אלרואי
הופק בתמיכת גלריה תאטרון החנות

צילום :דנה מאירזון

Aurelie
Strohmaier
צילום:
שטרומאייר
צילום :אורלי

מבוגרים

טווס

גילאים Ages 18+

)TAVAS (Peacock

 19.8יום ב' Mon.
21:00
 80דקות
עברית
Hebrew

מופע בהשראת דמויות עזות וארכיטיפיות המתקיימות בעולמו הפנימי
והחיצוני של היוצר.
בנימין יום-טוב נולד וגדל בנתניה ,בן להורים שעלו מאיראן .אח צעיר מבין
ארבעה ,העדיף מאז ומעולם את החלום על פני המציאות.
"טווס" פנטזיה אוטוביוגרפית ,פיוז'ן של עולמות תוכן הנע בין האפ לדאון,
בין הגברי לנשי ,בין ינקות לזקנה ,בין איראן לישראל ובין נתניה לתל
אביב עוברת מונית שירות אחת.
תיאטרון חזותי ,המשתמש בגוף ובקול כחפץ ,הניתן להפעלה.
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מבוגרים

Silvery

בנימין יום-טוב Binyamin Yom-Tov

נורית קציר
Nurit Katzir
מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

habait-theatre.org.il
המופע מכיל חלקים בעירום מלא
The show contains nudity

כסופות
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מעין רזניק ,הילה פלשקס ,שרון צוקרמן-ויזר
Hila Flashkes Maayan Resnick, Sharon Zuckerman
 20.8יום ג' Tues.
21:00
׳50
ללא מילים
Without words
נורית קציר
Nurit Katzir
מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

An original show inspired by the plethora of eccentric
archetype characters in the artist’s inner and outer worlds.
Benjamin Yom-Tov, born and raised in Netanya to parents
who immigrated from Iran. The youngest of four, who always
preferred a world of fantasy rather than reality.
TAVAS is an Autobiographical fantasy.

הילה פלשקס ומעין רזניק ,מעצבות ,פרפורמריות ,בובנאיות ,חולקות תשוקה
אסתטית וסטודיו בשמונה השנים האחרונות ולראשונה חולקות את הבמה.
כסופות הוא מופע תיאטרון בובות ,חפצים ורהיטים למבוגרים .שוטטות
בימתית בתוך נבכי הנפש של היוצרות ,המכליאות את גופן עם שברי רהיטים
ובובות אנדרואידיות בדמותן.
ההצגה ללא מילים ,תנועה עם רהיטים ,בובות ומוזיקה.
Hila Flashkes and Maayan Resnick, designers, performers
and puppeteers, have been sharing a studio and a passion
for aesthetics; now for the first time, they will also share
the stage. The actresses will wander on stage through the
depths of their souls, hybridizing their bodies with pieces
of furniture and android dolls in their image.
A performance without words, movement with furniture,
puppets and music.

 Come and meet Maayan Resnickיצירתן של הילה פלשקס ,מעין רזניק ושרון צוקרמן וייזר | עיצוב אובייקטים ,חלל,
תלבושות ומשחק :הילה פלשקס ומעין רזניק | בימוי וכוריאוגרפי :שרון צוקרמן וייזר
בואו להכיר את מעין רזניק
מוזיקה :גיא שרף | עיצוב תאורה :נועה אלרן | ליווי אמנותי :מרית בן ישראל
פרטים בע55 .
בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות ,קרן יהושוע רבינוביץ' לאומנויות ,פסט-פקטורי בת ים
Further details on p.55

יצירה כתיבה וביצוע :בנימין יום-טוב | בימוי :בנימין יום-טוב ושני שבתאי |
מוזיקה מקורית :דניאל מגון | עיצוב תאורה :רותם אלרואי | עיצוב אובייקטים:
איתא נכטיילר | ליווי אומנותי :ג'ייסון דנינו הולט
המופע נוצר במסגרת החממה של תיאטרון הבית

צילוםGaya's Photos :

צילום :אייל רדושיצקי

מבוגרים

צעצוע זול

גילאים Ages 16+

Cheap Plastic Toy

 20.8יום ג' Tues .
22:30
'45
עברית ,מעט מילים
Hebrew, a few words

אישה צעירה חוזרת למרתף בבית ילדותה ,בו הייתה מפעילה את הטייפ
ומתאמנת במשך שעות על הריקוד ,לבד עם עצמה .שירים ,תנועתיות ,צעצועים,
מפעילים זה את זו ,משחקים עם המרחב שבין ילדה לאשה ,ישן וחדש ,תמים
ונועז ,שם בעולמה האישי הצעצועים תומכים בה לזרוח במלואה.
תיאטרון-מחול בשילוב צעצועים צבעוניים וזולים
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מבוגרים

מריה גורביץ' ומאשה נמירובסקי
Maria Gurevich and Masha Nemirovskey

גל לוינסון Gal Levinson

תיאטרון הקרון
The Train Theater
מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

hanut31.co.il

The Masters
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 21.8יום ד' Wed.
21:00
׳55
ללא מילים
Without words

A young woman returns to the basement of her childhood home,
where she used to play her tape and practice her dance for
hours, alone. Songs, movement and toys activate each other,
play with the space between girl and woman, old and new,
innocent and fierce. There, in her personal world the toys
help her shine fully.
Performance theater combined with colorful, cheap toys.

מרכז המוסיקה ירושלים
Jerusalem Music Center
מכירה מוקדמת ₪ 60
מחיר מלא ₪ 80

כוריאוגרפיה וביצוע :גל לוינסון | ליווי אומנותי:שחר מרום ,לילך ליבנה
עיצוב תאורה :עפרי אלישע | הפקה :גלריה תאטרון החנות 31
ההצגה פותחה במסגרת רזידנסי בגלריה תאטרון החנות 31

מריה גורביץ' ,מעצבת בובות הטלוויזיה הידועה ,ומאשה נמירובסקי הבימאית
המוערכת נפגשות למפגש פסגה תיאטרוני על גבי פסנתר כנף.
הפעם ,כל אחת מהן תיקח תפקיד שונה ,אחר מהרגיל ,המאפשר לה לצאת
מגבולות היצירה של עצמה :מריה תעצב בובות מחומרים פשוטים מול עיני
הקהל ,ומאשה תעלה לבמה ותנגן עבור הבובות .סיפורי החיים של היוצרות
ושל הבובות ישתלבו בחוויה תיאטרונית מלאת הומור ועצב.
שתי יוצרות ,חומרים שונים ופסנתר כנף אחד.
Famous TV puppet maker Maria Gurevich and appraised director
Masha Nemirovskey meet on a grand piano for an unusual
meeting. Each transcends the limits of her own creativity:
Maria designs puppets before the audience and Masha plays
for them. The life-stories of the artists and puppets blend
into a theatrical experience full of humor and sadness.
עיצוב ובניית בובות :מריה גורביץ' | בימוי ומוסיקה :מאשה נמירובסקי

צילום :אייל רדושיצקי

צילום :דן גורביץ'
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מרכז הפסטיבל בגן הפעמון

לכל המשפחה

49

עדר כבשים

Herd of Sheep

אירועים מיוחדים

 19-22.8ימי ב'-ה'
Mon.- Thur.
10:30 - 12:30
16:30 - 18:30
כנסיה חופשית
Free entrance

Special Events

סדנת יצירת כבשים באחו של גן הפעמון .ילדי
הפסטיבל יוצרים ביחד עדר כבשים צבעוניות
וביום האחרון כל המעוניין יאמץ כבשה לביתו.
A sheep-making workshop in the meadow
of Liberty Bell Park. Together, the
children of the festival will create a
colorful herd of sheep. On the last day
could adopt one and take it home.
יוצרות :תמר דרוזד ,מורן אביב דביר

אוטו אוכל
Food Trucks

 18.8א' Sun.
16:00-19:30
 19-22.8ימי ב'-ה'
Mon. - Thur.
10:00 - 22:00

מסיבת ריקודים
PARTY

יום ה' 22.8
18:30 - 20:30
כנסיה חופשית
Free entrance

אירוע נעילה של הפסטיבל
מסיבת ריקודים
מקטן ועד גדול

פוד טראקס שונים יחנו
מסביב לג'רי הדרקון.
מוזמנים להתרווח בפינות
זולה וישיבה ,ולאכול
מתפריט מגוון לכל המשפחה.
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מרכז הפסטיבל בגן הפעמון

מופעי חוצות
לכל המשפחה
כניסה חופשית
Free entry

נרקיס

Narcissus
.הנרקיס הנרקיסיסט אוהב את כולם אבל את עצמו הוא אוהב יותר
.עם קצת מזל יתכופפו העלים ואליך הוא יתגלה מלוא תפארתו
The narcissist Narcissus loves everyone, but himselfmuch more. With a little bit of luck, the petals will open up,
and Narcissus will reveal itself to you in all its glory.

Mon. ' יום ב19.8
18:45 ,17:45 ,16:45
40'
ללא מילים
Without words

 ירושלים, קבוצת הנוער לתיאטרון רחוב- ''במת חוצות
׳Bamat Hutzot' (Outdoor Stage) - Jerusalem Youth Street Theater Group

***

בבטן האניה

In the Belly of the Ship
 הצטרפו למסע רווי סכנות והרפתקאות אל העולם:״אהוי! גבירותיי ורבותיי
! הפתעה... ובפנים, פותח את בטן המעיל, מכריז הפיראט הזקן,"החדש
מופע רחוב בשילוב תיאטרון בובות מיניאטורי

Tue. ' יום ג20.8
19:15 ,17:15
15'
עברית
Hebrew

 קתי טריפונוב,עידן סקלר

“Ahoy, ladies and gentlemen, join me for a journey of
perils and adventures to the new world,” exclaims the old
pirate, opens the belly of his jacket, and inside… surprise!
A street performance combining miniature puppet theater.
Idan Sekler, Cathy Trifonov

***

מופע הקרקס של החנונים
The Nerds Show

צמד "החנונים" במופע קרקס קומי ומרגש שיחסיר פעימה מפעלולי
. בואו לצחוק יחד איתם ובעיקר עליהם.אקרובטיקה מדהימים
 מיכה לובטון:צילום

 יריב סולומון,עירית חרובי

A pair of “nerds” in a fun and exciting circus performance
with amazing acrobatic stunts that will make you hold your
breath. Come laugh with them and mostly at them.
Irit Haruvi, Yariv Solomon

Wed. ' יום ד21.8
18:15 ,16:45
20'
ללא מילים
Without words

קצרים

קרדיופון

גילאים Ages 3+

Cardiophone

 21.8יום ד' .Wed
14:00-20:00
'20
עברית ,אנגלית
Hebrew, English
הכנסייה הסקוטית
סנט .אנדרוז
St Andrews
Church of Scotland

האזנה פרטית למנגינת הלב.
עבודת אמנות המארחת משתתף/ת אחד/ת בכל פעם.
הנך מוזמן/ת לעבור מסע בן שלושה שלבים ,המתחיל בבדיקת אק"ג ומסתיים
בהאזנה למנגינה היחודית שיצר ליבך.

ילדים מתחת לגיל  8חייבים
לווי מבוגר
יש להגיע  5דק' לפני
המועד הנבחר
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קצרים
גילאים Ages 8+

מורן דובשני Moran Duvshani

 20.8יום ג' Tue.
16:00-18:00
'15
עברית ,אנגלית
או ספרדית
Hebrew, English or
Spanish

A private listening session to the melody of your heart.
This participatory piece hosts one visitor at a time. You are
invited to a three-stage journey that starts by undergoing
an ECG test and ends by listening to the unique melody generated by your own heart.

טחנת רוח מונטפיורי
Windmill Montefiore
מחיר Price ₪ 25

יצירה :מורן דובשני | ליווי אמנותי :רות חוף | בניית אובייקטים :שאול דובשני
ייעוץ מוזיקלי :לילה שועלה | תלבושות :מאי אילון
שותפים ליצירה :רותם גולדנברג ורועי שור

הצ׳לן

The Cellist
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פטריסיה אודונובן Patricia O’Donovan

הצגת צלליות מיניאטורית לחמישה צופים המספרת את סיפור חייו של הצ׳לן
המפורסם פבלו קסלס ,מילדותו ועד הקונצרט האחרון שלו בארץ .תמונות
חייו נעות על מגילה של חיתוכי נייר ומסתיימות בתמונה בה הוא מנגן את
׳שיר הציפורים׳ ,שסימן בעיניו את השלום.
A miniature shadow puppet show for five viewers that tells
the story of the famous cellist, Pablo Casals, from childhood until his last concert in Israel. Images from his life
move on a cutout film scroll and ends with him playing “The
Song of Birds”, a symbol of peace.
יוצרת ומספרת :פטריסיה אודונובן | קופסת תיאטרון הצצה :מריו קיסמן
מוזיקהPablo Casals :

מחיר Price ₪ 25
www.moranduvshani.com

צילום :שירה אבולעפיה

צילום :צידד אליהו
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מפגש

תיאטרון חזותי וחברה

כניסה חופשית
Free entry

Visual Theater and Society

הצגת פרויקט ייחודי בשיתוף פעולה עם מכון גתה ישראל
Presentation of a unique project in partnership
with the Goethe Institut Israel

Band-Aid פלסטר
 שפותחה במטרה לתת כלים,ערכה דיגיטלית לתיאטרון בובות וחפצים
 מורים ומתנדבים בעמותות סיוע העובדות עם ילדים,תיאטרוניים למדריכים
.בגילאי גן ועד ילדי בית ספר
 בכל סרט מגוון פעולות ומשחקי תיאטרון חזותי.הערכה מורכבת מסרטים קצרים
. פלסטרים ועוד, נייר טואלט:עם חומר אחד קל להשגה
A digital puppet and object theater kit, developed with the
aim of providing theatrical tools for guides, teachers and
volunteers who work with children grades K-12.
The kit is based on short videos. Each video contains a variety
of activities and visual theater games using one easy-to-find
material: toilet paper, band-aids and more.
Creation: The Train Theater | Initiative & Support:
Goethe Institut, Israel
Artistic direction: Shahar Marom, Dafna Kron
Artistic staff
Puppeteers: Florian Feisel, Antje Topfer, Sarah Chaudon (DE)
Shay Persil, Goni Paz (IL)
Videos artists: Yoav Cohen, Yair Moss (IL)
Production: Natalia A. Saied, Dana Bason
Special thanks to Dr. Wolf Iro and Yael Goldman
from Goethe Institut Tel Aviv for persisting
and creating together.
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מפגש

מפגש חשיפה בינלאומית

כניסה חופשית
Free entry

International Exposure

Tue. ' יום ג20.8
13:00
60'
אנגלית
English
,מכון גתה ירושלים
15 סוקולוב
Jerusalem Goethe
Institut
5 Sokolov St
פרטים והרשמה באתר
Further details and
registration on the
website

 אמנים ישראלים נבחרים יציגו את.אירוע מדוד על השעון בתוספת פעמון
 תיאטראות וגופי תרבות בינלאומיים,עבודתם ומהצד השני מנהלי פסטיבלים
. לכל אחד שלוש דקות בלבד.יעשו אותו הדבר
! להכיר ולקבל השראה,הקהל מוזמן להצטרף
בסיוע משרד החוץ
An exposure event in which chosen Israeli artists present
their works and on the other side, festival directors,
theaters and cultural entities, the exposure guests present
theirs. Each have only three minutes, on the clock!
The audience is invited to join, meet and be inspired.
The exposure is supported by the Ministry of Foreign Affairs

שיח אמנים

Mon. ' יום ב19.8
13:00
120'
אנגלית
English
5  כי"ח,בית אליאנס
Beit Alliance
5 Ki’akh St
פרטים והרשמה באתר
Further details and
registration on the
website

Artists Dialogue
, יוצרים בולטים המופיעים בעולם ובפסטיבל4 שיח על אמנות עם
.על הדרך הייחודית ליצירה חזותית על במה
An art dialogue on the unique way of visual creation on
stage, with 4 prominent creators who perform all over
the world and in the festival.

Wed. ' יום ד21.8
12:30
70'
אנגלית
English

 מנהל אמנותי של תיאטרון הקרון ופסטיבל הקרון הבינ"ל-  שחר מרום:הנחיה
Facilitator: Shahar Marom - Artistic Director of the Train Theater
and the Jerusalem Puppet Festival

מרכז לאמנות ומחקר מעמותה
Mamuta Art Reasearch
Center

Alain Moreau

פרטים והרשמה באתר
Further details and
registration on the
website

אריאל דורון
Ariel Doron
יוצר ההצגות
Creator of the shows
Plastic Heroes, Boxed
)p. 43 - 42 .(ע

Nick Steur
יוצר ההצגה
Creator of the show
FREEZE!
)p. 40 .(ע

יוצר ההצגה שיגעון בסדנה
Creator of the show Dans L'atelier
)p. 36 .(ע

מעיין רזניק
Maayan Resnik
,יוצרת ההצגות קונצרט בחולות
 תהיה בריא מוריס מגי,כסופות
Creator of the shows A Concert in
the Sand, Silvery, A Sick Day for
Morris McGee
)p. 17,30,45 .(ע

גן הפעמון

Liberty Bell Park

תיאטרון הקרון אמפיתיאטרון מתחם אמנות מרכז הפסטיבל
Train Theater

amphitheatre

18.8
Sun.

יום ב׳

גשם קיץ
גשם קיץ
Summer Rain

()p.49

 16:00הסנדוויץ' הרעב
 17:30הסנדוויץ' הרעב
Hungry Sandwich
Plastic Heroes 22:30

 19:30חוק התותים
Law of Strawberries
()p.32

()p.42

 17:30כפר השדונים והפיות
 18:30כפר השדונים והפיות
The Village of
Fairies & Elves
)(p.8

)(p.16

יום ג׳

Tue.

16:30

17:30

טוטו וחברים
18:00
Toto and Friends
)(p.14

צעצוע זול
22:30
Cheap Plastic Toy

19:30

!FREEZE
)(p.40

12:00

10:00
11:30

העיר המזמרת
העיר המזמרת
Singing City

16:30

מעלה מטה

קונצרט בחולות

16:30
קונצרט בחולות
Concert in the Sand
)(p.30

()p.15

17:00
מעלה מטה
18:00
Up and Down Story
()p.29

()p.50

 17:30כפר השדונים והפיות
 18:30כפר השדונים והפיות
The Village of
Fairies & Elves
)(p.8

16:30-18:30
עדר כבשים
Herd of Sheep
()p.49

12:00

נקודת אור
10:00
נקודת אור
11:30
A Touch of Light
 16:00מוסטאש החתול
 17:30מוסטאש החתול
Moustache the Cat

16:30-18:30
עדר כבשים
Herd of Sheep

)(p.34

יום ד׳

Wed.

21:00
22:30

Boxed
Boxed

)(p.25

 17:30כפר השדונים והפיות
 18:30כפר השדונים והפיות
The Village of
Fairies & Elves
)(p.8

 18:00בוב ,בובה ,בבושקה
Wild Puppets

16:30

אגדת סת״ם

קרקס בראשית
16:00
Circus of Genesis

)(p.22

18:00

)(p.36

)(p.43

22.8
יום ה׳

Thu.

12:00
16:00

טוטו וחברים

()p.49

16:45, 18:15
חנונים
Nerds
10:30-12:30
עדר כבשים

 17:30כפר השדונים והפיות
 18:30כפר השדונים והפיות
The Village of
Fairies & Elves

 18:00טוטו וחברים
Toto and Friends
)(p.14

JLM Puppet Jam 21:00
)(p.39

)(p.8

()p.49

18:30-20:30
מסיבה לכווולם!
)(p.49

()p.23

אגדת סת״ם
Alef-Bet Legend
21:00

11:00

פטר והזאב
Peter & Wolf

10:00

אגדת סת״ם
Alef-Bet Legend

16:00
17:30

האיש והתיבה
האיש והתיבה
Love Machine

)(p.24

)(p.35

 16:00מה הביאה החסידה?
 18:30מה הביאה החסידה?
Stork's Gift

)(p.28

)(p.33

21:00
11:30

הגשם של סבא
Grandpa Aaron
)(p.26

The Masters
)(p.47

מרכז הכנסים
משכנות שאננים

16:00
18:00

IPET
IPET

)(p.12

16:00
17:30

קקטוס
קקטוס
Cactus
)(p.27

13:00
פלסטר
Band Aid

מכון גתה
Goethe Institut
()p.55

16:30-18:30
הצ'לן
The Cellist

)(p.24

)(p.17

16:30-18:30
עדר כבשים
Herd of Sheep

()p.11

כסופות
Silvery
)(p.45

()p.50

Morris McGee 10:00
English
מוריס מגי
עברית

בית אליאנס
Beit Alliance
()p.54

טווס
Tavas

10:00
בוב ,בובה ,בבושקה

 16:00בוב ,בובה ,בבושקה

17:15 ,19:15
בבטן האניה
Belly of the Ship
10:30-12:30
עדר כבשים

 19:45צלילים וצלליות
Sounds & Shadows

()p.21

מעיל הפלאים
Tailor Made

)(p.46

21.8

21:00

DUMPU DINKI

מוסטאש החתול
10:00
11:30
מוסטאש החתול
Moustache the Cat

()p.50

)(p.11

12:00

DUMPU DINKI

13:00
חשיפה בינ״ 
ל
Inter. Exposure

)(p.44

 11:00הכתר שהלך לאיבוד
Lost Crown
טוטו וחברים

16:30-18:30
עדר כבשים
16:45 ,17:45 ,18:45
נרקיס
Narcissus

10:30-12:30
עדר כבשים

!FREEZE

other venues

20:00
אירוע פתיחה
למוזמנים בלבד
10:30-12:30
עדר כבשים
Herd of Sheep

)(p.18

()p.20

20.8

festival center

)(p.8

10:00
11:30

Mon.

begin

music center

nurit katzir

 17:30כפר השדונים והפיות
The Village of
Fairies & Elves

יום א׳

19.8

art site

מרכז בגין

מרכז המוסיקה

נורית קציר

אולמות נוספים

טחנת רוח מונטפיורי
Windmill Montefiore
()p.53

12:30
שיח אמנים
Artists Dialogue
מעמותה
Mamuta
()p.54

14:00-20:00
הקרדיופון
Cardiophone

כנסיית סנט אנדריוז
St. Andrews Church
()p.52
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צוות פסטיבל
הנהלה וצוות הפסטיבל

מנכ"ל :יזהר פלורסהיים | מנהל אמנותי :שחר מרום | ועדה אמנותית :שרון צוקרמן ,מור פרנק ,יעל ענבר ,רחל ניר
 משקיפה | קשרי חוץ וחשיפה בינלאומית :נטליה אמליה סעייד | תיאום אמנים :דנה בסון ,תום יוגב | הפקה בפועל:ראובן לייטוש | מנהלת שיווק :טובית אלון | מנהלת מכירות וקופה :סיון בר-ניסדלסקי | יח"צ :מרום תקשורת |
מדיה חברתית :ליאת כהן | Funia ,מיתוג ועיצוב גרפי :מיה ויין | דימוי פסטיבל Aušra Kiudulaité :באדיבות
שגרירות ליטא | תוכן אתר :עטרה קרניאל | תרגום לאנגלית :נועה גרנות | ניהול אמנותי כפר פיות ושדונים:
הדס עפרת ושחר מרום | צילום :דור קדמי | עריכת וידיאו :הילה ספקטור

הנהלה וצוות תיאטרון הקרון

מנכ"ל :יזהר פלורסהיים | מנהל אמנותי :שחר מרום | סמנכ"ל כספים :אלדד בריק | הנהלת חשבונות :דליה
גלבוע | מנהלת שווק ומכירות  -שושי פלד | שווק חו"ל :נטליה אמליה סעייד | פרויקטים וחינוך :דנה
בסון | אחראית מכירות :אלה גיל | מכירות :עטרה קרניאל | עוזרת מנכ"ל :איימי פיין זבולונוב | תיאום
ושיווק :מירב גדעון שורץ | מנהלת אולם :אתי סעדו | אחראי טכני :יהונתן בן חיים | צוות חממה :מרית
בן ישראל ,רוני מוסנזון נלקן | יעוץ משפטי :טל ,קדרי שמיר ושות’ | משרד רואי חשבון :סומך חייקין

עמותת תיאטרון הקרון ע״ש מריו קוטליאר

יו"ר ועד מנהל :עו"ד קובי אמסטר | יו"ר ועדת כספים :רו”ח אבי יהודיוף | חברי ועד המנהל:
יורם יאיר-פור ,ליאורה איינבינדר דהרי ,עופר פאול ,רמי ארז ,צביקה יוחנן ,תמי מולד חיו אספה כללית:
בני בן צבי ,ג’ורג’ גולדמן ,הדס עפרת ,יואל מקוב ,ישראל ברגיל ,עלינא אשבל ,רו”ח רוחמה סלמן | מבקר
פנים :רו”ח משה וינגרטן | ועדה אמנותית :שחר מרום ,יזהר פלורסהיים ,שושי פלד ,גליה לוי גרד ,דליה יפה-מעיין,
הדס עפרת ,יהונתן בן חיים ,נטליה רוזנטל ,עלינא אשבל ,רוני מוסנזון נלקן ,תמי יצחקי ,צביקה יוחנן  -משקיף

תודות מיוחדות לגופים ולאנשים המסייעים

משרד התרבות והספורט
השרה מירי רגב ,יוסי שרעבי  -מנכ”ל ,גלית והבה שאשו  -ראשת מינהל התרבות ,יגאל עמדי  -יו”ר המועצה לתרבות
ואמנות ,מאיר קיזוז  -מנהל אגף אמנויות הבמה ,עירית פוגל  -מנהלת המחלקה לתיאטרון ,ענת גיני  -מנהלת תחום
פסטיבלים ופריפריה  ,שלמה יצחקי ,סיגל דוידיאן ,כלנית שמיר ,ילנה לולקו ,מרים דנינו
משרד החוץ
זיו נבו קולמן  -ראש חטיבה לדיפלומטיה תרבותית ,ענת גלעד  -מנהלת מחלקת אמנויות ,שרון קבלו  -ראש מדור
אמנויות הבמה ,תודה מיוחדת לרחל ניר  -ראש מדור אמנויות הבמה היוצאת
עיריית ירושלים
ראש העיר  -משה ליאון ,איציק לארי -מנכ”ל העירייה ,אריאלה רג’ואן  -ראשת מנהל תרבות ,חברה ופנאי,
אלי זיטוק  -גזבר העירייה ,אהרל’ה בן נון  -מנהל אגף מבני ציבור ,נאוה דיסנצ’יק  -יועצת ראש העיר,
יורם ברוורמן  -מנהל אגף תרבות ואמנויות הבמה ,שלמה לוי  -מנהל רשות הצעירים ,אייל עזרי  -סגן מנהל
אגף תרבות ,סמי נבות  -ממונה על אמנויות הבמה ,חיים בן שמעון  -מנהל מחלקת אירועים ,לילי שחר -
מנהלת המחלקה לתרבות בשכונות ,שלי להמן  -מנהל מחלקה לתיאום ורישוי ,מילכה בורנשטיין  -סגנית הממונה
למוסדות תרבות ,אלי כהן ,מלי פדר ,מזל מרדכי שאזו ,ענת רווהפטי ורדיקה ,חברי מועצת העיר
הקרן לירושלים
שי דורון  -נשיא ,דוד ברודט  -יו"ר ,ענת צור  -מנכ”לית ,רות דיסקין  -מנהלת מחלקת תרבות ופרויקטים,
ניל גרינבאום  -מנהל דסק אנגליה ,רועי זינגר  -אדריכל
משרד ירושלים ומורשת
השר זאב אלקין ,זרית גולדשטיין  -מנכ"לית ,עידו הרשקוביץ  -יועץ למנכ"לית
Lithuanian Culture Institute and Lithuanian Council for Culture
Elena Keidošiuteׄ - Cultural attaché
Goethe Institut Israel
Dr. Wolf Iro - Director, Yael Goldman - Cultural programs, Tel Aviv
Drorit Zilberberg - Cultural programs, Jerusalem
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מכירה מוקדמת עד תאריך Presale tickets until 17.08.19
עד חצות until midnight

מודיעין טלפוני Information *3569

יפעל החל מתאריך  ,21.7.19בימים א'-ה' בין השעות 17:00 - 10:00
You may call starting 21.7.19, Sun.-Thurs. 10:00 - 17:00

קופה ראשית ,גן הפעמון Box office, Liberty Bell Park 18-22.8.19
The Train Theater offices, from 9:00am until the beginning of the last show
משרדי תיאטרון הקרון ,גן הפעמון משעה  9:00ועד תחילת המופע האחרון

מנוי פסטיבל ילדים

מנוי פסטיבל מבוגרים

Children's Club Member

Adults & Youth Club Member

 8כרטיסים להצגות ילדים לבחירה:
8 children's show tickets:
מכירה מוקדמת ₪ 250
Presale
בימי הפסטיבל Full price ₪360

 4כרטיסים להצגות מבוגרים ונוער לבחירה:
4 Adult &Youth show tickets:
מכירה מוקדמת ₪ 200
Presale
בימי הפסטיבל Full price ₪ 240

הכניסה לאולמות באמצעות כרטיס ברקוד (ביתי מודפס או על צג המכשיר הסלולרי) .ניתן לקבל כרטיסים מודפסים בקופה הראשית
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.
הנחות סטודנטים ,נכים ,שוטרים ,חיילים גמלאים זכאים להנחה של  ₪ 10ברכישת כרטיסים בימי הפסטיבל בלבד ,בקופות ובהצגת
תעודה מזהה | מחזיקי כרטיס ירושלמי זכאים להנחה  ₪ 10ברכישת כרטיסים בטל .הפסטיבל  *3569בציון מספר כרטיס
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  10דקות לפני תחילת המופע
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

אולמות הפסטיבל

גן הפעמון הדרור
תיאטרון הקרון ,אמפיתיאטרון ,כפר פיות ושדונים
מרכז מורשת בגין ש.א .נכון 6
המרכז העירוני ע"ש נורית קציר
כניסה דרך גן הפעמון
מרכז למוסיקה ירושלים ימין משה 3
משכנות שאננים מרכז כנסים
רח' היינריך היינה ,ימין משה
בית אליאנס כי"ח 5
הכנסייה הסטקוטית סנט .אנדרוז דוד רמז 1
טחנת הרוח מונטפיורי ימין משה
מרכז לאמנות ומחקר מעמותה
רח' גדליהו אלון 14

Festival Venues

Liberty Bell Park
Train Theater, Amphitheater, Fairy & Elves Village
Begin Heritage Center 3 Yemin Moshe St
Nurit Katzir Jerusalem Theater Center
entrance from Liberty Bell Park
Jerusalem Music Center 3 Yemin Moshe St
Mishkenot Shaananim - Convention Center
Heinrich Heine St, Yemin Moshe
Beit Alliance 5 Ki’akh St
St Andrews Church of Scotland 1 David Remez St
Windmill Montefiore Yemin Moshe
Mamuta Art Research Center
14 Gdalyahu Alon St

*אולמות הפסטיבל מונגשים פרט לכנסייה סנט .אנדרוז ,טחנת הרוח מונטפיורי ,בית אליאנס
*All festival venues are accessible except for the St Andrew’s Scots Memorial Church, Windmill Montefiore

חֹוגְ גִ ים ֶאת
חֹופׁש ַהּגָ דֹול
ַה ֶ
יַאטרֹון ַה ָּקרֹון
עם ֵת ְ
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