תיאטרון הקרון מציג:

ירושלים

כל הגילאים
מופעים ל

Drak Theatre

הרפובליקה הצ’כית

3-9

2-4

 60דקות  /ללא מילים
יום א'  9.8בשעה  - 20:00אירוע פתיחה
יום ב'  10.8בשעה 19:00
יום ג'  11.8בשעות 19:00 ,16:30
בית שמואל -תיאטרון הירש

5-12

draktheatre.cz

1-3

בוגרים

מ

ההצגה בתמיכת
מרכז צ'כיה תל אביב,
שגרירות צ'כיה בתל אביב
ושדה התעופה ואצלב האבל ,פראג

בברכה,

רפי גמזו
סמנכ"ל ראש האגף לקשרי תרבות ומדע
משרד החוץ

שלכם ,

בברכה,

 / 2בלונים

תיאטרון הרוח
 40דקות  /ללא מילים
יום ב'  10.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן  -במה 3

www.elinoragam.com

 / 3טיק טק טיק טק
Universi Sensibili
Antonio Catalano

 45דקות  /ללא מילים
יום ד’ 16:30 ,11:30 | 12.8
יום ה’ 18:00 ,16:30 | 13.8
תיאטרון החאן

www.universisensibili.it

דליה יפה מעיין
מנכ"ל ומנהלת אמנותית

שחר מרום
מנהל אמנותי

יצירה ובימוי :אלינור אגם
על הבמה :טולה דמארי
מנהל הפקה :יוני אלוני
מוסיקה :אריאל קשת
עיצוב במה :סטודיו פרקטיק
אנימציה ועיצוב :רועי צור וסטודיו בויקו
עיצוב בובה :עינת סנדרוביץ
ע.במאי :בר קדמי
ייעוץ :ד"ר אבי ברכר  -מומחה
בהתפתחות הילד
ההצגה בתמיכת
מפעל הפיס ,איב ומשרד התרבות

גיל 1-3

איטליה
ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

לילדת הבלונים ,חברים רבים,
כולם בלונים:
יש בלון שעף גבוה ומנסה לברוח,
יש בלונים שרבים ואז מתפייסים,
יש בלון שובב שאוהב לדגדג,
ויש גם בובה ,היא מאוד מאוד מאוד
אוהבת בלונים .ומה איתכם?
חוויה תיאטראלית מלאת דמיון
ומפעילה את החושים לקטנטנים.
הצגה ללא מילים ,בשילוב אנימציה,
בובות ,צלליות ,מוסיקה ,תנועה
והרבה מאוד בלונים.

לכל
המשפחה
מגיל 6

צילום :רותם גרידיש

זו הזמנה אישית לפסטיבל הבינלאומי ה24-
לתיאטרון בובות.
מיטב האמנים והבובות מגיעים מרחבי תבל וישראל,
למפגש השנתי שלהם בירושלים.
השנה מייחד הפסטיבל במה למופעי תיאטרון בובות
לקטנטנים ואף לתינוקות .המופעים מישראל ,גרמניה,
סלובניה ,צ'כיה ואיטליה מציגים ניסיונות אמנותיים
מרתקים במיוחד לקהל זה.
לראשונה נקיים פאנל – תיאטרון בובות לקטנטנים,
איך עושים את זה? – בהשתתפות אמנים ,מחנכים
וחוקרים מהארץ ומחו"ל.
עולם הקולנוע והשראתו על עולם תיאטרון הבובות
מקבל הדגש בהצגות מצרפת ,צ'כיה וישראל.
מופע הפתיחה של הפסטיבל "אמן האשליות"
מצ'כיה ,מציג את המתח בין פעלול בימתי לקולנועי
ומחדד את הקשר בין העולמות.
בערבים – בחצר החאן – קברט תיאטרון מוסיקלי בין
כוסית ,קינוח ונגינת אקורדיון.
כמדי שנה הפסטיבל שמח לארח מנהלים בפרויקט
"חשיפה בינלאומית" באדיבות ובתמיכת משרד
החוץ – קשתו"ם.
אנו מוקירים ומודים לחברי האסיפה הכללית של
תיאטרון הקרון ,לוועד המנהל וליו"ר העמותה עו"ד
קובי אמסטר .לחברים ,לוועדה האמנותית ,לגופים
ולמוסדות שחברו באהבה רבה לסייע בקיומו של
הפסטיבל.
ברכות לאמני ואורחי הפסטיבל ותודה לצוות
תיאטרון הקרון והפסטיבל.

ברוכים הבאים לישראל ולירושלים לרגל המהדורה
ה 24-של הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות
בירושלים.
האגף לקשרי תרבות ומדע (קשתו"ם) במשרד
החוץ ,רואה לעצמו לכבוד להיות שותף מסור של
הפסטיבל מזה שנים רבות ולארח מנהלי פסטיבלים
מהעולם ,אשר במהלך שבוע הפסטיבל נחשפים
לאמנים הישראלים ,הוותיקים ,הצעירים ופרחי בתי
הספר לאמנות ובוגריהם.
חשיפה זו ,כבר הוכיחה את עצמה והובילה להידוק
הקשרים ושיתופי הפעולה התרבותיים בין ישראל
לעולם.
תיאטרון הקרון  -יוזם ומפיק הפסטיבל– הוא יהלום
של יצירתיות .הצגותיו זוכות בפרסים ומעלות את
קרנה של התרבות הישראלית.
על כל הפעולות החשובות מבית היוצר של ה"קרון"
כולל פסטיבל נפלא זה אחראים דליה יפה מעין
והצוות המסור העובד לצידה ,הראויים לתודות,
שבחים ותשואות.
אני מאחל לבאי הפסטיבל ,לאמנים מן הארץ
ומחו"ל ולמנהלי הפסטיבלים שהגיעו מעבר לים
הנאה רבה ,חוויה אמנותית מרגשת ולכולנו -
שלום ושלווה והנאה מניחוחות הקיץ הירושלמי.

הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות ,שנערך
בירושלים מזה למעלה מעשרים שנה ,הוא אחד
מעמודי התווך של תרבות הפסטיבלים הפורחת
בעיר.
מדי שנה ,בניצוחו של תיאטרון הקרון המוערך,
מציעה תכניית הפסטיבל מגוון רחב ומרתק
של הצגות ומופעים עבור שוחרי תרבות וחובבי
תיאטרוני בובות מכל רחבי העולם ,בשילוב מיוחד
ומוקפד בין תיאטרון הבובות המסורתי והעכשווי
ובהצגות לילדים ולמבוגרים גם יחד.
אני מברך על שיתוף הפעולה בין תיאטרון הקרון
לבין אמנים ידועי שם מרחבי העולם ,שאנו שמחים
לארח בירושלים במסגרת הפסטיבל .זוהי במה
והזדמנות מבורכת לחיזוק הקשרים היצירתיים
ולהמשך שיתוף הפעולה.
אני מאחל לנו פסטיבל מוצלח ומעניין ,ומזמין
את כולכם לבוא וליהנות משלל אירועי התרבות
והפסטיבלים שיתקיימו לכל אורך עונת הקיץ
בירושלים .בואו לחגוג יחד איתנו את פריחתה
של ירושלים כבירת תרבות ואמנות ,גם במגרש
הבינלאומי.
מצפים לראותכם גם בשנה הבאה!

בימוי :אירז’י הוולקה
עיצוב :מארק זקוסטלצקי
דרמטורגיה :דומיניקה שפלקובה
מוסיקהDVA :
על הבמה :יוהנה ואניווסובה,
דושן הרביצ’ק ,יאן פופלה ,לודייק סמדיש,
רדי וורה
תאורה :פיליפ פוסקונקה
סאונד :אירז’י טולך
טכנאים :לוקאש מארק ,רומאן פייניצ’קה,
מילוש זלוביצקי ,דויד לדווינקה
הקרנה :אינדריך מ .פבליצ’ק

רעיון ,בימוי ,משחק ועיצוב במה:
יצירתו של אנטוניו קטלאנו ,אמן
ה"עולמות הרגישים" המיוחד לפעוטות .אנטוניו קטלאנו
הפקה :קלאודיה פונזון ,פרנקה ולטרו
סיפורים מלווים בשעונים משונים

צילוםFranziska Günther :

קהל ואורחים יקרים,

אורחות ואורחים יקרים,

אורחי הפסטיבל לתיאטרון בובות בירושלים,

צילום:Ondrej Littera

 / 1אמן האשליות

ברוכים הבאים לעולמו המופלא של
ז’ורז’ מלייס :קוסם ,במאי ,ממציאן של
אפקטים מיוחדים ,אמן אשליות של
תחילת המאה ה!20-
בהצגה עטורת הפרסים של תיאטרון
דראק הצ’כי ,אנו פוגשים את מלייס,
אמן הקולנוע ,ביום האחרון של חייו.
מלאך ושליחיו מקישים על דלתו ,הגיע
זמנו להיפרד .ואז...
במסע מסחרר של קסמים ,טריקים
ואשליות ,הלקוחים מסרטיו ,מנסה
מלייס להימלט מרודפיו.
האם יצליח להערים עליהם ולהתחמק?
חגיגת תיאטרון רב תחומית ,מצחיקה
ומלאת המצאות בביצוע וירטואוזי
לילדים ולמבוגרים.

המתארים את הזמן באופן פיוטי.
אוספים של חפצים יומיומיים ואלמנטים
מהטבע ,משתלבים בתוך שפת ציור
ופיסול.
בעיצוב במה פשוט  -בתים העשויים
מענפים ,עלים ,ואדמה ,אורות קטנים
ורכים  -יוצר קטלאנו עבודה מלאה
ברוך ,עדינות וליצנות.

גיל 1-6

הרפובליקה הצ’כית

 60דקות  /ללא מילים
יום א'  9.8בשעה 17:30
יום ב'  10.8בשעות 17:30 ,16:00 ,11:30
יום ג'  11.8בשעות 16:30 ,11:00
גלריית התחנה הראשונה

www.naivnidivadlo.cz

apchee4.wix.com/achoo
ההצגה בתמיכת
מרכז צ'כיה תל אביב,
שגרירות צ'כיה בתל אביב
ושדה תעופה ואצלב האבל ,פראג

תיאטרון תמונע
 45דקות  /עברית
יום א'  9.8בשעה 17:30
תיאטרון הקרון

www.tmu-na.org.il

לעבודה ,ובעזרת ידי הזהב שלו ,יצר
תיאטרון בובות מיניאטורית לכבודה
של לאה גולדברג ולשיריה.

צילום :Lutz Edelhoff

 / 10סבא כוכבים

בית  - 9ביה"ס יוצר
לתיאטרון בובות ומשחק

 35דקות  /עברית
יום ב'  10.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן  -במה 2
bait-9.com

הצגת בובות בהשראת השיר
"עץ הכוכבים".
סבא גידל כוכבים בגינה...
זה קרה בלילה כשסבתא ישנה...
אחרי העניין עם העגבניות
והמלפפונים...
הוא גידל עץ של כוכבים!...
כי הרי זה ברור מאליו...
כל אחד צריך כוכב.

רעיון עיצוב והפעלה :שרון אלפרט
בימוי :יעל ארליך מורג
מוסיקה מקורית :אורי רגב
בניית במה :ניר אלפרט
"עץ הכוכבים"
לחן :נורית הירש
תרגום לעברית :יורם טהר לב
מילים :לייב מורגנטוי

גיל 3-8

גיל 3-6

צילום :דור קדמי

עיבוד לסיפור מאת פיליפ ס .סטיד
ואיורים מאת ארין א .סטיד.
מוריס מתגורר בארגז כלים בבית-
מלאכה .כל בוקר הוא נוסע לעבודה
בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים.
כשמוריס מגיע ,גן-החיות מתעורר
לחיים :מוריס בודק ,משחק וצוחק,
 45דקות  /עברית
מעודד ומודד ,מקלח ומקנח (את
יום א'  9.8בשעה 16:00
האף) וגם שר שיר ערש על ענף .אבל
יום ה'  13.8בשעות  17:30 ,16:00 ,11:00יום אחד ,מוריס לא הגיע לעבודה.
החיות המודאגות החליטו לעשות
תיאטרון החאן  -במה 3
מעשה...
www.traintheater.co.il
סיפור על חברות לא שגרתית
בעולם קטנטן מלא קסם.

יצירתן המשותפת של
מעין רזניק ואיילת גולן
שפה חזותית ,עיצוב ,ועל הבמה:
מעין רזניק
בימוי :איילת גולן
מוסיקה ,עריכת סאונד ותאורה:
דן קרגר
כתיבה :ציפור פרומקין
מספר :יהונתן בן חיים
עיצוב ובניית השולחן :גלעד נרדי
ייעוץ וליווי אמנותי:
נעמי יואלי ומרית בן ישראל

גיל 4-9

 / 11רכבת המתנות
של סבא וסבתא
תיאטרון הקרון

 45דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון הקרון

www.traintheater.co.il
גיל 3-7

סבתא נחמק'ה וסבא אלברט אוהבים יצירתם של נטליה רוזנטל ואברהם כהן
פיתוח ,עיבוד ,כתיבה ,על הבמה:
לתת מתנות.
נטליה רוזנטל ואברהם כהן
לכל אחד מהנכדים הם הכינו מתנה
מיוחדת ,ארוזה בקופסה צבעונית עם רעיון :דליה יפה-מעיין
עיצוב :נטליה רוזנטל
שיר והפתעה.
הם מגיעים לתחנת הרכבת כדי לצאת לחן :אברהם כהן
ייעוץ אמנותי :מרית בן ישראל
למסע בין הנכדים המפוזרים ברחבי
עיצוב קופסת הכלבלב של מירב:
הארץ .ומתי הרכבת מגיעה?
קרן דמבינסקי

צילום :דור קדמי

רכבת החיות

{בכורה}

 / 9המתנות של לאה

את השירים והסיפורים המקסימים של יצירתו של יוסי רחמני
על הבמה ,עיצוב תפאורה ותלבושות:
לאה גולדברג מציג לילדים דווקא...
יוסי רחמני
השרברב שלה.
"יש לך ידיים חכמות" היא אמרה לו יום מוסיקה :אמיל איביינדר
עיצוב תאורה :יאיר ורדי
אחד כשתיקן אצלה ברז דולף ,ומאז
ייעוץ אמנותי :מיקי מבורך ,טל בן בינה
התאהב בסיפוריה.
ללא כל היסוס ניגש השרברב החרוץ הדרכה בעיסת נייר :אבי סביליה

גיל 2-6

בוקר אחד קם נהג הקטר עם תחושה
/
שמשהו גדול עומד לקרות ...וכך היה!
גברת לביאת הים ,מר דב וגברת
Theater Waidspeicher
פילה התיישבו ברכבת הקטנה שלו
גרמניה
בדרכם לקניות בעיר.
איזו הרפתקה מצפה להם? הנהג כבר
 35דקות  /מעט מילים  -עברית
מתרגש  -טו טו טו ,הצטרפו לנסיעה! ההצגה בתמיכת מכון גתה
17:30
,16:00
יום ד'  12.8בשעות ,11:00
הילדים
ספר
בעקבות
פעוטות
הצגת
במסגרת  50שנה ליחסים
יום ה'  13.8בשעות  17:30 ,16:00 ,11:00מאת כריסטופר וורמל.
הדיפלומטים ישראל -גרמניה
גלריית התחנה הראשונה
תיאטרון בובות המשלב רכבת
חשמלית גדולה המקיפה את הילדים
www.waidspeicher.de
היושבים בקהל.

תיאטרון הקרון

צילום :Urska Boljkovac

מאת :הרווה טולה
בימוי ועיצוב תאורה :מתייה סולסה
דרמטורגיה :מטייה ביזיאק פטיט
על הבמה :מאיה קונזיק
טכנאי קול ומנהל במה :אלויז סדובניק
תאורה :מתיי וידיק
טכנאי תפאורה :סלובודן איליץ'
עיצוב תפאורה ובובות :סילביין מורו,
איזטוק בוביץ' ,סנדרה ביריוקוב,
פולונה צ'רנה ,לריסה קאזיץ',
זוראן סרדיץ'

בימוי :כרסיטיאן גאורג פוקס
עיצוב :קתרין סלין
על הבמה :פול גנתר

 / 7תהיה בריא
מוריס מגי

גיל 2-6

גיל 3-7

צילום :אודי ארליך

6

 45דקות  /ללא מילים
יום ד'  12.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון החאן  -במה 3

בעזרת הרבה הומור ,ליצנות וחפצים
מצחיקים ,מצליח לושה גבריאלוב
להעביר סיפור משעשע עם המון
כשרון ,תפאורה מקורית ,מוסיקה וללא
שימוש במילים.

צילום :גדי דגון

 / 5טורלוטוטו

טורלוטוטו מגיע ובן רגע נעלם .הקהל
מחפש אותו ,איפה אתה טורלטוטו?
אולי כאן ,אולי שם? הקהל קורא לו,
Ljubljana
מוחא לו כפיים ,עוצם עיניים.
Puppet Theatre
טור-לו-טו-טו! איפה אתה?
צא החוצה ,אנחנו רוצים לשחק איתך!
סלובניה  /צרפת
באמצעים פשוטים היוצאים ממזוודה
 35דקות  /ללא מילים
אחת ובכישרון רב ,מחייה השחקנית
יום ב'  10.8בשעות 17:30 ,16:00
את דמותו של טורלוטוטו המסתורי,
יום ג'  11.8בשעות  17:30 ,16:00 ,11:00ואת עולמו הקסום .עיבוד לפעוטות,
פרי עטו של הסופר והמאייר הצרפתי
תיאטרון החאן  -במה 3
הרווה טולה.
www.lgl.si

צילום :Josef Ptácek

The Naïve Theater

לושה גבריאלוב

צילום :מקס מלמד

 / 4מעשה בכבשה
שנפלה מהשמיים

מעשה בכבשת-ענן צמרירית שנפלה
מהשמיים היישר לתוך קרקס נודד.
אמני הקרקס מנסים לעזור ולהחזיר
אותה לעננים בעזרת כדור פורח,
פירמידת בובות או טיפוס על מתקני
שעשועים .האם הם יצליחו?
תיאטרון מוסיקלי לפעוטות בשילוב
שחקנים ,צעצועים וחגיגה קרקסית,
בהשראת ספר ילדים של המאייר
הגרמני פרד רודריאן.
בסוף המופע הילדים מוזמנים לשחק
בצעצועים ,לפגוש את הבובות ולנגן
בכלי נגינה שונים.

יצירתה של ויט פרינה ושות'
בימוי מיכאלה הומולובה
טקסט :פרד רודריאן
עיצוב :רוברט סמוליק
מוסיקה :רביעיית פיליפ נמולה
על הבמה :דיאנה סיקמנובה,
ברבורה קובטובה ,פיליפ הומולה,
אדם קוביסטה

 / 8אפצ´י

מאת ובביצוע :לושה גבריאלוב
יום בחייו של ליצן מצונן .מה קורה
לליצן ,שמתכנן לצאת לדוג ,אך מצטנן עריכה מוסיקלית ,עיצוב תפאורה,
אביזרים ותלבושות :לושה גבריאלוב
באופן מפתיע ונאלץ לשנות את
הפקה :שרון גבריאלוב
תכניותיו? איך יחלים מהצינון?

תיאטרון חפצים פיוטי מלווה במוסיקה
מקורית ושירה חיה.

גיל 3-8

www.zikit.info

צילום :Erik Sahlin

 45דקות  /ללא מילים
יום ד'  12.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן  -במה 2

 50דקות  /עברית
יום ב'  10.8בשעות 16:30 ,11:30
תיאטרון החאן

www.traintheater.co.il
גיל 3-8

 50דקות  /עברית
יום ה'  13.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן – במה 2

www.simpletheater.co.il

צילום :ליאורה זיתון

ענת גיגר שבתאי

יצירתן של ענת גיגר שבתאי
ואלית ובר
על הבמה :ענת גיגר שבתאי
בימוי :אלית ובר
עיצוב במה :רננה אונא
עיצוב בובה :שרה פלי
מעיל :יאנה מלישב
מוסיקה :נדב ויקינסקי

 / 17מעיל הפלאים
תיאטרון הקרון

 40דקות  /מעט מילים  -עברית
יום ב'  10.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון הקרון

www.traintheater.co.il

לתיאטרון בובות בחולון

גיל 3-8

 50דקות  /עברית
יום ד’  12.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן  -במה 3

www.traintheater.co.il

לזיכרה של ליאורה חיות ז"ל

 45דקות  /ערבית ,תרגום חי לעברית
יום ב'  10.8בשעות 18:00 ,16:00
תיאטרון החאן  -במה 2

www.asseera.com

גיל 4-9

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
ההצגה זכתה בפרס הצגת השנה
הבינתחומית בתחרות פרס הבמה
להצגות ילדים לשנת 2014
ומציגה בפסטיבלים ברחבי העולם.

הצגת תיאטרון בובות כפפה מסורתית .מחזאי ובמאי :ראדי שחאדה
שחקנים :מונירה שחאדה,
קומדיה מוסיקלית בשילוב  30בובות
ראדי שחאדה
על פי סיפור מהמורשת הערבית.
צביעת בובות :חסן טוואפרה
זריף הוא הגיבור ,נגן ירג'ול מפורסם,
אבל עני מאד .זריף רוצה להתחתן עם עיצוב תפאורה ותלבושות:
זריפה אהובתו ,בת העשיר אבו-אלהבד .ג'סוב סרחאן
תאורה והגברה :פיראס שחאדה
לרוע מזלו אבו אלהבד רוצה חתן

עשיר .האם תצליח אהבתם של זריף
וזריפה להתממש?
הצגה על עוני ועושר ובסוף...
אל דאגה ,הצדק ינצח.

גיל 4-8

תיאטרון הקרון {בכורה}

 50דקות  /עברית
יום א'  9.8בשעה 17:00
יום ה'  13.8בשעה 11:30
תיאטרון החאן

www.traintheater.co.il

גיל 4-9
איור :לאוניד אליסוב

 / 15על שלוש פנדות
וזהבה אחת

בהשראת היצירה “על שלושה דובים
וזהבה אחת” מאת רחל דנגור
ואריקה ספיר

 / 19גברת כלום
תיאטרון הקרון

 45דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון החאן  -במה 2

www.traintheater.co.il
גיל 4-9

גיל 4-9

עיבוד חדשני ומרענן לאגדה
"הדייג ודג הזהב".
גברת כלום ברחוב מתגוררת
אך אל תטעו ,היא דווקא מאושרת!
עגלתה מלאה חפצים למיחזור
כל חפץ הופך לגיבור בסיפור
בסגנון ליצני ובקצב שובב
מציגה אגדה על דג הזהב,
על אשת דייג שרצתה להיות מלכה
ועל גברת כלום השמחה בחלקה!!

יצירתה של רינת שטרנברג
כתיבה ,משחק והפעלה:
רינת שטרנברג
בימוי :עלינא אשבל
עיצוב :עלינא אשבל ורינת שטרנברג
תאורה וביצוע אביזרים :קרן דמבינסקי
פיתוח שפה חזותית :שרון סילבר-מרת
מוסיקה :גיא שרף

צילום :דור קדמי

עיבוד מפתיע וססגוני לאגדה
הקלאסית "זהבה ושלושת הדובים".
לילה אחד מיקי מבינה שהיא גדלה:
השן מתנדנדת ,החולצה לוחצת...
בקרוב כבר לא תוכל לשחק עם
חברתה הבובה זהבה .יחד הן בורחות
ליער קסום ומסתורי.
חמש בובות ,ארבעה שירים ,שלושה
דובי פנדה ,זהבה אדמונית אחת,
וילדה אמיצה במסע מרגש ומצחיק
אל היער ובחזרה.

כתיבה ועל הבמה :אילה דנגור
כתיבה ובימוי :ירון אדלשטיין
עיצוב בובות :אוקסנה יאנוביצקי,
לאוניד אליסוב
מוסיקה :סטיב פסקוף
עיצוב תאורה :דב מיאלניק

הנחייה :מרית בן ישראל,
רוני מוסנזון נלקן

איור :בתיה קולטון

חממה

לימודי המשך מבית תיאטרון הקרון

ההצגה זכתה ב 4-פרסים בפסטיבל
חיפה הבינלאומי להצגות ילדים .2014

צילום :ג'וליין גארטנר

 / 14גשם קיץ

הפתעות מחממת האמנים של
תיאטרון הקרון .ציירים ופסלים,
שחקנים ,מוסיקאים ,רקדנים ,אמנים
מכל התחומים יוצרים תיאטרון חזותי
ותיאטרון בובות אמנותי לילדים.

הפקה :ליאת שבתאי
ניהול טכני :יהונתן בן חיים
יצירות מאת:
ענבל סמדר
שירי לבנדיגר
הילה פלשקס
ליסון
ציפור פרומקין
ליאת שבתאי

 / 18זריף
תיאטרון אלסירה
مسرح السيرة

בבוקר רגיל אחד ,חייט מקבל פתק
ובו כתוב" :נא לתפור מעיל עד חצות.
המידות אינן משנות ,העיקר שיתאים
בדיוק "...בחצות החייט משלים את
המשימה.
אבל לאן ממהרת מכונת התפירה?
למה המספריים לובשות חצאית?
למה הופך האצבעון?
בואו הצטרפו למסע קסום במתפרה
וגלו למי באמת תפר החייט את
המעיל.
הצגה עם מעט מילים המשלבת
תיאטרון בובות ,חפצים ,טקסטיל
ומוסיקה.

צילום :ז'ראר אלון

 / 13מעט מאוד מעיל

דודיק משחק בעליית הגג של סבתא
ומוצא את מעיל ההרפתקאות הישן
שלה .אך בכל פעם שדודיק יוצא
לשחק המעיל נקרע יותר ויותר.
באמצעות החפצים הישנים והמשונים
שבחדר יוצאים סבתא ודודיק
להרפתקאות דמיוניות במצולות הים
ובארמון מפואר ,בורחים ממכשף,
מצילים ציפור ,ומגלים שמכל דבר
אפשר לעשות משהו ,אפילו משום דבר .בתמיכת המרכז

תיאטרון זיקית

תיאטרון הקרון

צילום :דור קדמי

 / 12המתנה של סבא

אמא של גולי נוסעת ללילה אחד
וגולי נשאר עם סבא .הוא לא מרוצה
אבל לסבא יש מתנה ,מתנה מיוחדת
שמציתה את עולם המשחק והדמיון.
במפגש הנמשך לתוך הלילה – פינות
החדר הופכות לעולמות מפתיעים.
דרך חוויות לא צפויות ופנטזיות
שמתממשות – הקשר ביניהם מתחזק.
תיאטרון חזותי ללא מילים ,המשלב
שני שחקנים ,בובות וצלליות ,מלווה
במוסיקה מקורית.

יוצרים ומבצעים:
אפרת הדני ופבלו אריאל
מוסיקה מקורית :גוסטבו בוסטמנטה

 / 16יואל אמר

הצגה מוסיקלית בהשראת ספרו של
יואל הופמן "בפברואר כדאי לקנות
פילים".
יואל אמר שאפשר לשתות צלילי
פעמונים ולראות איך נראים כשישנים.
יואל אמר דברים קסומים ,מדהימים,
יוצאים מן הכלל! ורונית מחכה לו
והוא ...לא מגיע בכלל .במקומו מגיע
סיימון – הישר מאוסטרליה הרחוקה.
סיפור על חברות דמיונית ,חברות
אמיתית ועל מה שביניהן וגם על כוחו
של דמיון להציל מבדידות.

יצירתה של רונית קנו
כתיבה ולחנים :רונית קנו
עריכת טקסט ובימוי :מרית בן ישראל
משחק ,שירה ונגינה :רונית קנו
וסיימון סטאר
עיצוב תאורה :עומר שיזף
עיצוב תלבושות :תום קרסני
ייעוץ :נעמי יואלי

המופע הופק בתמיכת מפעל הפיס

גיל 4-9

www.meitalraz.com

צילום :מיטל רז

 50דקות  /עברית
יום ב'  10.8בשעה 11:30
תיאטרון הקרון

תיאטרון פופיק

 45דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון החאן

נשמתה .הגרציה גוציטה  -שחקנית
אימפולסיבית ,שרודה בכולם ושם
למעלה ,מר פרפר מרחף.
מפגש מיוחד של שני בובנאים
ומוסיקאי על במה אחת.

גיל 4-10

 50דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעה 11:00
תיאטרון הקרון

גיל 5-10

צילום :דאפי ספונר

תיאטרון הקרון

יצירתה של גליה לוי-גרד
רעיון ,עיצוב והפעלה :גליה לוי-גרד
מחזה :נעמי יואלי ,גליה לוי-גרד
בימוי :נעמי יואלי
מוסיקה :איל תלמודי,
להקת "אוי דיויז'ן"
עיצוב תאורה :נעה אלרן

 / 25אלדין ומנורת
הקסמים

مسرح الكرمة -بيت الكرمة
תיאטרון אלכרמה,
בית הגפן
 45דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעה 11:00
תיאטרון החאן

הבינלאומי להצגות ילדים 2012
ומציגה בפסטיבלים ברחבי העולם

www.traintheater.co.il

 45דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעה 11:30
תיאטרון החאן  -במה 2

צילום :טל מולכו

נועה בקר

 / 26עשר קופסאות
גפרורים

תיאטרון אורנה פורת
לילדים ולנוער

המופע הופק בתמיכת מת”ן

 50דקות  /עברית
יום ה'  13.8בשעה 16:00
תיאטרון החאן  -במה 2

www.noa-story.com

 40דקות  /עברית
יום ד'  12.8בשעות 17:30 ,16:00
תיאטרון החאן  -במה 2

ההצגה זכתה ב 3-פרסים בפסטיבל
חיפה הבינלאומי להצגות ילדים 2015

צילום :כפיר בולוטין

אורית ליבוביץ נוביץ

גיל 4-10

עיבוד לסיפור מאת יאנוש קורצ'אק.
מפגש עם השחקן עמיחי פרדו המגלם
את דמותו של יאנוש קורצ'אק.
בהצגה משורטטות דמויותיהם של
עשרה מתלמידיו של קורצ'אק ,שקיבלו
קופסאות גפרורים במתנה.
תיאטרון אימפרוביזציה עם הקהל בו
בכל קופסת גפרורים טמון עולם דמיון
עשיר ומלא הפתעות.

על הבמה :עמיחי פרדו
ייעוץ אמנותי :רות קנר

/ 27

Clic

Des Fourmis Dans La
Lanterne
צרפת

 40דקות  /ללא מילים
יום ד'  12.8בשעות:
18:30 ,17:30 ,16:30 ,12:00 ,11:00
יום ה'  13.8בשעות:
18:30 ,17:30 ,16:30 ,12:00 ,11:00
תיאטרון הקרון

desfourmisdanslalanterne.fr

גיל 7-12

מחווה לגדולי הקולנוע האילם :צ'ארלי
צ'אפלין ,ז'ורז' מלייס ובאסטר קיטון.
חבשו משקפי חזרה בזמן ,הנכם
מוזמנים לצלול לשנות העשרים של
המאה הקודמת ,לתוך עולם קולנועי
שכולו שחור-לבן ,רגע לפני שהקולנוע
הפך לצבעוני.
תיאטרון מריונטות קטן ופואטי ,מלווה
במוסיקה תקופתית ,שישבה את ליבם
של צעירים ומבוגרים כאחד.

יצירתם של פייר איב גינה
ויואנל סטרטמן
עריכה מוסיקלית :לור אנדורנד
מנהל טכני :פייר מינה

ההצגה בתמיכת המכון הצרפתי
בירושלים ע’’ש רומן גארי

לכל
המשפחה
מגיל 5

צילום :Cie des Fourmis dans la Lanterne

 / 23התיאטרון של
אמיליה

אמיליה ,סבתא ללא גיל ,שחקנית,
אמנית בעלת תיאטרון קטן מלא
בקסם .יום אחד היא מחליטה לסגור
את התיאטרון .אמיליה חוששת
שנגמרו לה כל הרעיונות והדמיונות…
האורות כבו ,הבמה ריקה ואמיליה
חוזרת לביתה .אך בובותיה ודמיונה
אינם מניחים לה .בעזרתו של רוברטו
 הרדיו הישן ,היא רוקמת את עולםהתיאטרון מחדש…
תיאטרון חזותי בשילוב בובות וחפצים.

גיל 8-12

www.porat-theater.co.il

גיל 4-10

יצירתה של אורית ליבוביץ נוביץ
בימוי :גליה פרדקין
כתיבה :דניאל כהן לוי
עיצוב בובות ,על הבמה:
אורית ליבוביץ נוביץ
עיצוב תפאורה:
מיכל פרידמן ,דניאל בלנקט
תאורה :אסי גוטסמן
מוסיקה :אורי וידיסלבסקי
דיבוב רדיו :רוברטו פולק
הפקה :משה נוביץ 40דקות  /עברית

וצלילים אוריינטליים.

צילום :תמונות יח"צ

 / 22להתראות
באנטארקטיקה

תיאטרון נייר מוסיקאלי ומשעשע
בהשראת סיפרה של נורית זרחי.
זום ,צלם תל אביבי רווק המשתוקק
למשפחה ,מקבל יום אחד חבילה לא
צפויה .כאשר החבילה נפתחת היא
משנה את חייו.
סיפור הרפתקאות בליווי מוסיקת
הסווינג ,המהווה מחווה לשנות ה50-
העליזות.

יצירתו של סמיון גולקו
עיבוד לסיפור של אלדין ומנורת
בימוי :אלי ממן
הקסם ,מהמפורסמים בסיפורי "אלף
תרגום :חאלד עוואד
לילה ולילה" ,המוצג בצורה חדשנית
מוסיקה :וואל נאעום
הפונה לקהל הצעיר .האם ביכולתה
של האהבה לנצח את כל הרע והעושק עיצוב תלבושות :שגית גולדה
על הבמה :לובנה בוקאעי,
בעולם?
חאלד עוואד ,אוסאמה מסרי,
תיאטרון שחקנים ,בובות גדולות
מילאד מטר

www.beit-hagefen.com

גיל 4-10
רעיון ,בימוי ,עיצוב במה ועל הבמה:
נועה בקר
הנחיה באומנות הסיפור :נועם מאירי
מוסיקה מקורית ועריכה :גרי בונני
איורים :אלית אבני שרון ,שלומי אשר,
אפרת חסון

צילום :זהר עצמון

 / 21חכמים בלילה
אגדת חלם

סיפורי חלם ,ממיטב הפולקלור היהודי,
זוכים לעיבוד בימתי ייחודי בתוך ספר
"פופ-אפ" ובשילוב בובות וצלליות.
בין דפי הספר למך ,לייזר ושאר
"החכמים בלילה" ,יוצאים לחפש ירח
חדש לחלם ,במקום הירח שנגנב...
פס קול מקורי ברוח מוסיקת
הכלייזמרים.
ההצגה זכתה בפרס בפסטיבל חיפה

מיטל רז,
קרן דמבינסקי

נוצר במסגרת “עבודות שכונה“
הפסטיבל הבינ”ל לתיאטרון בובות
ירושלים ,ובתמיכת מפעל הפיס
ותיאטרון הקרון

צילום :תיאטרון אלכרמה

 / 20מהודו ועד סוס

שני מופעים קצרים של תיאטרון בובות
וחפצים" :הסיפור על דומי ודומה",
"ללא היסוס :סוס!".
גברות נפלאות ,אדונים נכבדים בואו
לראות :שפמים מעופפים ,ריקודים
הודים ,בישולים בארבע ידיים ,זוג
גמדים ,נמר רעב ועוד .ואחרי זה?
החיים כבר לא יהיו אותו דבר!
תיאטרון מיניאטורי ,מקורי ,סוחף,
מלא דמיון והמצאות.

יוצרות ומבצעות :מיטל רז,
קרן דמבינסקי

 / 24קברט סלים
ומזוודות

יצירתם של שירלי גולדשטיין,
ברוכים הבאים לקברט הבובות בו
אורי גולדשטיין ואסף לוינבוק
הבובות מתעוררות לחיים ומופיעות
על הבמה! פסיפס של טיפוסים שונים בימוי ,עיצוב במה ובובות:
שירלי גולדשטיין
ומשונים :לואי  -מנקה האולם ,זוכה
ניהול מוסיקלי וביצוע על הבמה:
לתהילת עולם .לואיזה  -הבלרינה
המזדקנת ,המתאהבת בלואי עד כלות אסף לוינבוק

מקרא

ז'בוט

ינסקי

6

אולמות

תיאטרון החאן במה 3
גלריית התחנה הראשונה

כיכר דוד רמז 4

תיאטרון הקרון

גן פעמון הדרור ע"ש קורת
בית שמואל תיאטרון הירש
רח' אליהו שמאע 6

ז'ראר בכר
רח' בצלאל 11

אולם ליאו מודל

עמדת מודיעין

בחצר החאן
ובתחנה הראשונה

תיאטרון הקרון

קופה

P

חניה
תחנת אוטובוס

אוטו
בובה חוזר!

תיאטרון הקרון

5

בית קפה  /מסעדה
תיאטרון החאן
תיאטרון הקרון
התחנה הראשונה

פרויקט תיאטרון נודד מגיע לגן הפעמון.
זוג השחקנים מגיעים באוטובובה להציג!
כשהם רוצים לעזוב ,האוטובובה העקשן לא זז.
הם לובשים סרבלים ,מוציאים כלי עבודה
וניגשים למלאכת התיקון.
האם יצליחו להגיע להצגה הבאה?

ימים ב'-ג' 10-11.8
בשעה 18:30
 40דקות  /ללא מילים
בצמוד לתיאטרון הקרון,
גן הפעמון

אמנים יוצרים :לושה ושרון גבריאלוב
ניהול אמנותי :תיאטרון הקרון uומרכז לאמנות
ומדיה מעמותה

תיאטרון החאן

i

דרך

בית

חברון

לחם

P

תיאטרון החאן
דרך בית לחם

רפ
מק
ע

P

P

אים

i

קישקשתא ג'וניור ,אורח הכבוד של הפסטיבל
השנה ,בא לבקר במתחם התחנה.

יום ד' 12.8
בין השעות 16:00-18:30

קישקשתא ג'וניור
אורח הכבוד

התחנה הראשונה

4

בובות הענק הוזמנו לפסטיבל הבובות .הן
מטיילות ,משוחחות ומצטלמות עם באי הפסטיבל.

ימים א'-ה' 9-13.8
בין השעות 16:00-19:00
חצר תיאטרון החאן
והתחנה הראשונה

ביה"ס לתיאטרון בובות דבורה צפריר
בימוי :שרה סיבוני
עיצוב ובניית בובות :סטודיו מרבה ידיים

דרך

12 3

בואו להצטלם
בפראג הקטנה

להקת הבו
בות הנודדות

התחנה הראשונה

דוד רמז

כיכר דוד רמז 2

תיאטרון החאן במה 2

N

המ

1
2
3
4
5
6
7

תיאטרון החאן

i

אירו
ע
י
ם
פתו
ח
י
ם
ל
כל
ה
ג
י
ל
אים

ל
ך דוד

7

ללא
תשלום

המרכז הפועם של הפסטיבל.
החצר מעוצבת ברוח הקולנוע
ומארחת סדנאות ,הופעות
והפתעות.

עיצוב וביצוע :כרמל בר

התמונה הנבחרת תזכה
ס טיסה זוגי לפראג
בכרטי
פרטים ב-

סדנת זואופרקסיסקופ

קס הפופקורן
קר

צ'לן
ה
ג הקטנה
פרא

זה לא שם של דינוזאור ,אלא מתקן מוקדם
להצגת תמונות נעות מראשית הקולנוע.
בסדנה נכין רצועות של תמונות נעות
ונצפה במכשיר זואופרקסיסקופ אמיתי.

ימים א'-ה' 9-13.8
בין השעות 16:00-19:00
תשלום סמלי₪10 :

הנחיה :תום מעיין ,טל סעדו
בתוך קופסת הפופקורן חבוי קרקס זעיר
ומופלא .בכל פופקורן טמון מנחה קרקס,
ליצן ואף להטוטן.

ימים א'-ה' 9-13.8
בין השעות 16:00-19:00

ביצוע :ליאת שבתאי
 3דקות של מיני תיאטרון
צלליות על הצ'לן פבלו קזאלס
רעיון והפעלה :פטריסיה אודונבן
עיצוב בובות :ג'וש באום
בואו להצטלם בפראג הקטנה.
התמונה התיאטרלית המצחיקה שתיבחר,
תזכה בכרטיס טיסה זוגי לפראג.
דיילת :רותם וולק
בתמיכת מרכז צ'כיה תל אביב
*על פי התקנון באתר

ימים ב'-ד' 10-12.8
בין השעות 20:45–20:00

ימים א'-ה' 9-13.8
בין השעות 16:00-19:00

ן

א
ת

טרו

תיאטרון יפו

בוגרים

 40דקות  /עברית
יום ג'  11.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן

גם למ

www.arab-hebrew-theatre.org.il

צילום  :סיון שחור

י

בובות

 / 31פנינה לב נייר

פנינה שוקעת בעולם בובות הנייר
שלה ,אינה מבדילה בין רקמת עור
לנייר ,בין נערה לאין-ספור בובותיה,
בין מציאות מצמיתה לדמיון המושיע.
על הבמה מיטות בית חולים עליהן
נפרש מרחב תודעה חלומי – סיוטי.
בובות נייר ושלוש דמויות ,מערבבות
חזיונות וסיפורים מיומן חיי נערה
במחלקה הסגורה.

כתיבה ועיצוב בובות :ג'קלין פערל
בימוי :חנה וזאנה גרינולד
שחקניות יוצרות :רותם גולדנברג,
ענת זוננפלד ,ג'קלין פערל
עיצוב תאורה :אני אטדגי
עיצוב תפאורה :זוהר שואף
מוסיקה מקורית :נעמה רדלר
עיצוב תלבושות :מאיה ברניב
מפיק בפועל :ירון פרידמן

למבוגרים
ולנוער

 50דקות  /עברית
יום ב'  10.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן  -במה 3

www.babit.co.il

צילום :אורלי ויסברוד

אורלי ויסברוד

{בכורה}

בתמיכת מרכז לתיאטרון בובות ,חולון

אופיר נהרי,
נופר מועטי

 50דקות  /ללא מילים
יום ג'  11.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן – במה 2

למבוגרים
ולנוער

 50דקות  /אנגלית
יום ב'  10.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן

www.yaelrasooly.com

המופע נוצר במסגרת פרוייקט
“עבודות שכונה” בפסטיבל הבינ”ל
לתיאטרון בובות בירושלים ובתמיכת
מת"ן ותיאטרון האייל המרקד

פסטיבלים מובילים ב 20-ארצות שונות
וזכה בפרסים רבים.

 40דקות  /אנגלית
יום ג'  11.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן  -במה 3

www.meitalraz.com

חרוד" של הסופר והעיתונאי עמוס קינן .עיבוד ,בימוי ומשחק :צבי סהר
על הבמה ,קם לתחייה סיפור בריחתו דרמטורגיה ועיבוד :עודד ליטמן
עיצוב ,צילום ומשחק :איה צייגר
של איש הארץ ,סופר ולוחם ,הנמלט
הפעלת בובות ומשחק :מיכל ואעקנין,
מביתו בתל אביב ,בעקבות הפיכה
יובל פינגרמן
צבאית .האם יימצא את תחנת עין
חרוד ,תחנת הרדיו החופשית ,המשדרת הפעלת תאורה :שי אגוזי
מוסיקה וסאונד אפקט :גיא שרף
מבעד לעלטה שירדה על הארץ?
ביצוע שיר הנושא :רונה קינן
ההצגה בטכניקת ה ,PuppetCinema -עיצוב ובניית בובות :אתי סהר ,צבי
קולנוע חי על במה ,הבוראת עולמות
סהר ,איה צייגר ,רובין פרוהרדט
צילומיים במלח ונייר ,המוקרנים על
וג'סיקה סקוט
מסך גדול תוך כדי המופע.
עיצוב תאורה :עדי שמרוני

למבוגרים
ולנוער
צילום :יאיר מיוחס

מיטל רז

www.hazira.org.il

יצירה וביצוע :מיטל רז
"האיש בירח" הוא סיפור המדע
דרמטורגיה :יעל ביגון  -ציטרון
הבדיוני הראשון בהיסטוריה! נכתב
ליווי אומנותי :עמית דרורי
על ידי בישוף אנגלי במאה ה16-
פנסים רובוטים :עמית דרורי
והתפרסם רק אחרי מותו .עכשיו!
 400שנים מאוחר יותר הבישוף היצירתי עיצוב תאורה :עומר שיזף

חוזר לספר את סיפורו! באמצעות
פיסת נייר ,מספריים ונייר דבק בלבד,
מיטל רז הופכת להיות בישוף בריטי,
הרפתקן ספרדי ,להקת ציפורים והירח
עצמו בבת אחת ,בזמן שהיא יושבת
מאחורי שולחן קטן.
תיאטרון חפצים נונסנסי במיטבו,
עם מבטא בריטי!

 75דקות  /אנגלית
יום ד'  12.8בשעה 20:30
ז'ראר בכר  -אולם ליאו מודל

יצירתו של צבי סהר PuppetCinema

Clowns’ Houses / 34

Merlin Puppet Theatre

יוון  /גרמניה

 60דקות  /מעט מילים  -אנגלית
יום ד'  12.8בשעה 21:00
יום ה'  13.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן

www.merlinpuppetry.gr

למבוגרים
ולנוער

קומדיה שחורה על בניין אחד,
חמש דירות ושש דמויות עלובות,
המנהלות חיים מלאי חרדות ,בדידות,
רדיפת בצע וייאוש .האובססיביות
והגרוטסקיות של הדמויות מועצמות
עד לסוף האלים והבלתי נמנע.
טכניקות בובות מגוונות ,תאורה
ועיצוב בעץ ונייר מתחברים לכדי חוויה
פואטית מלאה בהומור וטירוף.

למבוגרים
ולנוער

הפעלה :דמי פפדה,
דימיטריס סטאמואו
עיצוב במה ,בובות ובינוי:
דימיטריס סטאמואו
עיצוב תלבושות :דמי פפדה
מוסיקה :אכילס חרמפילס
מספר :כריס אנדרוויטסנאס

צילום :D. Poupalos

 / 30האיש בירח:
מסע שמימי

צילום :בועז ציפור

יעל רסולי

הזירה הבינתחומית

מסע אפי בעקבות הספר "הדרך לעין

למבוגרים
ולנוער
צילום :עומר בורין ,יאיר מיוחס

Paper Cut / 29

רות ספנסר ,מזכירה בודדה ,נמלטת
מדי ערב דרך ערימת הניירות ,אל
תוך עולם פנטזיה פנימי ,צבוע שחור
לבן ,שגזור כולו מתוך סרטי המתח
הרומנטיים של שנות ה.30-40-
בעולם של גזרי נייר ,היא וריצ'ארד,
הבוס שלה ומושא חלומותיה ,הם
זוג מהסרטים ,כמו גרטה גרבו וקרי
גראנט ,בדרמה שהולכת ומסתעפת,
בין מציאות ודמיון ,מאידיליה רומנטית
ועד למחוזות האימה!
 Paper Cutהועלה בלמעלה מ50-

יצירה וביצוע :יעל רסולי
כתיבה :יעל רסולי ,ליאור לרמן
עיצוב :יערה ניראל ,ליאור לרמן
עיצוב פס קול :בניה רכס
עיצוב תאורה :אדם יכין

 / 33הדרך לעין חרוד

החפצים המעטים במזוודה :דובי ,בובה
וגיר ,קלואי מחפשת תשובות למחשבות ההצגה זכתה בציון לשבח
בפסטיבל תיאטרונטו
על משפחתה.
מופע המשלב תיאטרון פיזי ,ליצנות,
ג'יבריש ,הנפשת חפצים ותיאטרון
בובות.

צילום :ז'ראר אלון

 / 28הרוקמת

סיפורה של בריינה וייסברוד ,אישה
אמיצה ובעלת תושייה ,שנמלטה
מעליית הנאצים באירופה ועלתה
לפלשתינה .באמתחתה נשאה חלום
חצי ממומש על תעשיית הרקמה
ובליבה געגועים עזים למשפחתה
ולמלניצה ,עיירת הולדתה.
באמצעות אביזרי רקמה ותפירה,
מכונת הדפסי רקמה עתיקה בת יותר
ממאה שנה ,מתגלה סיפור אמיתי
ומרגש על חלומות ,אובדן ונחמה.

יצירתן של אורלי וייסברוד ואלית ובר
בימוי :אלית ובר
עיצוב ומשחק :אורלי ויסברוד
מוסיקה מקורית :רועי ירקוני
בניית ושחזור מכונה :הראל ארפי

 / 32קשקושים

בלילה חורפי ,קלואי ומשפחתה נוסעים יצירה ,בימוי ועריכה מוסיקלית:
אופיר נהרי
בכרכרה ביער אפל .בשעת סערת
משחק :נופר מועטי
ברקים ורעמים הוריה רבים .קלואי
עיצוב תאורה :נדב ברנע
מנסה להסתתר אך בהיסח הדעת
נופלת מהכרכרה ונותרת מאחור .היא עיצוב בובות :ילנה רמיזוב
מחפשת מחסה ,כל מה שנותר לה הוא עיצוב מזוודה :בן קופרמן
ואוהד מויאל מעגל
מזוודה .בחשכת הלילה ,לבדה ,עם

למבוגרים
ולנוער

{בכורה}

 75דקות  /עברית
יום ד'  12.8בשעה 22:45
תיאטרון החאן – במה 3

pandoracollective.com

אריאל דורון

 40דקות  /מעט מילים  -אנגלית
יום חמישי  13.8בשעה 21:00
תיאטרון החאן  -במה 3

למבוגרים
ולנוער

רעיון משחק והפעלה :אריאל דורון
המלחמה עוד רגע מתחילה ,זה הזמן
שותפים לבימוי :רותם אלרואי,
להפוך לגיבורים ...אבל החיילים
דוד לוקרד
מפלסטיק ,שדה הקרב הוא שולחן
והבית הוא רק תמונה רחוקה על מסך .ייעוץ אמנותי :שחר מרום
עיצוב וייצור חפצים :אנשים סינים
במערכה בה איש אינו יודע מי האויב
או מה המטרה ,הגבולות בין המציאות וידאו :ענאל רזניק ואריאל דורון

לדמיון מטושטשים :האם כל זה אמיתי
או רק משחק ילדים?
אסופת תמונות מלחמה בהופעת
תיאטרון חפצים למבוגרים שהיא
מצחיקה אך גם מכאיבה.

ההצגה הופקה בתמיכת גלריה
תאטרון החנות ובתמיכת מת”ן

 25דקות  /אנגלית
יום ה'  13.8בשעה 23:00
תיאטרון החאן  -במה 2

יצירה ,בימוי ועל הבמה :יעל רסולי
הצצה ראשונה לעבודה בתהליך של
שותפה ליצירה ועל הבמה:
היוצרת המוכשרת יעל רסולי.
סיפורים קצרים של אתגר קרת נפגשים סמדר חרפק
על במה אחת והופכים למופע ויזואלי ,ע .ייצור פרופס :רעות אבישר
עיצוב סאונד :בניה רכס
סוריאליסטי ואבסורדי.
אפקטים ותאורה :סטפן טאראביני

טלוויזיה ישנה וצופה סהרורי,
בלחיצת כפתור הוא נשאב אל
תוכה והופך למפלצת דיגיטלית.
יצירה וביצוע :ויטלי אזרין
הפקה :גלריית תיאטרון החנות

יואב אילן

www.yaelrasooly.com

ערב של מוסיקה מקורית ומרוממת
ברוח השנסון
למבוגרים
ולנוער

כ 25-דקות
עברית עם כתוביות באנגלית
יום ג'  12.8בשעה 23.00
תיאטרון החאן – במה 3

מחיר ₪ 35

יובל המאירי

ענאל רזניק ,לילה בטרמן

אדם משחזר באמצעים דלים זיכרון
אבוד ,זיכרון של היום האחרון
עם אמא .יצירת תאטרון חפצים
קולנועית ,אשר מנסה לגעת בגבול
הדק שבין חיים למוות ,בין זיכרון
לשכחה.

בעקבות איסור לצלם סרט על
תולדות הבית היפואי בו היוצרות
גרות ,הן בוראות עולם של חפצים
כדי לספר דרכו את סיפורו של
הבית ושל הסרט הגנוז.

אקורדיון ושירה :יואב אילן
קלרינט :שחר שורק
כלי הקשה :נור בר גורן
צילום :ענאל רזניק ,לילה בטרמן

 / 38קולנוע חפצים

אני חושב שזה הכי קרוב כל הזכויות
שמורות
לאיך שהצילום נראה

למבוגרים
ולנוער

יום ד'

10.8
לוח שידורים
צילום :רעות אבישר

יעל רסולי

בחצר החאן
ל
ב
לא תש שעה 22:00
לום
יום ב'

למבוגרים
ולנוער

 / 37שקרים באוויר

רבי קברט
ע

צילום :ענאל רזניק ,אריאל דורון

 / 36Plastic Heroes

צילום :גיא רוסו

 / 35פנדורה
חוצה גבולות

ערב השקה לרגל הוצאת כתב עת
חדש על תיאטרון בובות עכשווי
בתוכנית ,עבודותיהן של רות חוף,
נופר סלע ואיילת גולן .הן מפרקות,
מרכיבות ומפגישות בין טקסט ,גוף
וחפצים .בערב זה מטשטשים הגבולות בתמיכת מפעל הפיס
בין הבמה למילה הכתובה ,בין דימוי
חזותי להגות ובין יצירה אישית ליצירה
בקהילה.
פנדורה – קולקטיב יוצרים/ות
עצמאים/ות ובמה ניסיונית לבובות,
חפצים ותיאטרון חזותי

אוצרות והפקה:
ענבל דקל גולדברג ,לי לוריאן
יצירות מאת:
רות חוף ,נופר סלע ,איילת גולן

12.8
שיעור שפה
יום ג'

11.8
קפה פופיק
קולאז' קטעים מבית היוצר פופיק,
באווירת בית קפה לילי ,בליווי קטעי
מוזיקה נוסטלגית ונגינה חיה.
ערב פואטי ומלא הומור.
הפעלת בובות :שירלי גולדשטיין
ואורי גולדשטיין
שירה ונגינה :אסף לוינבוק,
יאן חיוט ,יעל טויטו

درس لغة

Language Lesson
Can’t read? Welcome to our
new and improved language
!class. Let’s learn together

יצירה וביצוע :רותם וולק

הקולות הצפים
שירה בקולות המשלבת השפעות של מוזיקה
עממית מדרום אפריקה ופזמונים ישראליים
ישנים.
שירה :אודי רז ,יואב יפת
שירה ,חלילית וכלי הקשה :לילה בטרמן
יוקללה ,אקורדיון ,כלי הקשה ושירה :ענבר היימן

יום ה'

13.8
הדיקסילנד

הופעה משותפת וחד פעמית של הרכב
Eli & The Chocolate Factory
והיוצרת Black Betty -
במופע מחווה לענקית הבלוז של
שנות ה 20-של אמריקהBessie Smith :
חצוצרה :אלי פרמינגר
בנג'ו :אילן סמילאן
קונטרה בס :טל קוהן
שירה :אלה דניאל
טרומבון :אמנון בן ארצי

פאנל

תודות

תיאטרון בובות לקטנטנים
איך עושים את זה?
איור :בתיה קולטון

למבוגרים ואנשי מקצוע
כשעתיים  /אנגלית
יום ג'  11.8בשעה 12.30
תיאטרון החאן – במה 3
מחיר ₪ 35

בשנים האחרונות מתקיימים ניסיונות
מרתקים לייחד מופעי תיאטרון בובות
ו Story-telling -לקטנטנים ואפילו
לעוללים.
השנה ,לצד הצגות לקטנטנים המתארחות
בפסטיבל ,אנו מייחדים פאנל לדיונים
ופרזנטציות בנושא .בהשתתפות אמנים,
בובנאים ,מחנכים וחוקרים מהארץ ומחו"ל.
הנחיה :ד"ר נעמי יואלי

עיצוב :מיה ויין

*הזכות לשינויים שמורה

מקדמים תרבות צ'כית בישראל

CzechCentreTelAviv

בין המשתתפים:
( Stanislav Dubravaצ'כיה)
( Vitek Perinaצ'כיה)
( Ajda Rossסלובניה)
( Sibylle Trösterגרמניה)
( Antonio Catalanoאיטליה)
ד"ר שלמה אריאל
רן כהן-אהרונוב
גליה לוי גרד
שחר מרום
הילה פלשקס

הנהלה וצוות הפסטיבל
מנכ"ל העמותה וניהול אמנותי
דליה יפה-מעיין
מנהל אמנותי שותף :שחר מרום
ועדה אמנותית :מיקי מבורך,
מירי פארי ,תמר הוכטשטטר,
רחל ניר  -משקיפה
ניהול והפקה :יעל מימוני ודני פישוף
הפקה בפועל :נטע שלזינגר
עוזרת הפקה ותיאום קשרי חוץ:
נטליה סעייד
פרויקטים מיוחדים :תמי יצחקי
יחסי-ציבור" :ענת מרומי יחסי ציבור"
יחסי-ציבור מגזר רוסי:
Sofia Nimelstein PR & Consulting
שיווק ופרסום :אורית פיקלר
מדיה חברתית ושיווק דיגיטל:
ליאת כהןFunia ,
מיתוג ועיצוב גרפי :מיה ויין
דימוי פסטיבל :תימור כהן
צילום דימוי :אורי גרון
משרד כרטיסים :בימות
עריכת וידאו :נינה מנדלסון
צילום סטילס :דור קדמי

יעוץ משפטי:
גלעד שר ,קדרי ושות' – עו"ד
משרד רואי חשבון :סומך חייקין
עמותת תיאטרון הקרון
ע"ש מריו קוטליאר -
אספה כללית ,הנהלה וועדות
יו"ר ועד מנהל :עו"ד קובי אמסטר
יו"ר ועד כספים :מיכאל גור
אורי סטריזובר ,בני בן צבי,
הדס עפרת ,הלל שטיינברגר,
יואל מקוב ,יורם יאיר -פור,
יעל שפר נהרי ,ישראל ברגיל,
ליאורה איינבינדר דהרי ,עופר פאול,
עלינא אשבל ,רחל בילסקי כהן,
רו"ח רוחמה סלמן ,רמי ארז,
צביקה יוחנן ,תמי מולד חיו
ועדה אמנותית תיאטרון הקרון:
גיא בירן ,גליה לוי גרד,
דליה יפה-מעיין ,הדס עפרת,
יהונתן בן חיים ,ד"ר נעמי יואלי,
עלינא אשבל ,עמית דרורי,
צביקה יוחנן ,רוני מוסנזון נלקן,
שחר מרום

עפרה בן יעקב  -מנהלת מחלקת
אמנויות ,רחל ניר  -ראש מדור אמנויות
הבמה
עיריית ירושלים
ראש העיר  -ניר ברקת,
קובי כחלון  -מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת
תכנון ובנייה ,עופר ברקוביץ – סגן ראש
העיר ומחזיק תיק תרבות ואמנויות,
אמנון מרחב  -מנכ"ל העירייה ,אלי זיטוק
 גזבר העירייה ,נאוה דיסנצ'יק  -יועצתראש העיר ,שמי אמסלם  -מנהל אגף
תרבות ואמנויות הבמה ,אייל עזרי – סגן
מנהל אגף תרבות ,חיים בן שמעון –
מנהל מחלקת אירועים ,מילכה בורנשטיין
 מנהלת המחלקה למוסדות תרבות,אלי כהן ,מזל מרדכי שאזו ,מלי פדר,
טניה מיכנובסקי ,ענת רווה ,פטי ורדיקה,
שלי להמן וחברי מועצת העיר
הקרן לירושלים
ג'והנה ארביב פרוג'ה  -נשיאת הקרן,
דניאל מימרן  -מנהל ,אלן פרימן -
סגן הנשיא ,אצ'ה בר  -מנהל מחלקת
תרבות ואמנות

תודות מיוחדות לגופים ולאנשים
מכון גתה
המסייעים
במסגרת  50שנה ליחסים
משרד התרבות והספורט
הדיפלומטים ישראל -גרמניה
השרה מירי רגב
משרד החוץ הגרמני
צוות תיאטרון הקרון
אלה גיל ,אשר (מסעוד) בועזיז ,אתי יוסי שרעבי  -מנכ"ל ,נתי בן נעים,
Rober t Bosch Stiftung
מנהלת
גבע
פוגל
עירית
ד"ר
סעדו ,ד"ר נעמי יואלי ,יהונתן בן חיים,
מרכז צ'כיה ,תל אביב
נטליה סעייד ,נעמי מילר,
המחלקה לתיאטרון ,ענת גיני -מרכזת תודה מיוחדת למנהלו Lukas Pribyl
תמיכות פסטיבלים ,שלמה יצחקי,
עטרה קרניאל ,קארין סיבוני,
שגרירות צ'כיה ,תל אביב
סיגל דוידיאן ,כלנית שמיר,
שושי פלד ,תמי יצחקי
תודה מיוחדת לשגריר צ'כיה לישראל,
ילנה לולקו ,מרים דנינו
סמנכ"ל כספים :אלדד בריק
H.E. Ivo Schwarz
מנהלת חשבונות :דליה גלבוע
שדה תעופה בפראג
משרד החוץ  -קשתו"ם
המכון הצרפתי ,ירושלים
רפי גמזו  -סמנכ"ל אגף קשתו"ם,
צוות חממה :מרית בן ישראל,
ע"ש רומן גארי
רוני מוסנזון-נלקן

עמית כבוד
לשנת 2015
הוועד המנהל של עמותת תיאטרון
הקרון גאה להעניק אות
עמית כבוד

לחינוכית

על  50שנות יצירה טלויזיונית
בתחום אמנות הבובות
בתכניותיה האיכותיות לילד

חשיפה בינלאומית
הפסטיבל שמח לארח
מנהלי פסטיבלים מרחבי העולם
במסגרת פרויקט

"חשיפה בינלאומית"
ביוזמת ובתמיכת
משרד החוץ  -קשתו"ם

מידע כללי

מחירים
הצגות ילדים
הצגות מבוגרים
*אירועים מיוחדים

מכירה
מוקדמת
₪ 40
₪ 60
₪ 10
 /₪ 35

בימי
הפסטיבל
₪ 60
₪ 80
₪ 10
 / ₪ 35

קופת הפסטיבל
02-6730233

www.traintheater.co.il

רכישת כרטיסים
בימות

עד גמר המלאי ולא יאוחר מהwww.bimot.co.il 8.8.15 -

* אירועים מיוחדים והצגות ₪ 35 -
סבא כוכבים  /גשם קיץ /
פנדורה חוצה גבולות  /שקרים באוויר /
פאנל "תיאטרון בובות לקטנטנים  -איך עושים את זה?"
* קולנוע חפצים  /סדנת זואופרקסיסקופ ₪ 10 -
כל גיל חייב בכרטיס
לא תתאפשר כניסה למאחרים למופעים
לא תתאפשר כניסת תינוקות לאולמות
וכניסה לילדים מתחת לגיל המצוין
אין כפל מבצעים
הזכות לשינויים שמורה

לקוחות ישראכרט נהנים מהטבה
ייחודית של  3+1ממבחר המופעים
השונים בפסטיבל
מימוש ההטבה במעמד החיוב
האירועים המיוחדים אינם משתתפים במבצע
עד גמר המלאי
מחירים מיוחדים ללנים בירושלים במסגרת
מבצע "קחו יומיים בירושלים" פרטים באתר

www.itraveljerusalem.com

לומדים בקרון

תשע"ו

קורס מעשי בהגשת

תיאטרון  -סיפור לקטנטנים

חממה
לימודי המשך

תיאטרון
הקרון

קופה ראשית  -תיאטרון החאן
כיכר דוד רמז 2
מדי יום מהשעה 10:00
ועד תחילת המופע האחרון באותו יום.

בית שמואל /
מרכז ז'ראר בכר

קופה בתחנה הראשונה

כיכר דוד רמז 4
יום א'  9.8בשעות 15:30-18:00
ימים ב'-ה' בין השעות 15:30-18:00 / 10:30-14:00

בקופה הראשית ובקופת התחנה הראשונה ,ניתן
לרכוש כרטיסים  ,לכל ההצגות המתקיימות
באולמות השונים.
בקופות האולמות השונים ,פתיחת הקופה כ 30
דקות לפני ההצגה.

9.8

מוריס מגי

 17:30המתנות של לאה
20:00

10.8

כרטיסים שהוזמנו למספר מופעים באמצעות
כרטיס אשראי ,ימתינו בקופת המופע הראשון,
בהצגת כרטיס האשראי.

מעשה בכבשה

אמן האשליות
(למוזמנים בלבד)

 11:30מהודו ועד סוס

11:00

בלונים

16:00

מעיל הפלאים

16:00

טורלוטוטו

17:30

מעיל הפלאים

17:30

טורלוטוטו

11:30

16:30

יום ב'

17:30

 17:00על  3פנדות וזהבה

יואל אמר

11:00

סבא כוכבים

11:30

מעשה בכבשה

16:00

זריף

16:00

מעשה בכבשה

יואל אמר
17:30
18:00

מעשה בכבשה

זריף
18:30

19:00

אמן האשליות
(בית שמואל)

אוטובובה
(גן הפעמון)

21:00

הרוקמת

21:00

Paper Cut

11:00

טורלוטוטו

11:00

אלדין

22:00

קברט
(חצר החאן)

חניה

 11:00חכמים הבלילה

חניון גן הפעמון
חניון מתחם התחנה הראשונה
חניון ימין משה
חניון ז'ראר בכר
חניוני ממילא וקרתא (עבור באי בית שמואל)

11:30

אנטארקטיקה

11:00

מעשה בכבשה

 12:30פאנל ת .בובות
 16:00רכבת המתנות

יום ג'

11.8

16:30
 17:30רכבת המתנות

(בית שמואל)

19:00

לפרטים ניתן לפנות לתמי:

tammy@traintheater.co.il
טל 02-5618514 .שלוחה 118

תוכנית רזידנסי
"בדרך להצגה"

יום ד'

12.8

17:30

טורלוטוטו

17:30

סלים ומזוודות

17:30

גברת כלום

21:00

האיש בירח

21:00

פנינה לב נייר

21:00

קשקושים

23:00

קולנוע חפצים

11:00

גשם קיץ

16:30

אמן האשליות

11:00

קליק

12:00

קליק

16:30

קליק

17:30

קליק

18:30

קליק

11:00

קליק

12:00

קליק

16:30

קליק

איור :בתיה קולטון

יום ה'

17:30

קליק

18:30

קליק

אוטובובה
(גן הפעמון)

16:00

22:00

קברט
(חצר החאן)

 11:30טיק טק טיק טק  11:00המתנה של סבא 11:00

16:00

אפצ’י

אמיליה

16:00

רכבת החיות

רכבת החיות

 16:30טיק טק טיק טק
17:30

17:30

אפצ’י

אמיליה

17:30

רכבת החיות

Clowns’ Houses 21:00

 20:30הדרך לעין חרוד

13.8

מעשה בכבשה
18:30

(בית שמואל)

www.traintheater.co.il

16:00

טורלוטוטו

16:00

סלים ומזוודות

16:00

גברת כלום

אמן האשליות

(ז'ראר בכר)

ההרשמה החלה

תיאטרון
החאן
במה 3
16:00

יום א'

תיאטרון
החאן

תיאטרון
החאן
במה 2

גלריית
התחנה
הראשונה

אירועים
פתוחים

22:45

פנדורה

11:00

מוריס מגי

16:00

22:00

קברט
(חצר החאן)

 11:30על  3פנדות וזהבה  11:00מעט מאוד מעיל 11:00

 16:00עשר ק.גפרורים

מוריס מגי

16:00

רכבת החיות

רכבת החיות

 16:30טיק טק טיק טק
17:30

17:30

מוריס מגי

רכבת החיות

 18:00טיק טק טיק טק

Clowns’ Houses 21:00 Plastic Heroes 21:00

22:00
23:00

שקרים באויר

קברט
(חצר החאן)

מופעים לכל הגילאים

בובות מסטודיו:

3-9
2-4

5-12

א
ת

ן

למבו

עמותת תיאטרון הקרון ע"ש מריו קוטליאר ת.ד 8289 .ירושלים  91082טל02-5618514 .

w w w. e t s y / T I M O H A N D M A D E

י

בוב

ות גם

לפרטים והזמנות:

1-3

בוגרים
ו
מ ר
ט גרים

תיאטרון הקרון

train@traintheater.co.il www.traintheater.co.il
קזינו דה פריז

   

Casino de paris

משרד החוץ קשתו״ם

With suppor t
of the Rober t
Bosch Stiftung

