כולם
בתיאטרון
חיפה
עלון

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

מידע מס2 .

ברכות

תוכן עניינים

צופי ומנויי תיאטרון חיפה היקרים,
תיאטרון חיפה זוכה בשנים האחרונות להצלחה רבה הן במישור האמנותי והן במישור
השיווקי .הצגותינו נמכרות ומצליחות בכל רחבי הארץ ,ושמה של העיר חיפה מתנוסס
בגאווה במוסדות תרבות רבים בישראל.
כיאה לתיאטרון עירוני המהווה מרכז הרוח והתרבות בעיר ,אנו שמחים לבשר לכם כי
מהיום תוכלו לרכוש כרטיסים ומנויים גם באולמות של תיאטרון חיפה וגם באולמות
במרכז הכרמל :באודיטוריום ,במרכז רפפורט ובקריגר .יוזמה זו היא חלק מפעילות
מבורכת מאוד של שיתוף פעולה בן אגף התרבות בעיריית חיפה ,הנהלת אתוס
והנהלת התיאטרון העירוני.
התיאטרון שם לו לדגל השנה לקרב את הדור הצעיר אל עולם התיאטרון והשיק
ליין חדש לצעירים "תיאטרון בטי שירט" ,המציע לסטודנטים ולצעירי חיפה והצפון
ערבי צפייה בהצגה בשילוב מופע מוסיקלי עכשווי ובירה .פרויקטים חשובים נוספים,
הפונים לקהל צעיר אף יותר ,הם פרויקטים מרתקים דוגמת "הסופגטרון" שהתקיים
בחנוכה האחרון במרכז הכרמל ,הצגות לילדים במחירים השווים לכל נפש .והפרויקט
הבינלאומי החשוב ביותר הוא כמובן פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים,
המתקיים זו השנה ה 23-בחוה"מ פסח במתחם תיאטרון חיפה ובמתחם האודיטוריום.
השנה נארח אמנים מאוסטרליה ,ספרד ,אוסטריה ,איטליה ,צרפת ,בלגיה וסין.
אנו מזמינים אתכם לפנק את עצמכם גם בעונה הקרובה ,להגיע וליהנות מרפרטואר
עשיר שהינו תמהיל מצוין של מחזאות ישראלית מקורית ,מחזאות קלאסית ,מחזאות
עולמית ,פרינג׳ ,קומדיות איכותיות ,מופעים מוסיקליים ומחזות זמר.

עמוד שם ההצגה
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29

שיגעון באופרה
הם יורים גם בסוסים
לילה טוב אמא
גזע
איש חסיד היה
דפוקים
אמנות
בית ספר לנשים
אנשים קשים
משהו למות בשבילו
איזראל ז'ורנאל
יוליסס על בקבוקים
כולם היו בני | תש"ח
החייל האמיץ שוויק
רומן משפחתי
ריצ'ארד השני | ריצ'ארד השלישי
קיזוז
סטמפניו
רעל ותחרה
בוסתן ספרדי

עמוד
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
46
49
50
52
56
57

שם ההצגה
פרימה דונה | כפר
סוסים על כביש גהה
מלאכת החיים | מקסי ואני
משאלה אחת ימינה | אז בפראג
נורה | כסף ,בריאות ושלום עולמי
הזכות להיות אדיוט | שוזס ובז'יז'ינה
התקפת לב | חם בטבריה
במערכה האחרונה | מייקל
הדייר חיימוביץ' | עיניים
דרור קרן "מצד שני" | פריצת גבולות
אנה פרנק
תיאטרון בטי-שירט
בת המלך  -לילדים
פסטיבל הצגות הילדים
מנוי הילדים
מידע למבקרים
הקץ לתורים
לוח הצגות
לוח סדרות
הרשמה לעונת 2013-2014

שלכם,

ישראל סביון
יו''ר דירקטוריון

ניצה בן-צבי
מנכ"ל תיאטרון חיפה

משה נאור
מנהל אמנותי

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי

שיגעון באופרה
קומדיה מאת קן לודוויג

מאת :קן לודוויג
תרגום :דורי פרנס | בימוי :משה נאור
תפאורה :לילי בן נחשון
תלבושות :אורנה סמורגונסקי
תאורה :חני ורדי
משתתפים :דביר בנדק ,עירית קפלן ,מוטי כץ,
עידו רוזנברג ,יעל טל ,אסף פריינטא ,תמר קינן,
גילת אנקורי

בכורה!
זמר האופרה המהולל טיטו מרלי מלוהק לתפקיד
הראשי באופרה "אותלו".
מדובר בהצגת גאלה ,אירוע התרמה .לרוע המזל ,רגע
לפני שהכוכב יוצא מחדרו במלון מתחוללת מהומה
כשאשתו חושדת בו שהוא מסתיר מאהבת בארון.
מרלי הנסער לוקח בטעות כמות כפולה של סמי
הרגעה ומתעלף .אבל מנהל הלהקה ,שיש לו אינטרס
כספי באירוע ,מחליט שההצגה חייבת להימשך
ומבקש מן העוזר שלו להתאפר בהתאם ולהופיע
במקום הזמר האורח.
התרגיל מצליח מעל למשוער אבל אז מתעורר
מעלפונו הזמר עצמו וצועד אל הבמה כשגם הוא
מאופר ולבוש כאותלו.
עתה מתרוצצים על הבמה שני אותלו ומחוללים
שרשרת מוטרפת של טעויות ,היתקלויות,
הסתבכויות ,כניסות ויציאות דרך המון דלתות.

תאריכים,29.6 ,25-27.6 ,15.5 ,11-13.5 ,8-9.5 :
27-29.7 ,24-25.7
במה ראשית | הצגת סדרה למנויים (ראה עמ' )56
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי

הם יורים גם בסוסים
הפקת ענק עפ"י הוראס מק'קוי

עיבוד למחזה :שלומי מוסקוביץ
בימוי :דדי ברון
כוריאוגרפים :אורון דהאן ,שלומי ביטון
עיצוב תפאורה ותלבושות :דנה צרפתי
עיצוב תאורה :קרן גרנק
מלחין :אבי בנימין
ע .תפאורה ותלבושות :אנה זיו
משתתפים :שלמה בראבא ,יוסי טולדו,
אנה דוברוביצקי ,אודי רוטשילד ,מיכל
בלנקשטיין ,רמי ברוך ,אודליה מורה
מטלון ,יואב בר לב ,טל בלנקשטיין ,נדב
אסולין ,מאיה מעוז קפטן ,אפרת ארנון,
גילה פוליצר ,נאור זילברמן ויעקב תמרי
רקדנים :מעיין אשכנזי ,דורון ישנסקי,
עמית לוי ומאיה קופצ'יק
פסנתר :אבי בנימין  /נדב רובינשטיין

בכורה!
מנחה תחרות ריקודים מרתונית באמריקה של שנות
המשבר הכלכלי הגדול ,שבה  8זוגות נואשים רוקדים
את עצמם לדעת.
ספרו הקלאסי של הוראס מק'קוי ,שעובד גם לסרט
מצליח בכיכובה של ג'יין פונדה ,הוא משל נוקב על
מהות הקיום האנושי.
המחזה חודר אל מאחורי הקלעים של עולם הבידור
ומביא תוכנית "ריאליטי" חושפנית ,שבה זוגות
רעבים ללחם מתחרים זה בזה עד מוות ,רק כדי
להשביע את רעבונם של הצופים לבידור ולמציצנות,
אכזריים ככל שיהיו .
מתחת ל"שואו" אותו מקבל הקהל ,מעבר למפגני
ריקוד מרשימים ,בידור איכותי והומור מושחז,
מסתתר עולם ציני ומנוכר ,שבו החמלה האנושית
מפנה מקום לשיקולים כלכליים.

תאריכים:
24.8 ,19-22.8 ,16.7 ,13-14.7 ,11.7 ,9-10.6 ,24-26.5
במה ראשית | הצגת סדרה למנויים (ראה עמ' )56
מנוי קלאסי  -ההצגה במסגרת המנוי
ניתן לממש תלוש בחירה (בתוספת  )₪ 50ולרכוש
כרטיסים בהנחה אורח  | ₪ 230מנוי ₪ 140
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תיאטרון חיפה בשיתוף אנסמבל הרצליה

לילה טוב אמא
עפ"י רומן מאת הוראס מק'קוי

מאת :מרשה נורמן
נוסח עברי :רבקה משולח
בימוי :איציק ויינגרטן
תפאורה ותאורה :במבי פרידמן

תלבושות :נטשה טוכמן פוליאק
מוסיקה מקורית :הילית רוזנטל
בהשתתפות :לאורה ריבלין ונינה קוטלר

ג'סי מודיעה לאמה שהיא עומדת להתאבד .ההצהרה
הישירה ,פותחת מסע אנושי מרתק לעולמן המשותף
של שתי הנשים ,הנקרעות בין הדילמה של האם
היוצאת למלחמה על חייה של בתה ,לבין זכותה
של הבת לקבל החלטה הנוגעת לחייה.

8

תאריכים25-28.5.13 :
במה 3
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 150מנוי ₪ 80
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תיאטרון חיפה

גזע

מאת דיוויד מאמט זוכה הפוליצר והטוני

תרגום :יוסף אל דרור | במאי :משה נאור
תפאורה :ערן עצמון | תלבושות :אורן דר
תאורה :חני ורדי מוסיקה :רועי ירקוני
בהשתתפות :רמי הויברגר ,נורמן עיסא,
שרון אלכסנדר ,אסתר רדא  /נצנת מקונן

שלושה עורכי דין בפירמה מצליחה מקבלים לידיהם
תיק חדש :הם נדרשים להגן על צ'רלס סטריקלנד,
גבר עשיר ומפורסם ,הנאשם באונס של צעירה
שחורה .סטריקלנד הכוחני מאמין כי מגיע לו לקבל
את הצדק שעבורו הוא משלם .תוך כדי העיסוק
בשאלת אשמתו של סטריקלנד ,מוביל המחזה
המותח לדיון ולבחינה מורחבת יותר של נושאים
כמו אפליה ,פרנויה ,מצפון חברתי ,חרטה ובושה.
הביקורת משבחת:
" ...הפקה קצבית ,אינטליגנטית .ליהוק שיוצר רובד
חדש ומגרה של מתח בין גזעי ...הצגה מהנה ביותר,
ידיעות אחרונות
		
אפילו מבריקה" ...
" ...אני מודה :נהנתי .אפילו מאוד .ואני לא מבטיח
הארץ
		
לא לעשות זאת שוב"...
" ...רמי הויברגר שוצף וחד ...אסתר רדא המיטיבה
לנוע בין היתממות להתנשאות ...נורמן עיסא אנרגטי
הבמה
ותקיף ...שרון אלכסנדר מדויק מאוד"...
" ...השפה המאמטית במיטבה עם כל השנינות,
העוקצנות והחלקלקות ...הצגה טובה וקולחת".
כלכליסט
"ההצגה "גזע" יוצאת מן הכלל .המחזה כתוב טוב
מאד ,מתורגם מצויין ,משוחק נפלא".
עודד בן עמי ,ערוץ 2

תאריכים( 1.3 :קריגר) 2.4 ,סדרה  3.4 ,11סדרה  - 20עונה
20.7 ,18.7 ,12.6 ,11.6 ,13.4 ,11.4 ,2012-13

במה ראשית
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הבימה

איש חסיד היה

המופע הישראלי המצליח בעיבוד חדש ומקורי

כתיבה ועריכה :דן אלמגור
בימוי ועריכה :איציק ויינגרטן
מלחין ומנהל מוסיקלי :אורי וידיסלבסקי
כוריאוגרפיה :יעל תורג'מן | תפאורה :פרידה שהם
תלבושות :שני טור | תאורה :מאיר אלון
עיצוב סאונד :אריק אביגדור
הדרכה קולית :ליאת פרלוב מאירי
בהשתתפות :יגאל שדה ,גיל קפטן ,נדיה קוצ'ר ,רונה
פרומצ'נקו ,נצנת מקונן ,יגאל מזרחי ,אתי וקנין ,צחי
הלוי ,דיוויד בלינקה ,עדי ארד
נגנים :ויטלי פודולסקי  /בוריס מרצינובסקי,
דניאל הופמן ,עידית דביר /נועה וקס,
רן בגנו  /נדב רובינשטיין

עשרה זמרים ושחקנים ,תזמורת חיה על הבמה,
במאי ומלחין ,יוצאים יחד עם דן אלמגור למסע יוצא
דופן ויוצרים עיבוד חדש ,ססגוני ורלוונטי להפקה
המיתולוגית ''איש חסיד היה''.
מסע מרגש ,מצחיק ,מפתיע ,מלא בחכמה ובאהבת
האדם .במופע שזורים סיפורים ,שירים מוכרים
ואהובים וגם שירים חדשים שנכתבו בהשראת
ההפקה החדשה ,ריקודים ובדיחות מההווי החסידים-
אנשים פשוטים שהאמינו בחשיבות השמחה שבלב,
באהבת כל אדם באשר הוא אדם ,אהבת הצדק
והשלום.
הרמוניית הקולות הנדירה בשילוב העיבודים והלחנים
השמימיים ,מצליחים לרגש ולחדור עמוק לתוך הלב.
הביקורות משבחות:
" ביצוע בימתי גדול ומלא ...קסם של הצגה שקשה
מאוד לעמוד בפניו ,כי האנרגיה המתעלה של
האמונה הפשוטה ושמחת הלב שזורמות מהבמה
הן אדירות ...מסע מהנה בתוך העולם המכושף של
הסיפור החסידי"
ידיעות אחרונות

"...לבה של ההפקה היא המוזיקה הנפלאה של אורי
וידיסלבסקי ...כל אחד מהשחקנים־זמרים מביא
לבמה משהו אישי וקסום משלו ,ויחד הם יוצרים
פסיפס תרבותי מגוון .בראשם יגאל שדה הנפלא,
מלא נשמה וקול מטלטל .איציק ויינגרטן ניצח וארגן
בנועם ויעל תורג'מן יצרה תנועה המשלבת ישן וחדש
ומותאמת לרוח ההפקה".
כלכליסט

"ביצוע הרמוני ,תוסס ומלא משמעות...מיתולוגיה
יהודית שמהלכת קסם ,בניגון אנושי שרובו ככולו
אהבת האדם ,צניעות וחוכמת חיים ...קאסט שמפוצץ
בכשרון ומשלים זה את זה בהרמוניה כובשת...לכו
לראות"
גלובס  -ציון 9
תאריכים 7.3 ,6.3 :סדרה - 8עונה ,4.4 ,9.3 ,2012-13
6.7 ,3-4.7 ,23-24.6 ,18-20.5 ,6.4
במה ראשית | כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה
הצגת סדרה למנויים
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 200מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה

תיאטרון חיפה

אמנות

דפוקים

קומדיה מאת המחזאית הצרפתייה יסמינה רזה

מחזה ישראלי חדש

מאת צדוק צמח
בימוי :רוני ניניו
בכיכובם של משה איבגי ואלברט אילוז

קומדיה רומנטית מצחיקה עד כאב ,כואבת עד
דמעות ,על אהבה ,פנטזיות ,נישואים ,גירושים,
חמלה ותקווה לחיים טובים יותר .קומדיה על אנשים
דפוקים ,כמעט כמונו...

תרגום :נסים אלוני (ז"ל) | בימוי :נתן דטנר
תפאורה :אבי שכוי | תלבושות :אורן דר
מוזיקה :רן בגנו | תאורה :חני ורדי
משתתפים :רמי הויברגר/נתן דטנר,
נורמן עיסא ואוהד קנולר
מה היית עושה אם חברך הטוב היה משלם הון עבור
חתיכת בד צבועה לבן וקורא לזה "אמנות"? חבר
אחד רוכש ציור מודרני שכולו מלבן לבן .חברו הטוב
שונא את הציור ,ואילו חבר שלישי מנסה לגשר בין
השניים ,מה שמוביל לתוצאות קטסטרופאליות,
המפרקות חברות שעמדה איתנה זה  15שנה.

תאריכים27-31.7.13 ,25.7.13 :
אולם רפפורט
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

14

זוכת פרס התיאטרון על משחקו של נורמן עיסא
בקטגוריית שחקן המשנה הטוב ביותר לשנת
2012

הביקורת משבחת:
“ ...ביצוע חם וכריזמטי  ...השלישייה מבצעת ביצוע
אמין ,מדויק ורהוט”...
ידיעות אחרונות
" ...נורמן עיסא הוא וירטואוז ברמה טכנית גבוהה,
שמקבל מחיאות כפיים גם באמצע ההצגה ,ובצדק".
הארץ
“אמנות היא פנינה מלבבת כמחזה וכהצגה ,ונרשמת
כהישג חדש לנתן דטנר ולתיאטרון חיפה “.הבמה

תאריכים22.6.13 ,20.6.13 :
במה ראשית | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה

תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי

בית ספר לנשים

אנשים קשים

קומדיה קורעת מאת מולייר

נוסח עברי :אלי ביז’אווי | בימוי :אודי בן משה
במאית משנה :אנה בניאל
מוזיקה :יוסף ברנדשוילי | תפאורה :לילי בן נחשון
תלבושות :עפרה קונפינו | תאורה :קרן גרנק
משתתפים :רמי ברוך ,יעל טל ,יפתח אופיר,
אודי רוטשילד ,אלי גטרנשטיין ,עזרא דגן ,אסתי
קוסוביצקי/טרייסי אברמוביץ' ,אלברט אילוז ,ערן
שראל ,רובי מוסקוביץ
קומדיה קורעת על גברים המנסים לשלוט בנשים,
לעצב את התנהגותן ,לחנך אותן ולהשתיק אותן.
אבל הטבע ,החולשה הגברית ,הכוח הנשי ו ...האהבה
מנצחים.

יצרירת מופת ישראלית

הביקורות משבחות:
''רמי ברוך הנפלא ,מגיש ביצוע ממש וירטואוזי
בתפקיד ראשי...הצגה מבריקה ,מתוחכמת''...
ידיעות אחרונות
"התרגום המחורז האלגנטי של אלי ביז'אווי הוא
מצוין מכל בחינה ...יעל טל היא אנייס מדוייקת,
מצחיקה ושלמה...יפתח אופיר מבריק ...קומדיה
עכבר העיר
במיטבה		''.
''רמי ברוך ,יעל טל ויפתח אופיר חוגגים את הקומדיה
הבמה
של מולייר ..הצגה מהנה לימי הקיץ''

בהצגה זו שיחקה השחקנית האגדית רוזינה קמבוס
ז''ל שהלכה לעולמה ב .4.12.2012-יהי זכרה ברוך.
תאריכים7-8.10.13 :
במה ראשית | כשעה ועשרים דקות ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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מאת :יוסף בר יוסף | במאי :משה נאור
תפאורה :לילי בן נחשון | תלבושות :עפרה קונפינו
מוזיקה :רן בגנו | תאורה :קרן גרנק
משפה לדיבור :נגה יתומי
משתתפים :משה איבגי ,הלנה ירלובה ,ח’ליפה
נאטור ,סלים דאו
סיימון גולד ,יהודי אנגלי ,חוזר מביקור בישראל
אחרי מלחמת ששת הימים ,ומביא איתו את אליעזר
ויינגרטן ,חתן מיועד לאחותו רחל .בדרך מיוחדת
ומוזרה נרקם משהו עדין ושביר בין רחל ,ידועת
האכזבות ,לבין לייזר המבוהל והחשדן .אלא שסיימון
האח ,שכל חייו היה תלוי באחותו ,מתעקש להרוס
ולפרק את הקשר שהוא במו ידיו יצר.
הביקורת משבחת:
"...רביעיית שחקנים ייחודית ,שכל אחד מהם הוא
עולם מלא ,שיוצר עולם בעל ממשות על הבמה..
אינני יודע אם אלה אכן אנשים קשים .אבל אני
יודע שאלה שחקנים נהדרים".
הארץ

"קסם על הבמה ...לרוץ ולראות...הפקה יפה ורגישה
שביים משה נאור...הצגה מצוינת...השחקנים כל אחד
מהם מעניק לסיפור את הצבע הייחודי שלו ,עבודת
אנסמבל מדויקת ומאוזנת על הבמה היפה שעיצבה
לילי בן נחשון...אז מי שרוצה להבין את קסמו המיוחד
של יוסף בר יוסף ,ראוי לו שישיג כרטיס להצגה
החכמה והאנושית הזאת".
ידיעות אחרונות

תאריכים :יפורסמו בהמשך באתר התיאטרון
במה ראשית | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה

משהו למות בשבילו

איזראל ז'ורנאל
קומדיה בלשית קצבית

קומדיה סאטירית

עיבוד של מוירה בופיני ל’’המתאבד’’
מאת :ניקולאי ארדמן
בימוי ונוסח עברי :עירד רובינשטיין
תפאורה :סבטלנה ברגר | תלבושות :אורן דר
תאורה :זיו וולושין | מוזיקה :אנטון קוצ’ר
תנועה להצגה :מרינה בלטוב
משתתפים :רון ריכטר ,קרן אור ,נדיה קוצ'ר ,מעיין
ויסברג ,רביע חורי ,יונתן שוורץ ,ארז לבין ,סיון
הכוכבי ,רותם לוי-וגה

לסמיון סמיונוביץ' נמאס .הוא מובטל ,הוא חי על
המשכורת העלובה של אישתו  ,בדירה מתפרקת,
ובנוסף לכל ,חמותו המעצבנת גרה איתם באותה
דירת חדר .אין לו עבודה ,אין לו כבוד ,אין לו ערך
בעיניי עצמו .הוא מחליט להתאבד .השמועה
עושה לה כנפיים ואל דירתו הקטנה של סמיון
מתחילה להגיע שרשרת של שתדלנים לוביסטים
ואופורטוניסטים כדי לשכנע את סמיון להתאבד
למען מטרותיהם .בתור מת-לעתיד מקבל סמיון
מעמד של כוכב-על.
במציאות שבה פיראטים בחליפות שותים לנו את
הכסף מהכיס בזמן שאנחנו בוהים במסך ומקדשים
כוכבי אינסטנט של ריאליטי ,תקופה בה מעמד
הביניים נלחם מלחמת קיום יומיומית ,סיפורו של
סמיון הוא הסיפור של כולנו.
תאריכים,15-16.6 ,13.6 ,30.5 ,27-28.5 ,9-11.4 :
27.7 ,23-25.7
במה  | 3כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 150מנוי ₪ 80
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מאת :רוני סיני | בימוי :משה נאור
תפאורה :אבי שכוי | תלבושות :דיתי אופק
תאורה :חני ורדי | מוזיקה :רן בגנו
כוריאוגרפיה :מרינה בלטוב
הדרכה קולית :שוש רייזמן
משתתפים שחקני 'החיפאית' :קרן אור ,סיון הכוכבי,
מעיין ויסברג ,ארז לבין ,רביע חורי ,רותם לוי-וגה,
רון ריכטר
פרשת היעלמותה המסתורית של פינ'צי דינור,
תסריטאית מהכרמל ,מופיעה בעמוד הראשון של
כל העיתונים ומסעירה את חיפה ,הקריות ואת
המדינה כולה.
הקומדיה הקצבית החדשה עוסקת בשאלות
הרלוונטיות והמכריעות ביותר שהמאה הבאה עומדת
לעסוק בהן ,הנוגעות לפרט בתוך החברה המודרנית:
האם העיתונות מדווחת לנו על המציאות כהווייתה,
או שמא בוראת לה עולם חדש ומעצבת לנו דרכי
חשיבה?

האם אנו באמת חופשיים לחשוב ,לכתוב וליצור,
או שמא מישהו למעלה מכתיב לנו את הטון,
אולי משיקולי הון ושלטון? האם קיימת אמת
אובייקטיבית?
הביקורת משבחת:
"...אי אפשר להתעלם מהחן ,המסירות ,הכישרון
ובעיקר התשוקה והרעננות שמפגינים השחקנים...
כל אחד לחוד וכולם יחד נהנים לא פחות מהקהל
הארץ
		
שצופה בהם"
''...הפקה קולחת ,צבעונית וקלילה''...
ידיעות אחרונות
"...הצגה מקורית ,מחדשת ברעננותה ,מהנה ,ומומלצת
The Marker Café
מכל הלב		".

תאריכים9-11.7 ,25.6 ,22.6 ,24-26.5 ,2-4.4 :
במה  | 3כשעה ורבע ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 150מנוי ₪ 80
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תיאטרון חיפה

תיאטרון חיפה

כולם היו בני

יוליסס על בקבוקים

קלאסיקה אמריקאית מאת ארתור מילר

מחזה חריף ונוקב על חברה ,מוסר וחירות האדם

בשיתוף תיאטרון הקאמרי
תרגום :יוסף אל-דרור | בימוי :משה נאור
תפאורה :לילי בן נחשון | תלבושות :אורן דר
תאורה :חני ורדי | מוזיקה :רן בגנו
משתתפים :לאורה ריבלין/נעמה שפירא ,נתן דטנר,
אוהד קנולר/זהר שטראוס ,נטע גרטי ,ישי גולן ,דיוויד
בילנקה ,כנרת לימוני ,ירון מוטולה ,אפרת ארנון
בחצר ביתם של ג'ו וקייט נעקר עץ תפוח שניטע
לזכר בנם .אולם אבדן הבן אינו החלק היחיד בעברם
שאינם מצליחים להותיר מאחור .דרמה משפחתית,
עוצמתית ,מרגשת על אי המוסריות של התעשרות
מהירה ,שמקורה בניצול ושחיתות.
זוכת פרס התיאטרון בקטגוריית הצגת
המחזה המתורגם הטובה ביותר לשנת 2012

מאת :גלעד עברון | בימוי :אופירה הניג
תפאורה :אבי שכוי | עריכה מוזיקלית :שמעון בוזגלו
תאורה :חני ורדי | תלבושות :פרידה קלפהולץ-אברהמי
משתתפים :יוסוף אבו ורדה ,איצ’ו אביטל ,יורם
יוספסברג/אסף סולומון ,חליפה נאטור ,נעמי
פרומוביץ’-פנקס
המחזה מעלה שאלות על חברה ומוסר ונוגע בסוגיות
של הומניזם ,חרות האדם וסכנה שקיימת בחברה
שיש בה נתק ועיוורון.

זוכת  2פרסי תיאטרון לשנת - 2012
פרס בקטגוריית המחזאי הטוב ביותר
לגלעד עברון ופרס בקטגוריית הצגת
המחזה המקורי הטובה ביותר

20

הביקורת משבחת:
		
''...יוליסס היא הצגה מרגשת'...

הבמה

""...יוליסס על בקבוקים" היא הצגה שאינה מטיחה
את הנמשל שלה בפני הצופה .היא נותנת לו חומר
גלובס
			
למחשבה .זה המון''
''הצגה חכמה ומפתיעה ,אנושית ונועזת .בקיצור,
ידיעות אחרונות
		
הצגה חשובה''

תאריכים19.5 ,18.5 ,20.4 ,18.4 :
במה  | 3כשעה ורבע ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 150מנוי ₪ 80

הביקורת משבחת:
''חוויה מטלטלת שלפעמים חסרה בתיאטרון ...ביצוע
כלכליסט
משובח למחזה נפלא .אין רגע דל''

תאריכים :יפורסמו בהמשך באתר התיאטרון
במה ראשית | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

תש"ח

עיבוד לרב המכר מאת יורם קניוק (זוכה פרס ספיר)
עיבוד ובימוי :נויה לנצט | תפאורה :לילי בן נחשון
תאורה :חני ורדי | מוזיקה :רועי ירקוני
תלבושות :ענת מסנר | כוריאוגרפיה :אביגיל רובין
הדרכה קולית :שוש רייזמן
משתתפים שחקני 'החיפאית' :קרן אור ,סיון
הכוכבי ,מעיין ויסברג ,ארז לבין ,רביע חורי ,רותם
לוי-וגה אסיה נויפלד/הילה ספורטס ,רון ריכטר

הביקורת משבחת:
"שמונת המשתתפים מגישים ביצוע אנרגטי ,ישיר
וחשוף ויוצרים עבודת אנסמבל מגובשת ...התמודדות
אמיצה וחיונית עם הטראומה הפרטית של חייל בודד
שהיא בעצם החלק המודחק של הסיפור הקולקטיבי
של כולנו .חשוב שהקול הזה יישמע  -גם אם אחרי
ידיעות אחרונות
		
יותר מ– 60שנה".
תאריכים24-25.10.13 ,3-5.9.13 :
במה  | 3כשעה ועשרים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 150מנוי ₪ 80
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הבימה

החייל האמיץ שוויק
מאת ירוסלב האשק

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון הקאמרי

רומן משפחתי
מאת ובבימוי עדנה מזי"א

מאת :ירוסלב האשק
עיבוד לתיאטרון :יוסף אל דרור
בימוי :משה נאור
בכיכובו של :אבי קושניר
עלילותיו של סוחר הכלבים יוזף שוויק ,היוצא מביתו
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בדרכו לשדה
הקרב (שאליו לעולם לא הגיע) .דרך עיניו התמימות-
ערמומיות של שוויק נמתחת ביקורת חריפה על
המוסדות השנואים על האשק :הכנסייה הקתולית,
הצבא ,הבירוקרטיה ,המונארכיה האוסטרו -הונגרית
ומעל לכל ,הטבח חסר התכלית שבמלחמה.
עיבוד לאחת מיצירות המופת האנטי מלחמתיות
הנודעות בספרות העולמית.

בקרוב!

מאת ובבימוי :עדנה מזי"א
בהשתתפות :ענת וקסמן ,אוהד שחר ,יפתח קליין,
אסתי קוסוביצקי  /תחיה דנון ,עידו מוסרי ,רוני
שובל ,נעמה שיטרית ,יוסף כרמון ,רוי סער ,דניאל
בוצר ,אלעד כהן
אקרובטיקה וקסמים :ערן לביא

רות שטיין היא אישה יפה ,נשואה ובלתי מסופקת,
חיה בהיידלברג עם משפחתה ,בשנות השלושים
של המאה העשרים ,ומנהלת קשר אהבה סוער
עם רוברט ,דוקטורנט צעיר לפיזיקה .רוברט עוקר
לפלשתינה ,בעוד רות נותרת עם משפחתה באירופה
ההולכת ומחשיכה .תפנית מפתיעה מביאה את רות
להגר אף היא לפלשתינה ,אך האם תצליח האהבה
הישנה מאירופה ללבלב גם בפלשתינה של ימי
טרום המדינה? שנים מאוחר יותר ,בשנות החמישים,
בעקבות מפגש עם נכדתה ,מתבוננת רות במסלול
חייה ומגיעה ,לראשונה ,אל ההבנה ,הפיוס והתיקון.

תאריכים29-30.8.13 :
אודיטוריום | כשעתיים ועשרים כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי

ריצ'ארד השלישי

ריצ'ארד השני
מחזה מאת ויליאם שייקספיר

מחזה מאת ויליאם שייקספיר

שיקספיר
בתיאטרון חיפה

שיקספיר
בתיאטרון חיפה
פרויקט עטור שבחים ויחיד במינו בתולדות התיאטרון הישראלי:
יוצגו לסירוגין על אותה במה ובהשתתפות אותה להקת שחקנים.
ממחזותיו ההיסטוריים של שקספיר שחוברים כאן יחד לסיפור
נוסח עברי פרופ' שמעון זנדבנק
מאת ויליאם שייקספיר | בימוי ארתור קוגן
משתתפים :איתי טיראן ,גיא אלון ,אלי גורנשטיין,
יוסי גרבר ,אלון דהן/שמחה ברבירו ,גיל ויינברג,
טל וייס ,הלנה ירלובה ,ערן מור/ליאור חקון ,דודו
ניב ,גיל פרנק ,אורי רביץ ,אביהוד תדהר
המחזה מגולל את סיפור הדחתו של המלך ריצ'רד
השני מכס המלכות על ידי בן דודו הנרי .ריצ'רד,
המנסה להאחז בזכותו האלוהית לכתר ,נאלץ
להתעמת עם המציאות הכואבת של אובדן המלוכה,
בד בבד עם אובדן עצמאותו ומעמדו.

24

הביקורת משבחת:
"יחי המלך...הישג תיאטרוני כביר בזכות הבמאי,
היוצרים וצוות השחקנים -תיאטרון אמיתיYnet ...
		
"חוויה תיאטרונית נדירה"

כלכליסט

"בעזרת אנסמבל דינמי ,בראשותם של איתי טיראן
וגיל פרנק ,בימוי מדויק ועיצוב לא פחות ממושלם,
יוצר הקאמרי חווית תיאטרון נדירה" עכבר העיר
תאריכים5.6.13 :
במה ראשית | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
הצגת סדרה למנויים
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

שני מחזות היסטוריים מאת שקספיר .ריצ'רד השני והשלישי
חוויה תיאטרונית ייחודית שמאפשרת לצופה להיפגש עם שניים
אנושי ,פוליטי ,אקטואלי ,מרתק ומעורר מחשבה.
נוסח עברי מאיר ויזלטיר | מאת ויליאם שקספיר
בימוי ארתור קוגן
משתתפים (לפי א-ב) :איתי טיראן ,גיא אלון ,רותי
אסרסאי ,מרים גבריאלי ,אלי גורנשיין ,יוסי גרבר,
אלון דהן /שמחה ברבירו ,גיל וינברג ,טל וייס ,אביב
זמר ,ליאור חקון ,נועם טל /אוריה חורש /יניב שביט,
הלנה ירלובה ,ערן מור /עידו רוזנברג ,דודו ניב ,לורן
סביר ,יוסי קאנץ ,אורי רביץ ,אביהוד תדהר
''ריצ'רד השלישי'' ,אחד ממחזותיו המוצגים ביותר של
שקספיר ,מתמקד בדמותו הכאריזמטית של ריצ'רד,
החותר אל כס המלוכה בדרכי עורמה ,שחיתות ורצח,
כשכל האמצעים כשרים בעיניו.

הביקורת משבחת:
"ניצחון שקספירי גדול ...אנסמבל שחקנים מעולה,
הלנה ירלובה שחקנית נדירה ,יוסי גרבר מעורר
התפעלות באיכויותיו המיוחדות ..מרים גבריאלי
מוקפדת ומסוגננת ...רות אסרסאי מביאה איתה
הארץ
			
עוצמה ורגש"...
"איתי טיראן בביצוע סוחף וכריזמטי להצגה מצויינת
שביים ארתור קוגן ...שחקנים מצוינים"...
ידיעות אחרונות
"ביצוע מעולה...חוויה הגדולה מסך חלקיה .אל
גלובס  -ציון 10
			
תחצימו"
תאריכים8.6.13 ,6.6.13 :
במה ראשית | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
הצגת סדרה למנויים
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 180מנוי ₪ 110

25

תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הקאמרי

קיזוז

מחזה ישראלי חדש על סקס ,בגידות וארץ ישראל השלמה

מאת :אילן חצור | בימוי :אלון אופיר
תפאורה :יוסי בן ארי | תלבושות :אורן דר תאורה:
יחיאל אורגל עריכה מוסיקלית :אלון אופיר
בהשתתפות :שמואל וילוז'ני ,לימור גולדשטיין ,יואב
לוי ,מורן קל ,רוני שובל/נעמה שטרית,
ארז כהנא ,אבי טרמין

כנסת ישראל ,ערב הצבעה גורלית .העם והכנסת
חצויים והמחלוקת מאיימת להתדרדר למלחמת
אחים .כמה שעות לפני ההצבעה ההיסטורית נעלמים
לפתע חברת הכנסת תמרה ירדן וחבר הכנסת בני
שבות.
זו כמובן מקריות שדווקא שניהם נעדרים מההצבעה,
הרי לא יעלה על הדעת שמעבר ליריבות הפוליטית
והאישית הקשה והמרה מסתתר לו סוד...

תאריכים27-28.8.13 :
אודיטוריום | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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סטמפניו

בהשראת סיפור מאת שלום עליכם

מאת :עדנה מזי”א
בהשראת סיפור מאת :שלום עליכם
בימוי :עדנה מזי”א ויחזקאל לזרוב
משתתפים :יחזקאל לזרוב ,אורלי זילברשץ ,עדנה
בליליוס ,אלון דהן ,ליאת הרלב ,מתן זרחיה ,ערן
מור ,יובל סגל ,אסף סלהוב ,הילה עופר ,עודד צדוק,
רונה-לי שמעון
סטמפניו ,כנר מחונן ,מנהיג להקת כלייזמרים ,הנשוי
בעל כורחו לפריידל ,מתאהב ברוחל'ה היפה ,אך
הנשואה .רוחל'ה חיה בכוורת דבש ,מוקפת במשפחת
בעלה .החותנת שלה ,דבוסי-מלכה ,עפר לרגליה,
מתייחסת אליה כאל נסיכה ,מקדישה חייה לסיפוק
רצונותיה .אך רוחל'ה אינה מאושרת .כשהיא שומעת
את סטמפניו מנגן ,ניצתת אהבה אסורה .במקביל,
כמראה זדונית ,נפרש סיפור אהבה חסר סיכוי,
שסופו שיגעון ,של חברתה של רוחל'ה ,אתל חיה,
לבניומין ,איש העולם.
זהו מחזה על אנשים קטנים ,החולים באהבות
גדולות ,ומשלמים את מחירן.

הביקורת משבחת:
"רוצו טוסו לתיאטרון הקאמרי ,כי יצא להם עוד
שלגר ....הצגה מושלמת! אל תחמיצו!"
מעריב

תאריכים15-17.6 ,13.6 ,1.6 ,27-30.5 ,11-14.3 :
במה ראשית | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
הצגת סדרה למנויים (ראה עמ' )56
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה בשיתוף תיאטרון הבימה

בוסתן ספרדי

רעל ותחרה

 10שנים ללא הפסקה ,מעל  1,000הצגות!

קומדיה שחורה מלאת קסם והומור

מאת :ג’וזף קסלרינג | תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
בהשתתפות :ליא קניג ,דבורה קידר ,תומר שרון,
אלון נוימן ,פיני קידרון ,אמנון וולף ,אילנית גרשון,
דניאל סבג ,ארז רגב ,איציק כהן ,ניר שיבר,
לופו ברקוביץ'

הביקורות משבחות:
"מחזה מבריק ושתי שחקניות מעולות...ליא קניג,
ודבורה קידר משעשעות בחן הבלתי נדלה שלהן,
הארץ
עם הניסיון והטיימינג הקומי הנכון"...

שכונה ספרדית בירושלים של הימים ההם ,דגש
על משפחה אחת  -משפחת קסטל .דברים שבינו
לבינה ,אבות ובנים ,פילוסופיה עממית ,שמש הקורה
לסליחות ,מגיד עתידות ,יחסי שכנים .בין תמונה
לתמונה פזורים שירי אהבה וכאב ,שמחה ויגון,
רומנסות אהובות.

ביום נישואיו של מבקר תיאטרון נודע ,מתברר לו,
למגינת לבו ,ששתי דודותיו האהובות והחסודות ,הן
רוצחות סדרתיות ושהטירוף הוא חלק בלתי נפרד
ממשפחתו .רעל ותחרה היא קומדיה שחורה מלאת
קסם והומור שהפכה גם לסרט קולנוע אהוב.

תאריכים30-31.7.13 :
אודיטוריום | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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מאת :יצחק נבון | בימוי :צדי צרפתי
משתתפים :יעקב כהן ,רובי פורת-שובל ,גלית גיאת,
נירית אהרוני ,דפנה ארמוני ,אורי בנאי ,אילן ליבוביץ,
סיגי חזמה ,שמחה ברבירו ,פולי רשף ,שחף סגל,
לילך כספי  /מיכל ברנד ,אמיר לוי ,גיא זו-ארץ  /גיל
קפטן ,אורי בדר.

הביקורות משבחות:
""הקהל נהנה מכל רגע ...עם הצלחה קשה מאד
להתווכח"
ידיעות אחרונות

תאריכים30-31.10.13 :
אודיטוריום | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון גשר

פרימה דונה
מאת ג'פרי הטשר

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון בית ליסין

נותר מ
ס' מצומצם
כ
ר
של טיסים

מאת ג'פרי הטשר | נוסח עברי :רועי חן
בימוי :אלכסנדר מורפוב
בהשתתפות :סשה דמידוב ,אלון פרידמן ,מיקי לאון,
דנה מיינרט ,הנרי דוד ,גלעד קלטר ,רות רסיוק ,יעל
טוקר ,קארין סרויה ,אורי יניב ,ג'יל בן דוד ,נטע
שפיגלמן ,אירית דקל ,פאולו אדוארדו מואורה
קומדיה רומנטית .קינגסטון מוכשר כשד ,יפה תואר
ובעל קסם אישי מכשף .מדי ערב לובש שמלות,
מתאפר ומגלם נשים בעולם בו אסור לנשים לעלות
על הבמה.
כשמלך אנגליה מוציא צו מהפכני ומתיר לנשים
לשחק בתיאטרון – הכוכב מאבד הכל.

כפר

מאת יהושע סובול

לאחר אינספור זכיות וסיבוב הופעות ברחבי העולם,
גשר בהפקה מחודשת ל"כפר".
הצגה זו מוצעת כתלוש בחירה
למחדשי ולמנויי עונת  2013-2014בלבד
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מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט

הביקורות משבחות:
"הילולה על הבמה...חגיגת תיאטרון ...שלא הפסיקה
לעניין אף לרגע...דמידוב מקסים כאישה בימתית,
מרתק כשנגלה מתחתיה הגבר ומרגש כשמתחת
הארץ
		
לשני אלה נחשף השחקן"

תאריכים29-30.4.13 :
אודיטוריום | כשעתיים וחצי כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 180מנוי ₪ 110

חדש!

מאת :יהושע סובול | בימוי :יבגני אריה
בהשתתפות :ישראל (סשה) דמידוב ,הנרי דוד,
לאוניד קנייבסקי ,נטשה מנור ,ליליאן רות ,אלכסנדר
סנדרוביץ' ,גלעד קלטר ,נטע שפיגלמן ,יבגני
טרלצקי ,ויטלי פוקס ,דניאל צ'רניש ,מיקי לאון,
יובל ינאי ,סבטלנה דמידוב ,עדי עציון-זק ,בוריס
אחנוב ,רות רסיוק ,אלון פרידמן ,ודים איליין

סוסים על כביש גהה

סיפורם של תושבי כפר ,בארץ ישראל של שנות
ה ,40-כפי שחווה אותם יוסי ,ילד נצחי שלא התבגר.
חיי היום-יום והפרט מעסיקים את הנפשות ,כשברקע
אירועי מלחמת העולם השנייה ,סכנת הפלישה
הגרמנית ,השואה ,הכרזת המדינה ומלחמת השחרור.
סיפור המחזה מתגלגל בחום ובחיבה ,בהומור ובעצב,
בארץ ישראל שבה האדם ,למרות גורלו ,יוצא מנצח.
תאריכים28-30.12.13 ,25-26.12.13 :
אודיטוריום | כשעתיים ועשרים כולל הפסקה
ניתן לרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

מחזה על פי ספרו של אשכול נבו
מאת :סביון ליברכט | בימוי :ציפי פינס
משתתפים :ליאת גורן ,יורם טולדנו ,מיכה סלקטר,
דפנה רכטר ,יובל שרף ,אור בן מלך
ירמי ,ישראלי החי באלסקה כבר עשרים שנה ,מגיע
להלוויית אביו .נינה ,שאיתה היה לו סיפור אהבה
מטורף בצעירותם ואשר בגללה עזב את הארץ,
נשואה עכשיו לאחיו יוני.
הגעתו של ירמי ,מעלה אצל בני המשפחה מטענים
ישנים המשנים את חייהם.

תאריכים1-2.10.13 :
אודיטוריום | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה מארח את בית ליסין

מלאכת החיים
קלאסיקה ישראלית

נותר מ
ס' מצומצם
כ
ר
של טיסים

משאלה אחת ימינה
מחזה על פי ספרו של אשכול נבו

מאת :חנוך לוין
בימוי :רוני פינקוביץ'
משתתפים :ששון גבאי ,לאורה ריבלין ,יצחק חזקיה/
שמעון מימרן

מאת :דפנה אנגל | בימוי :גלעד קמחי
משתתפים :ידידיה ויטל ,עמי ויינברג ,הילה זייתון,
רויטל זלצמן ,יניב לוי ,חייקה מלכה ,קרן מרום ,נדב
נייטס ,עוז ניסן ,דנה שרייר

ביום בהיר אחד  -או בלילה בהיר שכזה  -מחליט
יונה פופוך שחיי הנישואין שלו עם לביבה שלו הם
כבר "לא" .הוא יוצא למצוא חיים אחרים ,ואולי אהבה
חדשה .אגדה לילית מצחיקה ומרגשת ,על האפשרות
להגשים את החלום המקנן בכולנו :להתחיל בחיים
חדשים גם בגיל לא כל כך חדש.

ארבעה חברי ילדות בסוף שנות העשרים לחייהם,
חיפאים ש"היגרו" לתל אביב .בערב משחקי
המונדיאל ,הם מחליטים להטמין פתקים עליהם
כתבו היכן הם רוצים למצוא את עצמם במונדיאל
הבא .זהו סיפור התבגרותם של הארבעה ,מערכות
היחסים שלהם ,בתוך החברות ומחוצה לה ,ואת
סיפור הגשמת המשאלות שלהם ,שאמנם יתגשמו
אבל לא באופן שעליו חלמו.

מקסי ואני
קומדיה סאטירית מרירה

תאריכים3-4.6.13 :
במה ראשית | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 180מנוי ₪ 110

נותר מ
ס' מצומצם
כ
ר
של טיסים

מאת הילל מיטלפונקט ובבימויו
משתתפים :יגאל נאור ,מרים זוהר ,שלומי
טפיארו ,נתי קלוגר ,טל-יה יהלומי ,אבישי
מילשטיין ,מיכל קירזון
אלכס הצעיר והשאפתן ,הוא עוזרו ל"עניינים כלליים"
של מקסי ,טייקון ישראלי שטוף רחמים עצמיים.
הוא מנסה לפצח את סוד העושר והאושר של חברת
המתעשרים החדשה בארץ ולמצוא גם לעצמו מקום
בצמרת.

תאריכים21-22.7.13 :
במה ראשית | כשעה וחצי כולל הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

אז בפראג
מחזה ישראלי חדש

מאת הילל מיטלפונקט ובבימויו
משתתפים :מיכה סלקטר ,ישי גולן ,רפי תבור,
קרן צור ,יעל וקשטיין ,עוז ניסן

הביקורת משבחת:
''הלל מיטלפונקט יודע לכתוב דיאלוג ישראלי מצוין...
הארץ
		
בידור תיאטרוני אינטליגנטי''
תאריכים9-10.7.13 :
במה ראשית | כשעה וארבעים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

32

הביקורת משבחת:
''הצגה קצבית ועשויה היטב ..הבמאי גלעד קמחי
וצוות המעצבים הצליחו להעניק להצגה תחושה
קולנועית מבלי לאבד את היתרון של התיאטרון,
שהוא הנוכחות נטו של השחקנים על הבמה''.
ידיעות אחרונות

 ,1947עם קום המדינה .גבי ספקטור נשלח לפראג
למסע "רכש" של כלי נשק עבור צבא המדינה
שבדרך .שם מתאהב גבי ,הציני הנלהב ,בצעירה
צ'כית יפהפייה ,וקושר ידידות אמיצה עם פטר לאנג,
מדען צ'כי צעיר וקומוניסט נאמן .פרופ' לאנג עולה
לארץ כמרצה באוניברסיטה וגבי ואסתר מארחים
אותו כבן משפחה ,מתברר כי הפרופ' מסתיר כמה
סודות אפלים ,שהופכים חברות עמוקה למאבק
לחיין ולמוות.

תאריכים9-10.4.13 :
במה ראשית |
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110
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תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון מיקרו

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון באר שבע

נורה

נותר מ
ס' מצומצם
של
כ
ר
טי
סים
עיבוד חדש ל''בית הבובות'' ,מהדרמות הגדולות
במחזאות העולמית.

מאת הנריק איבסן | עיבוד :אינגמר ברמן
תרגום :רבקה משולח | בימוי :כפיר אזולאי
משתתפים :מיכל ויינברג ,אביטל פסטרנק ,ולדימיר
פרידמן ,אמיר קריאף ,זהר שטראוס ,יעל לנגר ,ניקול
פודבלני
ערב חג המולד השנה הוא חגיגה מיוחדת עבורה
נורה ומשפחתה .בעלה עומד להתמנות למנהל
בנק ,ועתידם סוף סוף נראה מבטיח .אולם אז נורה
נופלת קורבן לסחיטה ואיומים ,מסתבכת בעולם
של שקרים ומזימות המשפיעים על סביבתה ועליה
במיוחד .היא מפסיקה להיות בובה על חוטים בידי
מפעיל הבובות השוביניסטי ומפרקת את כל המוכר
על מנת להתחיל מחדש.

הביקורת משבחת:
"עבודת בימוי אינטליגנטית ,ליהוק מושלם ועיצוב
יצירתי ועשיר ,שעה וארבעים דקות של התרוממות
נפש"
Ynet

קומדיה על חיים ומוות עם תזמורת

על פי הרומן "הרולד ומוד" מאת קולין היגינס
עיבוד ובימוי :אירינה גורליק | תרגום :פטר קריקסונוב
בהשתתפות :אולגה קטאייבה ,מיכאל גורודין,
מריה גורליק ,איתי בלייברג ,ארתור קליאבה ,בוריס
אוצ'קובסקי ,אנה ביחובסקי
נגנים :קלרינט ,סקסופון ודים מוסניקוב ,תופים אולג
סוסנוב ,פסנתר בוריס זימין

תאריכים1-2.7.13 :
במה ראשית | כשעה וארבעים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 180מנוי ₪ 110

כסף ,בריאות
ושלום עולמי

פעם כבשה את העולם מעשייה אחת על אהבה
שפרצה בין גברת עליזה בגיל הזהב לבין איש
צעיר מר רוח .היום תיאטרון מיקרו מציע את
גרסתו המקורית לסיפור חייהם .מוסיקה אותנטית
בביצוע חי תוך שילוב של מיניאטורות פלסטיות
עסיסיות ,טקסטים שנונים ותפאורה קסומה ,כל זה
יוצר מציאות תיאטרלית מהפכנית.
תאריכים11.5.13 :
קריגר | כשעה וחצי ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 70

שוזס ובז'יז'ינה
מאת חנוך לוין

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון מיקרו

מאת :חנוך לוין | בימוי :אירנה גורליק
בהשתתפות :אילן חזן ,אולגה קטאייבה ,אנה
ביחובסקי ,סווטה פאלק ,מריה גורליק ,יפים ריננברג,
ארתור קליאבה ,מיכאל גורודין
פסנתר :בוריס זימין

על פי סיפורים מאת אתגר קרת
בימוי :אירינה גורליק
אילו שלוש שאלות הייתם מבקשים מדג זהב? זהו
עיבוד לשבעה סיפורים קצרים של אחד הסופרים
האהובים ,שכולו מפגשים והתנגשויות בין עולמות
שונים .בין ים ליבשה ,בין במת התיאטרון לקולנוע
דוקומנטרי ,בין חלומות בהקיץ למציאות הנושכת
של החיים בישראל.
תאריכים23.7.13 :
במה ראשית | כשעה ורבע ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 70

34

הזכות להיות אדיוט

מחזה חדש של חנוך לוין ,המועלה לראשונה על
בימות ישראל.
לשוזס (מקומת קרקע) יש בעיה :חתונה .כלומר ,רצון
להכנה לטרום-אירוסין .מלא בחששות כבדים ,הוא
מקבל טיפול חדשני ומשחרר :חוקן .חמוש בכוחות
מחודשים ,יוצא שוזס להתמודד עם כל מה שיש
לחיים לזרוק עליו :הכלה המיועדת ,הוריה ,דליי מים,
מעריץ אלמוני ,אהבה והתלבטויות הרות גורל על
הדברים החשובים באמת.

תאריכים20.3.13 :
קריגר | כשעה ועשרים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 70
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תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון קרוב

תיאטרון חיפה מארח את אנסמבל ציפורלה

התקפת לב

במערכה האחרונה

 18קטעים תאטרליים

משחק והפקה :אנסמבל ציפורלה -אפרת אביב ,דנה
איבגי ,לוטוס אתרוג ,דוד גולן ,עמרי דורון ,תומר
נהיר פטלוק ,בן פרי ,גל פרידמן ,תמרה קליינגון.
מופע חדש ,מקורי ,מרגש ומצחיק המאפשר לקהל
להציץ פנימה אל החדרים הפנימיים שבלב .המופע
לוקח את הצופה למסע רגשי בנבכי ליבו וליבם של
היוצרים.
הצופה מתפעם ,מתאהב ,מקבל התקפת לב ,צוחק
ורוצה עוד.
 18קטעים תיאטרליים ,הזורמים מאחד לשני כמו
נסיעה ברכבת הרים מהירה ומטלטלת.

עפ"י שירת הברבור מאת צ'כוב

הביקורת משבחת:
"דינמיקה בימתית מקורית ומצחיקה .הביצוע אדיר.
הולכים ומשביחים ממופע למופע ".ידיעות אחרונות

תאריכים18.4.13 :
במה ראשית | כשעה וארבעים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 130מנוי ₪ 70

חם בטבריה

המחזה מורכב מקטעים שונים מתוך מחזותיו של
אנטון צ'כוב :איבאנוב ,השחף ,שד היער ועוד.
הביקורת משבחת:
"שיעור גדול במלאכת החיים ,למבצעים ולקהל"..
הארץ
תאריכים6.3 :
במה  | 3כשעה ורבע ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 100מנוי ₪ 50
ל
אור
ה
ב
י
קו
שה
ר
ב

קומדיית קאלט מופרעת
???
תיאטרון חיפה מארח

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון תמונע
מאת :ניצן כהן וניסו כאביה | בימוי :ניצן כהן
בהשתתפות :ניסו כאביה

מאת ובביצוע אנסמבל מייקל :אבי דנגור ,הילה
גולדנברג ,מיטל רז ,נטליה פאוסט ,נדב הולנדר
ואסי כהן.
במאי :איתי ויזר

וואן טו וואן טו ,אקו אקו אקו...
ברוכים הבאים לאולמי החוף השקט בטבריה
למסיבת בר המצווה של איזו זייתוני תוני תוני!
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"אקדח המופיע במערכה הראשונה ,חייב לירות
אנטון צ'כוב
במערכה האחרונה"
לאחר הצגת הוקרה שנערכה לו ,שחקן מתעורר
לבדו בתיאטרון העזוב .האקדחים היורים במערכה
האחרונה במחזותיו של צ'כוב ,הופכים לציוני דרך
במסלול חשבון הנפש של השחקן והקהל .תוך עימות
הולך וגובר עם המציאות היומיומית שלנו ,מתגלה
עולמן של הדמויות הצ'כוביות כעכשווי ועל-זמני
בעת ובעונה אחת.

מייקל

דרמה קומית נוסטלגית

מסע במנהרת הזמן אל טבריה של האייטיז דרך עיניו
של חתן בר המצווה .על רקע ההכנות לבר המצווה
''הכי הכי שהייתה אי פעם בכל טבריה" מגלה איזו
שלאביו ויקטור תכניות אחרות .סיפור שגעון כסאח
על אבא ,בן וזכרונות מעולם אבוד.

רעיון ,עיבוד ובימוי :ניקו ניתאי
נוסח עברי :סילביה שיז'אן
בהשתתפות :יונתן מילר ,נעמה פרייס ,תמר חנה
שטיירמן ,לילך דייוויס ,אלון שטיינברג ,ניקו ניתאי

תאריכים30.5.13 :
במה  | 3כשעה ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 65

מדי שנה מתכנסים בני משפחת ברוש על מנת
להיזכר בבנם האהוב מייקל .מיהו בדיוק מייקל?
היכן נולד? באילו נסיבות הסתלק מאיתנו ומה הקשר
שלו למתעמלת האוקראינית הישישה? לא ברור,
אבל זה לא אומר שלא צריך להרכין ראש לזכרו.
הטקס כולל את כל האלמנטים הדרושים למעמד
שכזה ,כלומר בורקס ,שתייה ,נאומים של בני
המשפחה והעלאת זיכרונות משותפים .אלא שלאט
לאט מתפוגגת הילת היגון סביב מותו של מייקל
והרגשות האמיתיים מתחילים לבצבץ.

תאריכים26.5 ,24.4 :
במה ראשית | כשעה ורבע ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 70
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תיאטרון חיפה מארח

תיאטרון חיפה מארח

הדייר חיימוביץ'

דרור קרן"-מצד שני"

תיאטרון תנועה חי ודינאמי

מופע סטנד אפ שנון וחד על החיים

דרור קרן לראשונה על הבמה במופע יחיד ,בסטנד
אפ שנון וחד על החיים .דרור מתחשבן עם המטפלת
הפרסיה ,סופרמן ,זוגיות ,ילדים ובכלל החיים והשוני
בין מה שהבטיחו לנו לעומת המציאות המצחיקה
והכואבת..
המופע אינטליגנטי ,אמיתי ובעיקר מצחיק מאד.
דרור קרן מביא לבמה את הקסם האישי ,את יכולותיו
המקצועיות כשחקן ,כושר האבחנה החד בפרטים
הקטנים ואת היכולת לגעת בכל קהל.

מחזאי :אריאל ברונז
בימוי :מרינה בלטוב ,נתלי שילמן
בהשתתפות :אייל נגר ,בועז פינקוביץ' ,נעמי לבוב,
אריאל ברונז ,נתלי שילמן ,רפאל קפוסטיאן ,רן
אסולין ,מיכן קורמן
משורר צעיר מנסה לפתוח דף חדש בחייו כשהוא
נכנס לדירתו החדשה.
בחשכת חדרו ,בבדידותו ,פחדיו מגבשים צורה
ומגיחים מתוך ראשו כדמויות שונות ,פניה של
החברה אליה הוא רוצה להשתייך.
המחזה ,פרי עטו של תלמיד שנה ג' ,מעוצב כתיאטרון
תנועה חי ודינאמי ,מלא הומור ומצבים מפתיעים.

עיניים

תיאטרון חיפה מארח את תיאטרון מקומי
בשיתוף "אלמינא"  -בית ליוצרים בנמל
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פריצת גבולות
סיפורו של איש הברזל

אלון אולמן ,המנטור של החברות המובילות בישראל
והמרצה המבוקש בישראל ,במופע שייתן לך את
הכלים ,המוטיבציה וההשראה לשנות את חייך.

בימוי :נורמן עיסא | ע .במאי :ניר וידן
עורכים :עבד נאטור ,נורמן עיסא ,יגאל עזרתי
מוסיקה :מירה עוואד | תאורה :זיו וולושין
שחקנים :מירה עוואד ,עינת וייצמן ,ענת חדיד,
דורייד לידאויי
מסע תיאטרלי-מוסיקלי דו לשוני המאפשר לקהל
הערבי-עברי להכיר את השירה הנפלאה של דרוויש
ולפגוש את הנופים ,הקונפליקטים והחוויות של
החיים בארץ.
המופע המוסיקלי מבוצע בשתי שפות ,עברית
וערבית ע"י שחקנים ויוצרים ערבים ויהודים ,ומלווה
בשירה של מירה עוואד.

תאריכים9.3.13 :
במה  | 3כשעה ועשרים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 90מנוי ₪ 75

תאריכים8-9.5.13 :
במה  | 3כשעה ועשר ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  ₪ 130מנוי ₪ 70

מופע תיאטרלי בעקבות שיריו של המשורר מחמוד דרוויש

הביקורת משבחת:
"דרור קרן הוא שחקן עם יכולת קומית וחוש תזמון
של מנצח ...מופע שמעניק חוויה לצופיו".
ידיעות אחרונות
"מופע סטנד אפ מצחיק ורגיש"...
Time Out

לאחר שגייס את הרגעים הקשים בחיים ומינף
אותם לצמיחה בלתי רגילה ,מנחיל אלון את ההכרה
וההשראה שאנשים רגילים יכולים לייצר תוצאות
בלתי רגילות ושההצלחה תלויה בנו ואינה מקרית
ומציע כלים אישיים לפריצת גבולות ולביצוע הבלתי
אפשרי.
תאריכים10.4.13 :
במה  | 2כשעה ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 130מנוי ₪ 70

הביקורת משבחת:
"המפגש עם אלון מייצר השראה לפעולה ,מחולל
שינוי ומייצר אימפקט בעל עוצמה רבה"
טל רבן ,מנכ"ל קוקה קולה

"אלון אולמן מוכרח להיות הגבר המרשים והכריזמטי
ביותר שבו נתקלתי בשנים האחרונות ,יכולתו
להלהיב ולמגנט קהל מוכחת .האותנטיות והמידיות
שלו נוגעות בך"
רענן שקד  7ימים ,ידיעות אחרונות

תאריכים17.7.13 ,20.4.13. :
במה ראשית | כשעתיים ללא הפסקה
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 110מנוי ₪ 80
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תיאטרון ארצי לילדים ונוער בשיתוף להקת המחול פניקס

אנה פרנק

תיאטרון בטי שירט

תיאטרון
בטי-שירט

מופע תיאטרון מחול מרגש .ערב יום השואה

מנוי סטודנט פתוח
ל 4-הצגות בחירה
מחי
ר
מוזל!

4
149

הצגות

מב

 *₪ים
צ ע ל דנ ט
סטו

מופע חדש ומרגש המביא באמצעות תיאטרון מחול
ווידאו את סיפורה הנוגע ללב של אנה פרנק.
באמצעות שפת המחול ובשילוב קטעים מיומנה
וקטעי וידאו ,מתואר המעבר בין ילדות לבגרות
בצל המלחמה .במופע בו האופטימיות והפריחה
נשזרים ,עם מאורעות התקופה ,אנו מתוודעים
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תאריך | 8.4.2013 :במה ראשית
טקס ערב יום השואה ומופע תיאטרון מחול
אורח  | ₪ 40מנוי  -כניסה חינם.
נא להזמין כרטיסים מראש

בחירה חופשית מתוך שפע
ההצגות המוצעות בתיאטרון
לעונת 2012-2013

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

*המחיר לאולם עליון.

כוריאוגרפיה ובימוי :מריה בריוס ועופר זקס
רקדנים :אמילי מגינצ'י ,אימי עזוז ,מריה בריוס,
לירון כהן ,אנטולי שינפלד ,לירון עוזרי ,אור דנון,
מתן ריכליס ,אלעד לבנת ,עופר זקס

לרגשותיה לצד מחשבותיה והגיגי ליבה ,לניצני
אהבה ראשונה לצד פחדיה וחששותיה ,למערכת
היחסים עם אחותה ועם הוריה ולחוויותיה של נערה
מתבגרת ,הסגורה בדירה אחת קטנה עם עוד שבע
נפשות ומוצאת מפלט בכתיבת היומן בו היא יכולה
לתת דרור לרצונותיה הכמוסים ,דעותיה ובעיקר
חלומותיה..

תיאטרון חיפה

בת המלך

אגדה מופלאה על המלך שלמה ובתו היפה

הצגה לכל המשפחה
על פי "אגדת שלושה וארבעה" של ח.נ .ביאליק
מאת ובבימויה של צביה הוברמן
מחזה ובימוי :צביה הוברמן
עיצוב אביזרים ותלבושות :מאור צבר
עיצוב תפאורה :שני טור
תנועה ואקרובטיקה :רויטל גוטשלק
תכנון וביצוע כנפיים מכאניות :ליעד גורדון
מוסיקה :רן בגנו | תאורה :אורי מורג
בהשתתפות :קבוצת החיפאית של תיאטרון חיפה:
קרן אור ,סיוון הכוכבי ,רביע חורי ,ארז לבין ,רותם
לוי -וגה ,רון ריכטר ושחקנים אורחים :נצנת מקונן/
שיר סבן ,ניר אבראשי/יפתח גפן.

שלמה המלך היה החכם באדם.
לשלמה המלך היתה בת יפיפיה וחכמה בשם נעמה.
שלמה המלך אהב מאד את נעמה בתו.
אז איך קרה שהוא שלח אותה לאי בודד וסגר אותה
במגדל?
ואיך קרה שדוקא לשם הגיע בדרך מופלאה בחור
חמד בשם נתניה שיהפוך לאהבת חייה של נעמה
ולחתן המלך?
הסיפור המופלא הזה ,שחיבר ח .נ .ביאליק ,על
פי המקורות שלנו ,מוגש לראשונה בעיבוד חדש
ומשעשע ובשפה בימתית מיוחדת המשלבת
תנועה ,אקרובטיקה ,מוסיקה ,מסיכות ענק ,שלל
תלבושות והפתעות תיאטרליות שנועדו לילדים
ולילדים בנשמתם.

ההצגה הפותחת של הפסטיבל
בפסטיבל הצגות הילדים 2013
תאריכים17.4 ,27.3 :
במה ראשית
ניתן לממש תלוש בחירה ולרכוש כרטיסים בהנחה
אורח  | ₪ 110מנוי ₪ 75
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עיריית

פסטיבל חיפה
הבינלאומי ה23-

www.haifakids.com

ילדים
להצגות
חוה”מ

27-29.3

פסח

שלושה ימים
של קרנבל בינלאומי ססגוני
הכולל כ 100 -הצגות ומופעים!
קרנבל ססגוני של כמאה הצגות ומופעים מהארץ ומהעולם
"בת המלך" -הצגת הדגל המרהיבה של הפסטיבל
הצגות תחרות בבכורה עולמית
הצגות לפעוטות
הצגות אורחות
שפע של מופעי רחוב באוויר הפתוח של אמני רחוב מכל העולם
אוסטרליה ,צרפת ,סין ,איטליה ,אוסטריה ,ספרד

ניתן לרכוש/להזמין כרטיסים בטלפון04-8600500 :

ובאתרים של תיאטרון חיפהwww.ht1.co.il | www.haifakids.com :
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זִכְרֹונֹות טֹובִים לִיְלָדים
Haifa International
Children’s Theatre Festival 2013

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

 50%הנחה למנויי
מפעל הפיס

הטבות
ללקוחות ישראכרט
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תיאטרון חיפה

מנוי הילדים

מנוי מיוחד
ומותאם
לגילאי 10-5

והילד הזה הוא אני

מחזמר על פי הסיפור הקלאסי

הצגה מוזיקלית על אהבת הקריאה
ועל כוחם של ילדים קטנים לעשות
מעשים גדולים.

במה ראשית | 17:30 | 23.4.2013

תיאטרון ארצי לנוער

מסביב לעולם
ב 80-יום
כוריאוגרפיה :יורם כרמי
כתיבה ובימוי :רענן פררה ומשה
בן שושן
מעבד ועורך מוזיקלי :שי אלון
בביצוע רקדני להקת המחול
"פרסקו" חולון :נופר לוינגר,
אלון שטויאר ,יניב מזרחי,
ליגל מלמד ,שירה הידנה,

עפ"י "אגדת שלושה וארבעה"
של ח.נ .ביאליק ,בעיבוד חדש,
משעשע ומיוחד משלב תנועה,
אקרובטיקה ,מוסיקה ,מסיכות ענק,
תלבושות והפתעות תיאטרליות.
נועד לילדים ולילדים בנשמתם.

מופע מחול ססגוני בהשראת ספרו
של ז'ול ורן "סביב העולם ב 80-יום".
תיאטרון ארצי לנוער
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מאת ובבימוי :צביה הוברמן
משתתפים" :החיפאית" של
תיאטרון חיפה :קרן אור,
סיוון הכוכבי ,רביע חורי ,ארז
לבין ,רותם לוי-וגה ,רון ריכטר
ושחקנים אורחים :נצנת מקונן/
שיר סבן ,ניר אבראשי/יפתח
גפן.
אודיטוריום | 11:00 | 11.5.2013

תיאטרון חיפה

אורה הכפולה

קסם של אגדה

עפ"י רב המכר של אריך קסטנר

אצבעונית שמורחקת מביתה ,יוצאת
למסע ,לומדת על עצמה ועל כוחותיה
ומלמדת את כולנו ,שלתת זה לקבל,
שנתינה היא מתנה ,שלחשוב על האחר,
הוא סוד לעולם טוב יותר.
במה ראשית | 17:30 | 18.6.2013

תיאטרון המדיטק
בשיתוף בית ליסין

אגדה מופלאה על המלך שלמה ובתו היפה

אצבעונית
כוריאוגרפיה :לימור קורקין
כתיבה ובימוי :גליה בארי ,נירית
אהרוני שוויצר
משתתפים :אתי טובי,
יואב גרינברג ,אור אילן,
ליז רביאן ,ערן חגי,
עמית מרסיאנו ,נגה מילשטיין

עיבוד למחזה :דניאל אפרת עיבוד חדש ומוסיקלי עם פזמונים
וגלעד קמחי
חדשים ,לצד שירים מוכרים ,על
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי חברות אמיצה ,על מסע התבגרות
משתתפים :אילנית גרשון ,ועל כוחם של טוב הלב והתמימות.
דקלה הדר ,ידידיה ויטל,
הילה זיתון ,רויטל זלצמן,
יניב לוי ,חייקה מלכה ,עוז ניסן,
יעקב תמרי
אודיטוריום | 11:00 | 20.7.2013

בת המלך

טל בנארי ,דור ממליה
משתתפים :דורון בן דוד ,עופר רגירר

במה ראשית | 17:30 | 21.5.2013

!

הקוסם מארץ עוץ

הצגת מוזיקלית עפ”י שירי יהודה אטלס

מחזה :שירילי דשא
בימוי :גלעד קמחי
משתתפים :מיכל ברנד,
גיל וסרמן ,אלינור פלקסמן,
גיא רוזן ,עידו רוזנברג,
גלעד שמואלי

המנוי כולל  5הצגות איכותיות לילדים

 5הצגות לבחירה מתוך מבחר הצגות הילדים ומתוך שלל ההצגות המוצעות
במהלך ימי פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים  2013ב– ₪ 340בלבד!
(הנחות מיוחדות לארגונים ולוועדים).

ח
דש

תיאטרון מופע ולהקת
המחול הקיבוצי

סיפורן המרגש של תאומות
עיבוד למחזה :עידו ריקלין
שהופרדו מלידה וגילו אחת את
בימוי :רפי ניב
משתתפים :שי אגוזי /ניב פטל ,השניה בקייטנה .המפגש המקרי
תמר אלקן /גיל יפרח ,גל בן מוביל אותן למסע של גילוי אישי
עזרא ,מיכל ויינברג ,קובי ליבנה /מרתק.
רודיה קוזלובסקי ,מאיה מדג'ר/
נעמה אמית ,עינת סגל /איה
שבא ,ענת פדרשניידר ,גליה
אודיטוריום | 11:00 | 8.6.2013
פטילון /הילה טוביאן.

תיאטרון המדיטק
חולון
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מידע למבקרים
חדש! @

ניתן להזמין תלושי בחירה ולרכוש כרטיסים גם באמצעות אתר
האינטרנט של התיאטרון .על מנת לבצע הרשמה ראשונית יש להתקשר
לשירות הלקוחות - 8600500 :שלוחה .1

חניון התיאטרון

ברחוב פבזנר ( 27כניסה מרח’ בלפור) עומד לרשות המנויים במשך כל
הערב בעלות של  10ש”ח.

חדש!
חדש! הקץ לתור!

התרחבנו גם למרכז הכרמל  -מהיום ניתן לצפות בהצגות
גם באולמות האודיטוריום.
אין צורך לעמוד בתור ,כרטיס המנוי מהווה אישור כניסה.
מקומות הישיבה שנבחרו ישלחו במסרון ביום ההצגה .תקף לבמה ראשית
בתיאטרון חיפה.

חידוש המנוי

כרטיס המנוי שברשותך ,לעונת המנויים  2012-2013הינו בתוקף עד
 31.8.13וייטען אוטומטית עם החידוש לעונת .2013-2014

ערכת שמע

לכבדי שמיעה .מספר האוזניות מוגבל .מומלץ להתקשר בבוקר ההצגה
ולהזמין .ניתן להשתמש גם באוזניות  Sennhirserהמיועדות להאזנה
בטלוויזיה .שימו לב :האזניות יעילות לשורות  1-13באולם.

גישה לנכים

למעט במות  2ו– .3הוסדרו חניות לנכים ברח’ פבזנר .27
ניתן לשאול כיסא גלגלים בתיאום מראש בטל’ .8600500

בית קפה

במבואת התיאטרון עומד לרשותכם לפני ואחרי כל הצגה.

שעות פעילות שירות לקוחות :א’-ה’  // 21:00-09:00ימי ו’ וערבי חג  // 12:00-09:00מוצ”ש 21:00-19:00
(כאשר מתקיימת הצגה) שירות לקוחות( 8600500 :רב קווי)  -שלוחה 1
הזמנת כרטיסים באמצעות פקס .04-8600575 :יש לציין בבירור את שמכם ,מספר הטלפון והדוא”ל.
אישור ההזמנה יאומת על ידי נציג השירות של התיאטרון  //ניתן גם להזמין כרטיסים ע”י פנייה בדוא”ל
.cs@ht1.co.il

לא כדאי לאחר  //המבקרים מתבקשים לדייק .לאחר תחילת ההצגה בבמה המרכזית יופנו המאחרים
לישיבה באולם העליון .בבמה  ,3עקב מבנה האולם ,לא תתאפשר למאחרים כניסה להצגה.
ביטול הצגה  //עד  48שעות לפני מועד ההצגה ,אחרת יחוייב כרטיס המנוי.
כרטיס מגנטי  //נא להגיע עם הכרטיס המגנטי בערב ההצגה .במידה ושכחתם את הכרטיס ,יונפק עבורכם
כרטיס זמני בעלות של  ₪10ובמקרה של אובדן הכרטיס ,יונפק כרטיס מגנטי חדש בעלות של .₪25
חפשו אותנו גם בפייסבוק
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נשאר לך
רק לבחור את המקומות...

הקץ לתורים

בתיאטרון חיפה
 50%הנחה* ברכישת כרטיס
 1+1ברכישת זוג כרטיסים
טלפון קופה04-8600500 :

בשורה בתיאטרון חיפה

תיאטרון חיפה ממשיך בתנופה
אנו שואפים שהביקור שלכם בתיאטרון יהיה בילוי נטו,
ללא עמידה בתור לקופות בערב ההצגה
כרטיס המנוי שברשותכם הוא רב שנתי ורב שימושי
אין צורך להגיע לקופות בערב ההצגה לקבל כרטיס לאולם.
כרטיס הפלסטיק שברשותכם מהווה גם כרטיס כניסה לאולם (במקום כרטיס הנייר)
הכרטיס תקף להצגות סדרה שמועדם שונה ,להצגות בחירה ולהצגות נוספות שרכשתם במסגרת
הנחת המנוי.
* המקומות המצוינים על גבי כרטיס המנוי תקפים אך ורק להצגת הסדרה במועד המקורי.
אם שיניתם מועד בהצגת סדרה ,אם הזמנתם הצגת בחירה ואם רכשתם כרטיס להצגה בהנחת מנוי,
מקום הישיבה שלכם ייקבע אל מול נציג השירות בעת ביצוע ההזמנה הטלפונית.
אין צורך לגשת לקופות בערב ההצגה ,כרטיס מנוי הפלסטיק שברשותכם הוא כרטיס רב שימושי
ומיועד לכל המטרות.
חשוב לדעת!
המסרון שנשלח אליך למכשיר הסלולר הוא רק תזכורת ולא מהוה כרטיס כניסה!
המקומות המסומנים על–גבי כרטיס הפלסטיק אינם תקפים להצגות בחירה ,שינוי מועד ,הצגות
בהנחת מנוי.
המקום להצגות בחירה ,שינוי מועד ,הצגות בהנחת מנוי ייקבע עם הנציג בזמן ביצוע ההזמנה.
כיצד נדע היכן נשב?
בעת ביצוע ההזמנה נציג השירות יציין את המקום .אנא רשמו וזכרו!
בנוסף ,ביום ההצגה ,תיאטרון חיפה יישלח לכם מסרון ( )smsובו נזכיר לכם את מקום הישיבה באולם
וכן את מועד ההצגה!
חשוב להגיע עם מכשיר הסלולר וכן עם כרטיס המנוי.
בערב ההצגה יהיה נציג בעמדת חלוקת האוזניות למידע נוסף.
תקף לבמה הראשית
בתיאטרון חיפה
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להצטרפות חייג *3990

פרטים נוספים באתר האינטרנט

www.pais.co.il

*למעט הופעות אורחות
המודעות ,ובכלל זה התמונות ,הציורים הצילומים ,כל חומר גראפי אחר והטקסטים
המילוליים המופיעים במודעות ,וכן ההתחיבויות הנלוות לרכישתם ,אספקתם ,טיבם
ואיכותם של המוצרים והשירותים בדיוור זה ,הינם באחריות בתי העסק מפרסמי ההטבות בלבד.
מפעל הפיס אינו צד לעסקה בין העסק לרוכש .עד גמר המלאי .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח

תיאטרון חיפה

לוח הצגות
(מרץ-אוגוסט )2013
תאריך

שעה

1.3.2013
2.3.13
3.3.13
4.3.13
5.3.13
6.3.13
7.3.13
9.3.13
11.3.13
12.3.13
13.3.13
13.3.13
27.3.13
28.3.13
29.3.13

21:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
16:30
20:30

2.4.13
3.4.13
4.4.13
6.4.13
7.4.13
9.4.13
10.4.13
11.4.13
13.4.13
17.4.13
18.4.13
20.4.13
21.4.13
22.4.13
23.4.13
24.4.13
29.4.13
30.4.13

20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
17:30
21:00
21:00
20:30
20:30
17:03
21:00
20:30
20:30

במה 2
במה ראשית
הצגות בחודש מרץ 2013
גזע  -קריגר
עין תחת אצבע
ממזרח למערב
איזראל זורנאל
הסוחר ומנציה
ההסוחר מונציה
במערכה האחרונה
איש חסיד היה
איש חסיד היה
דרור קרן  -מצד שני
איש חסיד היה
סטמפניו
סטמפניו
סטמפניו
סטמפניו

במה 3

הפסטיבל הבינלאומי להצגות ילדים
הצגות בחודש אפריל 2013
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גזע
גזע
איש חסיד היה
איש חסיד היה
אנה פרנק
אז בפראג
אז בפראג
גזע
גזע
בת המלך
עקיצה טבעית ציפורלה
קוד מנצח-אלון אולמן

איזראל זורנאל
איזראל זורנאל
איזראל זורנאל

עיניים

משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו

תש”ח
תש”ח
הילד הזה הוא אני
מייקל
פרימדונה (אודיטוריום)
פרימדונה (אודיטוריום)

תאריך

שעה

8.5.13
9.5.13
11.5.13
12.5.13
13.5.13
15.5.13
16.5.13
18.5.13
19.5.13
20.5.13
21.5.13
22.5.13
23.5.13
24.5.13
25.5.13
26.5.13
27.5.13
28.5.13
29.5.13
30.5.13

20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
21:00
21:00
20:30
20:30
20:30
17:30
20:30
16:30
12:00
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

1.6.13
3.6.13
4.6.13
5.6.13
6.6.13
8.6.13
10-12.6.13
13.6.13
15.6.13
16.6.13
17.6.13
18.6.13
20.6.13
22.6.13
23.6.13
24.6.13
25.6.13
26.6.13
26.6.13
27.6.13
29.6.13

21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
17:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
16:30
20:30
20:30
21:00

במה 2
במה ראשית
הצגות בחודש מאי 2013
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה
מייקל
איש חסיד היה
איש חסיד היה
איש חסיד היה
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
סטמפניו
סטמפניו
סטמפניו
חם בטבריה
סטמפניו
הצגות בחודש יוני 2013
סטמפניו
מלאכת החיים
מלאכת החיים
ריצרד השני
ריצרד השלישי
ריצרד השלישי
גזע
סטמפניו
סטמפניו
סטמפניו
סטמפניו
אצבעונית-ילדים
אמנות
אמנות
איש חסיד היה
איש חסיד היה
שיגעון באופרה
שגעון באופרה
שגעון באופרה
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה

במה 3
הדייר חיימוביץ
הדייר חיימוביץ
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו

יוליסס על בקבוקים
יוליסס על בקבוקים
איזראל זורנאל
איזראל זורנאל
איזראל זורנאל

לילה טוב אמא
לילה טוב אמא
לילה טוב אמא
לילה טוב אמא

משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו

איזראל זורנאל
איזראל זורנאל
איזראל זורנאל

תאריך

שעה

1.7.13
2.7.13
4.7.13
6.7.13
9.7.13
10.7.13
11.7.13
13.7.13
14.7.13
16.7.13
17.7.13
18.7.13
20.7.13
20.7.13
21-22.7.13
23.7.13
24.7.13
25.7.13
27.7.13
28.7.13
29.7.13
30.7.13
31.7.13

20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
11:00
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30

19.8.13
20.8.13
21.8.13
22.8.13
24.8.13
26.8.13
27.8.13
28.8.13
29.8.13
30.8.13

20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

1-2.10.13
28-29.10.13
30-31.10.13

20:30
20:30
20:30

25-26.12.13
28-30.12.13

20:30
20:30
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במה 2
במה ראשית
הצגות בחודש יולי 2013
נורה
נורה
איש חסיד היה
איש חסיד היה
מקסי ואני
מקסי ואני
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הקוד המנצח-אלון אולמן
הם יורים גם בסוסים
הקוסם מארץ עוץ-ילדים (אודיטוריום)
הם יורים גם בסוסים
משאלה אחת ימינה
שוזס ובז’זינה-מיקרו
שיגעון באופרה
שיגעון באופרה
דפוקים (רפפורט)
שיגעון באופרה
דפוקים (רפפורט)
שיגעון באופרה
דפוקים (רפפורט)
שיגעון באופרה
רעל ותחרה (אודיטוריום) דפוקים (רפפורט)
רעל ותחרה (אודיטוריום) דפוקים (רפפורט)
הצגות בחודש אוגוסט 2013
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
הם יורים גם בסוסים
(אודיטוריום)
קיזוז (אודיטוריום)
(אודיטוריום)
קיזוז (אודיטוריום)
(אודיטוריום)
רומן משפחתי
(אודיטוריום)
רומן משפחתי
הצגות בחודש אוקטובר 2013
סוסים על כביש גהה
פופר
(אודיטוריום)
בוסתן ספרדי
הצגות בחודש דצמבר 2013
כפר (אודיטוריום)
כפר (אודיטוריום)

במה 3

איזראל זורנאל
איזראל זורנאל
איזראל זורנאל

משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו
משהו למות בשבילו

אוהבים תרבות? תגידו!

כרטיס ב59-

₪

במקום 150

₪

למגוון הצגות בתיאטרון חיפה
מצטרפים לתכנית המסלולים ,נהנים ממגוון הטבות בתחום שמעניין אתכם
ובנוסף ,ממגוון הצגות תיאטרון במהלך כל השנה.
לפרטים והרשמה:

www.isracard.co.il

למשלמים בכרטיס המונפק ע“י ישראכרט המשוייך לתוכנית המסלולים .קבלת ההטבות בכפוף
לתקנון תכנית המסלולים של ישראכרט ולמפורט בדף ההטבה הרלוונטי באתר ההטבות של
ישראכרט .זכאות הטבת פרימיום מותנת בעמידה ביעד שימושים חודשי של  2500ש“ח ומעלה
בכרטיס המונפק ע“י ישראכרט המשוייך למסלול אליו משוייכת ההטבה ואשר באמצעותו
מומשה ההטבה .לקוח שלא יעמוד ביעד החיובים הנדרש יחויב ב 30-ש"ח נוספים .טל"ח.

לוח סדרות 1

לוח סדרות 2

(מרץ-אוגוסט )2013

(מרץ-אוגוסט )2013

מנויים יקרים! לנוחיותכם ריכזנו עבורכם את לוחות הסדרות בשני אופנים:
לוח  :1הצגות הסדרה מוצגות באופן כרונולוגי וברצף.
לוח  :2תאריכי ההצגות בכל סדרה וסדרה

• לתשומת לבכם ניתן להחליף כל אחת מהצגות הסדרה אחת בשניה
• שימו לב! בתקופת שעון הקיץ תחילת ההצגות במוצ”ש בשעה 21:00
• הצגות הסדרה מיועדות גם למנויים פתוחים על בסיס מקום פנוי
התאריך ושם ההצגה

סדרה

יום

1

ש

גזע**

ריצרד השלישי
ריצרד השני

סטמפניו

הם יורים גם
שיגעון באופרה
בסוסים

15.6.2013

27.7.2013

25.5.2013

2

ד

5.6.2012

13.3.2013

24.7.2013

22.5.2013

3

ש

8.6.2013

*14.3.2013

11.5.2013

13.7.2013

4

ש

1.6.2013

15.5.2013

20.7.2013

ב

17.6.2013

13.5.2013

26.8.2013

29.5.2013

26.6.2013

21.8.2013

13.6.2013

9.5.2013

11.7.2013

28.5.2013

*29.6.2013

20.8.2013

16.6.2013

12.5.2013

14.7.2013

25.6.2013

16.7.2013
18.7.2013

סדרה

יום

1

ש

2

ד

13.3
סטמפניו

3

ש

*14/03/2013
סטמפניו

4

ש

15.5
שיגעון באופרה

5

ב

13.5
שיגעון באופרה

17.6
סטמפניו

7

ד

29.5
סטמפניו

26.6
שיגעון באופרה

21.8
הם יורים גם בסוסים

8

ה

7.3
איש חסיד

9.5
שיגעון באופרה

13.6
סטמפניו

11.7
הם יורים גם בסוסים

11

ג

2.4
גזע

28.5
סטמפניו

29.6
שיגעון באופרה*

20.8
הם יורים גם בסוסים

20

14

א

12.5
שיגעון באופרה

6.6
ריצ’רד השלישי*

16.6
סטמפניו

14.7
הם יורים גם בסוסים

23

16

ג

12.3
סטמפניו

25.6
שיגעון באופרה

16.7
הם יורים גם בסוסים

17

ה

30.5
סטמפניו

27.6
שיגעון באופרה

18.7
הם יורים גם בסוסים

18

ד

13.3
סטמפניו

26.6
שיגעון באופרה

23.5
הם יורים גם בסוסים

20

ב

3.4
גזע

27.5
סטמפניו

25.7
שיגעון באופרה*

19.8
הם יורים גם בסוסים

23

ב

10.6
גזע

11.3
סטמפניו

29.7
26.5
הם יורים גם בסוסים* שיגעון באופרה

25.5
הם יורים גם בסוסים

15.6
סטמפניו

27.7
שיגעון באופרה

5

22.5
הם יורים גם בסוסים

5.6
ריצ’רד השני

24.7
שיגעון באופרה

7

ד

11.5
שיגעון באופרה

8.6
ריצ’רד השלישי

13.7
הם יורים גם בסוסים

8

ה

1.6
סטמפניו

20.7
הם יורים גם בסוסים

11

ג

26.8
הם יורים גם בסוסים

14

א

16

ג

12.3.2013

17

ה

30.5.2013

27.6.2013

18

ד

13.3.2013

26.6.2013

*23.5.2013

ב

3.4.2013

27.5.2013

*25.7.2013

19.8.2013

ב

10.6.2013

11.3.2013

29.7.2013

*26.5.2013

2.4.2013
*6.6.2013

* לא ביום המקורי
** גזע  -ישנם תאריכים נוספים (לא במסגרת
סדרה)-ראה לוח הצגות בעמ' 52

*לא ביום המקורי
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עונת 2013-2014
הרשמה

כולם
בתיאטרון
חיפה

גזע

רמי הויברגר

שחקני התיאטרון
מזמינים אתכם
לצפות בהם
בעונה הקרובה

ומה איתך?

סוגי המנויים:

מנוי קלאסי

שורות

המנוי כולל  8הצגות:
 6הצגות קבועות
 1 +בחירה
 1 +במה 2/3

מנוי למוצ"ש :תוספת ₪50
עד  5תשלומים ללא ריבית

מחיר מנוי

גמלאי/נכה/
סטודנט

אולם שורות 15-1

₪ 653

₪ 499

₪ 499

אולם ימין ,שמאל,
אולם עליון 4-1
אולם עליון שורות
5-11

₪ 605

₪ 445

₪ 445

₪ 520

₪ 355

₪ 355

דפוקים

מנוי סטודנט

מנוי פתוח

המנוי כולל  5הצגות בחירה

סוג מנוי

מחיר מלא

גמלאי

מנוי פתוח ל5-
הצגות בחירה

₪ 550

₪ 380

סטודנט*
₪ 189

דמי רישום ע”ס  ₪ 100יוחזרו עם קבלת אישור רישום מהארגון.
(קרנות השוטרים  /חבר  /הסתדרות המורים  /מועדון טוב ועוד)
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החייל האמיץ
שוויק
אבי קושניר

משה איבגי

שיגעון
באופרה
דביר בנדק

*המחיר לאולם עליון,
עם הצגת ת .סטודנט

הנחות נוספות למנויים דרך ארגונים ,וועדים וקבוצות
הבטיחו את ההטבות ושריינו מקומות טובים עוד היום!
למחזיקי ישראכרט ₪50 :הנחה נוספת .פרטים באתר הטבות ישראכרט

שלמה בראבא

סדרה יומית

המחירים למנוי אחד בלבד

המנוי כולל  5הצגות בחירה

הם יורים
גם בסוסים

לילה טוב
אמא
לאורה ריבלין

גזע

נורמן עיסא

חל”צ | ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

תיאטרון חיפה

תיאטרון יוצר שינוי

רח’ פבזנר  ,50חיפה ,מיקוד 33134
טל | 04-8600500 :פקס04-8600575 :
אתר התיאטרוןwww.ht1.co.il :
אתר פסטיבל הילדיםwww.haifakids.com :
חניון התיאטרון רח’ פבזנר ( 27כניסה מרח’ בלפור)
משכן התיאטרון ע”ש מאירהוף

The Joseph & Rebecca Meyerhoff Theatre of Haifa

