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 אקווריום
נבחרת שחייה אומנותית מתאמנת ומופיעה בבריכה. הם מתאמנים, הם משוחחים, הם 

ים. אלא שכשהם מדברים לא יוצא מהם קולם הטבעי, כי מתווכחים, מתאהבים והכל בתוך המ

אם דיבור של מבוגרים קשישים. ההצגה "אקווריום" היא מופע חדשני בתיאטרון. במקום טקסט, 

מחזה, מילים, נאספו הקלטות דוקומנטריות של אנשים בני הגיל השלישי. הקשישים סיפרו על 
מבצעים את ההקלטות הדוקומנטריות משפחה, סקס, גורל, מחלות, מצפון ועוד. השחקנים 

כלומר מדובבים את קולות הקשישים, אבל בגופם נשארים צעירים.  -בטכניקת ליפסינק 
ההפקה בוחנת את המתח בין הגוף הצעיר לקול המבוגר, היא בוחנת צורות מחשבה ודיבור, 

 הבדלים ודמיון בין הדורות.
 20:30בשעה  7.3.17 6.3.17 

 ₪. 160ם במקו₪  80מחיר מיוחד 

 

 מר זוטא ועץ התפוחים
בגינתו של מר זוטא צומח עץ תפוחים יבש ומכוער שלא מניב פירות. לעומת זאת, שכניו מתגאים 

 בגינותיהם המפוארות. בכעס רב הוא מחליט לעקור את העץ מגינתו.
 מה הסוד שבגללו השכנים מצליחים והוא לא? מי יצליח לעצור את מר זוטא ממזימתו?

להקת פרחים ולהקת ירקות, דחלילים  ם הופיעו הרבה תפוחים על העץ שלו?ואיך פתאו
 רוקדים את הסיפור על מר זוטא ועץוציפורים, פטריות ססגוניות וכמובן אזרחי היער, כולם 

 התפוחים.
 הצגת תיאטרון קסומה.

 8-3גילאים: 

 דקות60משך המופע 
 17:00בשעה  6.4.17

 ₪  99במקום ₪  79מחיר מיוחד 
 

 וניםעפיפ
 תיאטרון באר שבע

 דרמה אנושית מלאת קסם על פי ספרו של רומן גארי

 מחזה ובימוי עידו ריקלין
 ן, תום גרציאני, עלא דקה, אביגילמשתתפים רון ביטרמן, אודי בן דוד, ירון ברובינסקי, שירי גול

 כהן, יעל לנגר, אופק מזרחי, דנה הררי, תום חגי, ניר מנקי, שרון נאה, מולי שולמן. ילדים: אביב

 ספיר, תומר עוזרי, ליעד עמיר, מעין פוריה, ליאור פיירניק וגל שוטלנד
סיפור אהבתם של לודוביק, בן איכרים מנורמנדי, הפוגש את לילה, בת למשפחת אצולה 

פולנית. את אהבת הנעורים קוטעת מלחמת העולם השנייה, המפרידה בין השניים. זוהי דרמה 
של היחיד  -ובאחריותו המוסרית  -שית מלאת קסם וחפה מרגשנות, המתבוננת בגורלו אנו

 בשעת משבר ומבחן לאנושות כולה. 

 20:30בשעה  24.4.17 21:00בשעה  22.4.17
 ₪ 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 

 
 

 
 

 

 
 



 כטוב בעיניכם
 התיאטרון הקאמרי

 קומדיית אהבה מאת ויליאם שייקספיר

 די בן משה | תרגום דן אלמגור עיבוד ובימוי או 
סלקטר, דנה מיינרט, שמואל וילוז'ני, אודי רוטשילד, אוהד שחר, נדב -בהשתתפות אולה שור 

אסולין, ערן מור, יובל סגל, אסף סלומון, נטע פלוטניק, עזרא דגן, ערן שראל, שלומי אברהם, 

 זיו קלייר, מיה לנדסמן, ישי בן משה וניר ברק
קסום, המשמש כמקום מפלט מפני עולם מודרני, המשועבד לכוח  ההצגה מתרחשת ביער

וכסף, עולם בו בני האדם איבדו בו את פרטיותם: עוקבים אחריהם, מצותתים להם והם הפכו 
ל"עבדים" של "מלך" אכזר ודיקטטורה חסרת רגשות. ביער משגשגת החירות, פורחים השירה, 

חיים, שנינות ותנופה תיאטרלית, מוסיקה  האהבה והיצר. עולם פיוטי, משעשע, רווי חוכמת

 קיצבית וכובשת, המוכיחים כאז, ש"כל העולם במה וכל האנשים שחקנים הם". 
 20:30בשעה  9.5.17 21:00בשעה  4.5.17 20:30בשעה  3.5.17

 ₪. 220במקום ₪  95מחיר מיוחד 
 

 


