מנוי יקר,

אלו הצגות המנוי שלך ,בחרנו עבורך את
ההצגות הטובות בישראל ממיטב התיאטראות.
אנא הקפידו ושמרו על מידע זה.

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה

הצגות סדרה מספר 4
יום

תאריך

שעה

שם ההצגה

שם התיאטרון

רביעי

31.10.18

20:30

היורשת

בית ליסין

רביעי

02.01.19

20:30

רודף העפיפונים

גשר

רביעי

13.03.19

20:30

לילה אחד מרקוביץ'

בית ליסין

ראשון

12.05.19

20:30

דברים שאני יודעת

בית ליסין

במחזמר "שגעון המוסיקה" (ללא תוספת תשלום) תצפה בתאריך | 25.06.19 :יום שלישי ,בשעה20:30 :
כל הצגה במנוי ניתנת להחלפה או שינוי מתוך הצגות תיאטרון בלבד ובתיאום עם מוקד המנויים.
ההחלפה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ולא על בסיס המקומות הקבועים שלכם בסדרה .4

הצגות הבחירה

פרסום מכטינגר

הצגות רפרטואר נוספות בעונת  2018-19למעט אלו שבסדרה שלך:
לא לריב

מלך
הכלבים

אנשים ,מקומות
ודברים

איסמעיליה

התקווה

שבעה

פרפרים הם
חופשיים

משפחה חמה

אותלו

רומיאו ואמא

קח את אבא שלך
ולך לעזאזל

אינטימיות

סבוטאז'

מהומה רבה
על לא דבר

בכל פניה למוקד המנויים יש לציין שם מנוי ,מס' סדרה ,ת.ז ,טלפון * התקנון המלא נמצא בחוברת מנויים עמ'  33ובאתר ההיכל
הצגה מעודכנת לאחר שהוחלפה

חייגו עכשיו  * 3701ואתם מנויים

היורשת
דרמה ישראלית מאת :גורן אגמון | בימוי :אלון אופיר משתתפים :רבקה מיכאלי ,מאי קשת,
יניב לוי  /תום חגי ,נעה בירון ,אלירן הרוש.
עופר מופתע לגלות שאמו המנוחה לא הורישה לו בצוואתה דבר וכל הרכוש יועבר לידי אחותו.
אמו גם לא השאירה כל הסבר .במהלך נסיונותיו להבין את הצוואה ,יגלה את מסכת הסודות והשקרים
שממנה מורכבים חייו .דרמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון ,שמחזותיה "מכתב לנועה",
"קפה ערבה"" ,עלמה ורות" ו"בית מרקחת שטרן-בלום" היו מהלהיטים הגדולים בתיאטרון בית ליסין.

צילום | :היורשת  -ניצן הפנר | רודף העפיפונים ,לילה אחד מרקוביץ'  -באדיבות בית ליסין | שגעון המוסיקה  -באדיבות הקאמרי | יונה אליאן -קשת  -כפיר בולוטין

רודף העפיפונים
עיבוד בימתי לרב המכר של חלאד חוסייני מחזה מאת :מת'יו ספנגלר תרגום :עינת ברנובסקי
בימוי ועיצוב פס-קול :נועם שמואל משתתפים :הלל קפון ,אבי אזולאי ,דורון תבורי ועוד

רודף העפיפונים

ת י א ט ר ו ן

'רודף העפיפונים' הוא סיפור על חברות ,בגידה ועל מחיר הנאמנות .העלילה מתרחשת בקאבול ,בירת
אפגניסטן  .אמיר ,בנו של איש עסקים פאשטוני עשיר ומכובד ,וחסן ,בנו של משרת האזארי ,גדלים
יחד :ספק חברים ,ספק אדון ומשרת וגורלותיהם נשזרים זה בזה עד שאחד מהם בוגד בחברו במעשה
שירדוף אותו שנים רבות אל חיים אחרים ביבשת אחרת .הספר זכה לעיבוד קולנועי ועלה על בימת
האולם בהצלחה גדולה.

לילה אחד מרקוביץ'
מחזה ישראלי חדש מאת יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין עפ"י ספרה של איילת גונדר-גושן
ערב קום המדינה ,ספינה ועליה עשרים גברים צעירים ,יוצאת לאירופה בדרך למבצע סודי.
מעבר לים ממתינות להם עשרים נשים צעירות אותן לא פגשו מעולם .המטרה :חתונה פיקטיבית,
שתאפשר לנשים להימלט מאדמת אירופה הבוערת ,ולעקוף את איסור המנדט הבריטי על הכניסה
לפלשתינה .בין גיבורי המחתרת שיוצאים למבצע ,נגרר גם יעקב מרקוביץ' ,איש זניח לכל הדעות,
שבלילה אחד מוצא את עצמו נשוי לבלה זייגרמן ,האשה היפה ביותר שנראתה בארץ .כשכולם מגיעים
ארצה להתיר את הנישואים ,מרקוביץ' מסרב לתת לבלה גט .בלה יוצאת למלחמה על חירותה ,ומרקוביץ'
ממולה ,נלחם על האהבה.

דברים שאני יודעת
מאת אנדרו בוול תרגום :דורי פרנס בימוי :משה נאור בכיכובה של יונה אליאן-קשת
דרמה משפחתית-פיוטית .הילדים גדלו ,הילדים פורחים מהקן .הילדים רוצים לממש את עצמם וזוג
ההורים ,אוהבים ודואגים ,מתמודדים עם שינויי החיים :האחת רוצה להגר ,האחד מתלבט בזהותו
המינית והשלישי אף רוצה לשנות אותה .וההורים – כמה הם יצליחו לשמור על קן-הבית החמים ,על
הקבלה האינסופית של ילדיהם – ואיך הם ישמרו על הבית שבנו כשכולם רוצים לפרוח ממנו ולמצוא
בו את עצמם מחדש בו-זמנית? מחזה מרגש ונוקב על השאלות העולות משינויים חברתיים וזהותיים
בימינו .גורלה של משפחה אחת ,צנועה ,ישרת-דרך ואוהבת הופך לדימוי סוחף לתקופה בה אנו חיים.
תיאטרון בית ליסין בשיתוף תיאטרון חיפה

שגעון המוסיקה

מבוסס על הסרט של חברת  ,Paramount Picturesסרטי  RSOוסיפורו של ניק כהן ,עיבוד לבמה ע"י
רוברט סטיגווד וביל אוקס | עריכה :בריאן מקברייד עם מיטב להיטי להקת הבי ג'יז בימוי :גלעד קמחי.
טוני הוא בחור בן  ,19בן למשפחת מהגרים ממעמד סוציו אקונומי נמוך .האב מובטל והאם מעריצה את בנה
הבכור .טוני זוכה להערצה כמלך המוכתר של רחבת הריקודים .סופי השבוע המסחררים משכיחים ממנו
את עבודתו המשמימה ,את המתח העדתי בשכונה וחיי היום-יום האפורים והלחוצים .השירים הניצחיים
של הבי ג'יז ויתר שירי הדיסקו האהובים של שנות ה ,70 -הם תבלין נפלא לעלילת המחזמר ,שמחזיר
אותנו לימי הנעורים היפים ,גם הדור שנולד אחרי עידן הדיסקו ייהנה מהסיפור המרגש והשירים הנפלאים.

