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 9
יום

תאריך

שעה

שם ההצגה

שם התיאטרון

שלישי

06.11.18

20:30

התקווה

הבימה

שלישי

22.01.19

20:30

אותלו

הקאמרי

שלישי

12.02.19

20:30

שבעה

בית ליסין

חמישי

30.05.19

20:30

משפחה חמה

בית ליסין

במחזמר "שגעון המוסיקה" (ללא תוספת תשלום) תצפה בתאריך | 01.07.19 :יום שני ,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 .9

הצגות הבחירה

פרסום מכטינגר

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

מלך
הכלבים

אנשים ,מקומות
ודברים

איסמעיליה

היורשת

רודף
העפיפונים

לילה אחד
מרקוביץ'

אינטימיות

פרפרים הם
חופשיים

רומיאו ואמא

קח את אבא שלך
ולך לעזאזל

דברים שאני
יודעת

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

התקווה

מחזה ישראלי חדש מאת ובבימוי :רוני פינקוביץ' משתתפים :אמנון וולף ,תומר שרון ,גבי עמרני,
רבקה גור ,איאן פינקוביץ ,ריקי בליך ,שפי מרציאנו ,דניאל דמידוב ,שיפי אלוני ,זוהר בדש.
שנות העשרים של המאה הקודמת ,אברהם צילוב ,בעל טחנת הקמח ,מחליט לשלוח את בתו אלה
לפלשתינה ,על מנת לנתק את הקשר בינה ובין סריוז'ה ,אהובה הגוי .משם תתפתל העלילה ותעבור אל
ימינו – מערכת הבחירות לכנסת בשנת  .2018ארז דניאלי המועמד מטעם "התקווה" ,תנועה פוליטית
חדשה מחליט לחשוף סוד ,בתקווה שהצעד הנועז יעזור לו לנצח בבחירות ,אלא שחשיפת הסוד
מובילה לפתיחתה של תיבת פנדורה.

אותלו
צילום :התקווה  -ז'ראר אלון | שבעה ,משפחה חמה  -באדיבות תיאטרון בית ליסין |אותלו  -גבריאל בהרליה | שגעון המוסיקה  -באדיבות הקאמרי

עיבוד מודרני ,קצבי וסוחף לטרגדיה הגדולה של כל הזמנים מאת :ויליאם שקספיר בימוי :עירד
רובינשטיין תרגום :אלי ביז'אווי | משתתפים :עמוס תמם ,נדב אסולין ,רמי ברוך ,שלומי ברטונוב ועוד
אותלו ,מפקד הצבא הבכיר ,גבר שחור ,מתאהב בדסדמונה לבנת העור .הנישואים המעורבים מעוררים
סערת רגשות וקנאה בוערת .יאגו ,שלישו הצבאי הבוגדני של אותלו ,משכנע אותו בעקשנות ובעקביות
שדסדמונה בגדה בו .בסערת רוחו הפגועה ,אותלו רוצח את דסדמונה ומתאבד .אהבה גדולה הופכת
בגלל מזימה זדונית ושקרית לרצח במשפחה .הטרגדיה מעלה את התופעות האנושיות :גזענות ,אהבה,
קנאה ובגידה.

שבעה

קלאסיקה ישראלית חדשה מאת שמואל הספרי בימוי :כפיר אזולאי
טוביה ,מחנך ותיק אמור לחזור מחופשה בגליל ,אולם שיחת טלפון מפתיעה מהמשטרה בלונדון
מבשרת על מותו המסתורי .ההלוויה שלו נערכת בדיוק בשעה שבה אנואר סאדאת נשיא מצרים נואם
בכנסת את נאומו ההיסטורי וזו הסיבה שאיש אינו מגיע ללוויה .השמחה על השלום המתקרב עם
מצרים הורסת את האבל על מותו ומשפחתו עוברת שבעה ללא מנחמים וללא נחמה .מחזה ישראלי
מאת שמואל הספרי שכתב בין היתר את "פולישוק"" ,הבדלה"" ,קידוש" ו"חמץ".

משפחה חמה

קומדיה ישראלית מאת ענת גוב
ארוחת יום שישי שגרתית בבית הסבתא מלכה הופכת לזירת קרבות ,כשאחת מבנות המשפחה מודיעה
שלא תגיע השנה לליל הסדר .הכביכול "שלווה" מופרת באחת ,ומלכה  -שעליה נאמר במחזה ש"בשביל
לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת אפילו להרוג"  -נוקטת בכל האמצעים הלגיטימיים ,וגם
הלא לגיטימיים ,כדי לבטל את רוע הגזירה .הקומדיה החדשה של ענת גוב בודקת את המשפחתיות
הישראלית הלוחצת ,ומעלה שאלות על אהבה ,חובה ,עבדות וחרות.

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.

