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 15
יום

תאריך

שעה

שם ההצגה

שם התיאטרון

רביעי

21.11.18

20:30

סבוטאז'

התיאטרון העברי

רביעי

26.12.18

20:30

מהומה רבה על לא דבר

הקאמרי

מוצ"ש

26.01.19

20:30

פרפרים הם חופשיים

תיאטרון באר שבע

מוצ"ש

15.06.19

21:00

לא לריב

הקאמרי

במחזמר "שגעון המוסיקה" (ללא תוספת תשלום) תצפה בתאריך | 06.07.19 :מוצ"ש ,בשעה21:00 :

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 .15

הצגות הבחירה

פרסום מכטינגר

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

מלך
הכלבים

אנשים ,מקומות
ודברים

קח את אבא שלך
ולך לזעזאזל

היורשת

רודף
העפיפונים

לילה אחד
מרקוביץ'

אינטימיות

דברים שאני
יודעת

שבעה

איסמעיליה

משפחה חמה

רומיאו ואמא

אותלו

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

חייגו עכשיו  * 3701ואתם מנויים

סבוטאז'

קומדיה מרגשת מאת אילן חצור | בימוי :גדי צדקה משתתפים :שלמה בראבא ,יגאל עדיקא,
פנינה ברט ,ריטה שוקרון ויורם יוספסברג.
יצחק (שלמה בראבא) ,בן  ,90יליד פולין במקור ,מחליט להנהיג את דיירי בית האבות בו הוא מתגורר,
למרד בהנהלת המוסד ,עקב החלטת ההנהלה לשלב בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה אלפסי ,ילידת
מרוקו" .כאן זה לא מימונה!!!" צועק יצחק .הסוגיה הדרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור של שני צידי
הזיכרון הלאומי ומעניקה מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים במדינה הזו .דרמה קומית מרגשת.

מהומה רבה על לא דבר

צילום :סבוטאז'  -טל גליק | מהומה רבה  -ינאי יחיאל | פרפרים הם חופשיים  -מעיין קאופמן | לא לריב ,שגעון המוסיקה  -באדיבות הקאמרי

קומדיית אהבה מאת ויליאם שקספיר בימוי :אודי בן משה משתתפים :יובל סגל ,ענת וקסמן,
עזרא דגן ,אוהד שחר ,מוטי כץ ,עודד לאופולד ועוד
מי היה מאמין שביאטריס ובנדיק – שני סרבני נישואים ,יגיעו בסופו של דבר אל החופה ,בלחץ החברה
והמשפחה ויותר מכל בזכות האהבה המקננת בהם .אחת הקומדיות האהובות והמהוללות ביותר של
שקספיר .שקספיר משרטט עיר מציצנית ורכלנית ואינו חוסך ממנה את הנימה הסאטירית .המחזה
רצוף טעויות בזהויות ,חילופי שנינויות ,שעשועי לשון ,אך גם הרהורים רציניים ומעמיקים על אהבה,
חתונה ,רווקות מאוחרת ולחץ חברתי.

פרפרים הם חופשיים

קומדיה רומנטית מאת לאונרד גרש תרגום תום אבני בימוי אלדר גרויסמן גוהר
משתתפים :תום אבני ,ליאת גורן ,ענבר דנון ,דני שפירא
שנות השישים בניו יורק .דון ,עיוור צעיר ומוכשר שעזב את בית אמו בפרבר עשיר ,מגיע לחפש את מזלו
בעיר הגדולה כמוזיקאי .הוא שוכר לעצמו דירת חדר בוהמיינית ועורך היכרות עם שכנתו היפה והזרוקה,
ג'יל .בין השניים מתפתח קשר רומנטי .אולם הקשר נקלע לקשיים כאשר אמו של דון ,סופרת מכובדת
ושמרנית ,מגיעה לביקור מפתיע – מפגש שבו נחשפים דעות קדומות וסטראוטיפים הפוגשים את המציאות.

לא לריב
קומדיה ישראלית חדשה מאת גור קורן
שלושה אחים יוצאים בעקבות דירת ארבעה חדרים שאביהם המנוח הוריש לנערת ליווי .סלע חסר
הפרוטה ,איילת מורה ואם חד הורית וגור כוכב הילדים הקמצן ,לא מוכנים לוותר על הירושה שמגיעה
להם אבל הם צריכים להלחם בנערת ליווי שלא מבינה למה נפלה עליה דירה באמצע החיים .מה
שבטוח זה שהיא לא מוכנה לוותר עליה .שלושת האחים שמורגלים לריב אחד עם השני כבר  40שנה
צריכים להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו .מחזה חדש של יוצר הלהיט "המוגבלים".

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.

