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מנויים יקרים,

תקופה מאתגרת ומסעירה עברה על כולנו והצריכה התמודדות 

לא פשוטה והסתגלות למצב החדש, דווקא עכשיו כשהתרבות 

והאמנות היא תקוותינו, אני גאה ומתרגשת שבעתיים להציג בפניכם 

את סדרת המחול החדשה לשנת 22 – 21 - סדרת מחול של יצירה 

מקומית עכשווית, חגיגה ישראלית של ממש וביקור מפתיע מחו"ל. 

זו ההזדמנות שלנו לתמוך ביצירה הישראלית ולהיחשף לאמנות 

במיטבה במגוון סגנונות המחול.

ישתתפו בסדרה מיטב להקות המחול מרחבי הארץ והעולם. מוכנים 

לצאת לטיול בארץ ישראל? 

נפתח את המסע בדרום הארץ בשחרור הכעסים בבכורה העולמית 

"זעם" של להקת המחול "קמע" ננוע בין המציאות לדמיון ונתעמת 

עם האלימות המסעירה מסביבנו. נעצור לאתנחתא קלה ביצירת 

"הפרדס" של להקת ורטיגו, נתכנס לתוך עצמנו, נתחבר לרבדים 

הרוחניים שלנו באווירה ביתית מרגיעה. בחיוך ובקלילות הומוריסטית 

נתקדם למרכז הארץ שם נפגוש את להקת המחול "פרסקו" עם 

המופע הייחודי ג'נדרוסיטי, בו נעסוק באהבה, מיניות, מערכות 

יחסים ומגדר. נמשיך בציפייה ובסקרנות אין קץ להפתעה העולמית 

היוצאת מגדר הרגיל שתכננה עבורנו להקת מחול בת שבע. לסיום 

נזכה לביקור מרגש היישר מגרמניה של להקת הבלט "דורטמונד" 

בשלוש יצירות מסעירות, מרהיבות ומרגשות של ענקי הכוריאוגרפים 

במחווה לכוכב הכוריאוגרפים לאמנות המחול ג'ורג' בלנשיין וכולנו 

יחדיו נגיע במיוחד בשבילכם לצפון הארץ, אתוס חיפה  לחגיגה 

אמנותית מופלאה. מבטיחים לכם חוויה אמנותית בלתי נשכחת.

אנו נמצאים בעיצומה של מכירת מנויים לעונה הבאה ומזמינים 

אתכם להצטרף וליהנות מחוויית מחול אדירה "אמנות ישראלית 

מקורית שאין יפה ממנה"  סדרת המחול החדשה, חיפה.

מיכל ליננברג,

מנהלת אמנותית

סדרת מחול חיפה
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14/12/21
להקת המחול פרסקו

 Genderosity - ג'נדרוסיטי
מאת יורם כרמי 

המופע שמפוצץ את הבלון המגדרי.
ג'נדרוסיטי, עוסקת בגמישות

בתפיסות של מגדר, מערכות יחסים,
אהבה ומיניות. מציעה ומעודדת

מבט נדיב על נושאים אלו.

כוריאוגרפיה: יורם כרמי
דרמטורגיה: יאיר ורדי

עיצוב פסקול: נעם הלפר
עיצוב תלבושות: שירה וייז 

עיצוב תאורה: יעקב ברסי

14/10/21
להקת המחול קמע

RAGE - זעם
מאת תמיר גינץ 

ביצירה החדשה תמיר גינץ נוגע 
בפנים השונות של האלימות 
המסעירה את חיינו והכוחות 
המניעים את ההתרחשות בין 

מציאות להזיה.

מוזיקה מקורית: אבי בללי
עיצוב תלבושות: ענבל בן זקן 
עיצוב תאורה ובמה: שי יהודאי
ייעוץ דרמטורגי: יואב מיכאלי 

3/11/21
להקת המחול ורטיגו

PARDES - פרדס
בכורה עולמית מאת נעה ורטהיים

“פרדס” יצירה שנולדה בבית. 
התכנסות שכולנו חווינו בתקופה 

האחרונה. עבודה שבה הגוף 
מתכנס לעצמו, מצייר את עצמו 
ומתחבר לרבדים הרוחניים שלו 

פנימה. פנימה של כל אדם/רקדן 
לתוך עצמו לצד הקשר שלו עם 

המארג המשותף.

מוזיקה: איתמר דוארי  
רקדנים: שון אולס, קורינה פריימן, 

עדן בן שימול, מיכה איימוס,
איתי פרי, דניאל קוסטה 

תלבושות: ששון קדם
תאורה: דני פישוף 

21/4/22
אנסמבל בת-שבע – הלהקה הצעירה

בכורה מאת בובי ג'ין סמית' 
ואור שרייבר

בובי ג׳ין סמית׳ ואור שרייבר מקדישים את עצמם
ליצירת חוויה נרטיבית באמצעות ריקוד.

בובי ואור היו רקדני להקת מחול בת-שבע,
וכשעברו לניו יורק החלו ליצור ביחד.

 Los Angeles Dance Project, העבודות שלהם הוצגו על ידי

The Royal Danish Ballet וכמו כן  יצרו לסרט "אביבה" 
 The American Modern Opera ,בבימויו של בועז יכין

Company, ועוד.
יצירתם החדשה בשיתוף רקדני אנסמבל

בת-שבע תהיה גם העבודה הראשונה שלהם
שתוצג בישראל. היצירה תכלול מוזיקה

מקורית וחיה בביצוע יונתן דסקל.

740 ₪ רגיל - חדשמחיר מנוי

620 ₪ מחדשים, גמלאים, ועדים

560 ₪ תלמידים

150 ₪רגיל - חדשמחיר כרטיס בודד למופע ישראלי

130 ₪ מחדשים, גמלאים, ועדים

65 ₪ תלמידים

269 ₪ רגיל - חדשמחיר כרטיס בודד למופע חו"ל

190 ₪ מחדשים, גמלאים, ועדים

130 ₪ תלמידים
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15/3/22

להקת הבלט מינכן
מופע מיוחד לחגיגת 100 שנה

להולדתו של מלך הטנגו – אסטור פיאצולה, 
במרכז הערב יצירתו המפורסמת ״4 העונות של 

בואנוס איירס״ בביצוע 16 רקדנים וירטואוזים 
מרחבי העולם. כוריאוגרפיות מאת יירי קיליאן,

יורג מאנס, מריה בריוס ואריק גוטייר. 

מופע מיוחד במחיר מיוחד | 20% הנחה למנויי סדרת המחול סדרת המחול כוללת 5 מופעים

 14/6/22
בלט דורטמונד
"קקטוסים"

אחת הלהקות הרפרטואריות 
המסעירות ביותר באירופה.

3 יצירות של שלושה 
ענקים במופע אחד: 

וויליאם פורסייט
״הריגוש המובהק של דיוק״

מחווה חושני של כוכב הכוריאוגרפים 
לאמנות המחול של ג'ורג' בלנשיין 

אדוארד קלוג 
״פולחן האביב״

יצירה מחשמלת ומהפנטת, הבמה 
הופכת לאגם חלק וקסום 

אלכסנדר אקמן
״קקטי״

היצירה זוכת פרס ״הברבור״ היוקרתי, 
סימפוניה חיה של תמונות, צלילים, 

מיתרים וקקטוסים, 28 רקדנים ונגנים.
 

"יצירת מופת של תיאטרון מחול עכשווי, 
 )Ruhrnachrichten( פיצוץ אדיר!״

מן
או

אן ב
ם: ג׳ולי

צילו


