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ההרשמה החל מ15/7/19 -

דבר ראש המועצה
ערב פתיחת שנת הפעילות תש“פ בתחום
התרבות בגלבוע ,זה המקום להסתכל בגאווה
ובחיוך על השנה שחלפה ,ולהישיר מבט
לשנה הקרובה....
מועצה אזורית הגלבוע רואה לעצמה שליחות
בפעילותה למען קידום איכות החיים בגלבוע
ומח‘ התרבות היא כלי חיוני בעיצוב וחיזוק
הקהילה ,לקידום הפרט ולהסרת המחיצות.
על מנת להעשיר את חוויות התרבות ,אנו
נשענים על בית התרבות המרכזי בגלבוע-
הוא “בית-ציזלינג“ המשופץ ומשודרג ,אשר
מהווה פלטפורמה איכותית ומתקדמת
להצגות ומופעים ,ומאידך ,לאירוח איכותי
של נאמני התרבות בגלבוע ,תוך השמת דגש
רב בהעשרת התוכניות לתושבינו בגילאים
השונים.
כמימוש חזון התרבות ,אנו שוקדים כל השנה
על חשיבה כוללת המובילה ליצירת תכנית
עשירה ומגוונת ,ברפרטואר של המופעים
הכוללים תחומים רבים ,ובראשם סדרת
תיאטרון מבוגרים ,עם ההצגות המובילות
בארץ ,סדרה שהתקבלה בחום על ידי צרכני
התרבות בגלבוע שהגיבו בהתלהבות ,תעיד
כמות המנויים הנרכשים שנמצאת בעליה
מרשימה! בשנה שעברה זכינו לארח את טובי
שחקני התאטרון בארץ כמו :אבי קושניר,
שלמה בראבא ,נתן דטנר ,עמוס תמם ,יניב
ביטון ,ושחקנים רבים מהשורה הראשונה.
תשע“ט התברכה בערבי זמר בהובלתם של
האחים אסנר ,שאירחו במסגרת זו אמנים
מופלאים ,בראשם אורחת הכבוד -רבקה
מיכאלי ,האחיות מלקוס ועוד רבים וטובים.
ערבים אלו אופיינו בהתרוממות רוח נפלאה
בקרב הקהל הגדול שגדש את האולם.
תכניות המנויים לילדים ,כבר יצרו לעצמם
שם דבר בקרב ההורים ,אשר מבקשים לחשוף
את ילדיהם לתרבות איכותית במיוחד.
אנו עדיין תחת הרושם העז שהותיר המופע
של הזמר עידן עמדי ,במסגרת “בימות פיס“
ושעלה על במתנו בשיתוף מרכז הצעירים
תכל‘ס .גם השחקנית אודיה קורן כיכבה

אצלנו ,והוסיפה נופך משעשע ומרשים של
העצמה נשית ,במהלך “יום האישה“ שקיימנו,
בשיתוף נעמת וועד עובדי מוא“ז הגלבוע.
וכמובן מוני מושונוב הגדול במופע סטנד-אפ
נדיר ומיוחד במינו.
ואם זה לא מספיק אז השנה זכינו להנאות גם
משלל הצגות מופלאות במסגרת “סל תרבות
ארצי“ לתלמידי בתי הספר והגנים ,בהובלת
מח‘ התרבות ובשיתוף מינהל החינוך.
המשך הפעילות בשיתוף “חוג העמקים“
המביא חוגי עניין ,ישירות אל תוך הישובים
ובתחומים מגוונים כביטחון ,יהדות ,ספרות,
ריקודי עם ,שירה בציבור עם שרה‘לה שרון,
“ותרבות וקפה“ שמארח אחת לחודש הרצאה
מרתקת אחרת.
אנו עמלים על חשיבה “מחוץ לקופסא“
על מנת לספק את מגוון הפעילויות לכלל
הגילאים .השיתוף עם מרכז הצעירים
(תכל‘ס) ,ממשיך להניב את פסטיבל “תוצרת
מקומית גלבוע“ ,בסיוע משרד התרבות
והספורט ,ואנו כבר מתכננים את הפסטיבל
הבא ,שמתוכנן לחוה“מ סוכות.
יוזמות תרבות חדשות יצאו לאור השנה,
כאשר בשילוב מחלקות רבות במועצה,
הן מבקשות ליצור הזדמנות טובה יותר
להיכרויות בין התושבים ,ומבססות שיתוף
פעולה בין כל מרכיבי הפסיפס האנושי
בגלבוע.
רבים הם המסרים והערכים החברתיים
אותם אנו מוצאים כחשובים ,אשר שזורים
בפעילויות התרבות ,ולראיה הקהל בגלבוע
בוחר ליהנות משלל חוויית התרבות המוצע
להם על ידנו!
עוד רבה הדרך ,ואנו שמחים שגם השנה
נבנתה תכנית עשירה ומגוונת ,המשקפת
סדרות איכותיות ,וחוויות מעצימות ומרגשות
המעניקות מענה לקשת הקהלים והגילאים.
בואו לקחת חלק בפעילות התרבותית הענפה
בגלבוע!

בכבוד רב,
עובד נור
ראש המועצה

דברי מנהלת מחלקת התרבות
חברים יקרים ,אנו לקראת השנה החדשה-
תש“פ ,השנה השישית בה פועלת מח‘
התרבות במתכונתה הנוכחית וכהרגלנו
ההכנות וההתרגשות בעיצומן .גם השנה
אני גאה ושמחה להגיש לכם חוברת בה
תוכנית התרבות הרחבה ,המגוונת והעשירה
לשנת הפעילות  .2019-2020ההצגות
והמופעים יתקיימו באולם המופעים האזורי
“בית ציזלינג“ שבקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
גם השנה המשכנו בשדרוג והנגשת האולם
לבעלי צרכים מיוחדים .שנת הפעילות
תיפתח בחודש נובמבר עם סדרת התיאטרון
למבוגרים ,תוך הקפדה יתרה על בחירה
מושכלת עבורכם .ההצגות הן מהמשובחות
והמבוקשות ביותר בתחומים שונים ומגוונים.
הצגות זהב ,קומדיות ,דרמות ומחזות
מצוינים מבית היוצר של תיאטראות בית
ליסין ,התיאטרון העברי ,הקאמרי ,באר-
שבע ,הספרייה ,חיפה והבימה ,עם שחקנים

מהשורה הראשונה והביקורות כמובן
משבחות .גם השנה משולבים מופעים
מוסיקליים משירת ארץ ישראל הטובה ,תוך
מחווה והוקרה לאבני הדרך בזמר העברי .יום
האישה המסורתי יצוין במופע בידור לנשים
בלבד ,הופעת אומן אורח במסגרת “בימות
פיס“ וכמובן דור ההמשך שלנו הילדים,
גם עבורם רקמנו תכנית מנויים מרהיבה
לגילאי “ 3-7מנויים ונהנים“ ולגילאי 8-12
“חובק עולם“ ,עם שלל הצגות שאסור וחבל
להחמיץ .השנה כל הרוכש מנוי לאחת
מתכניות התיאטרון יקבל הטבה מיוחדת
ברכישת כרטיסים למופעי המשפחה.
לסיכום אפשר לומר בגאווה שכאן בגלבוע
יש הכל-
בית ציזלינג בית התרבות שלך!!
בואו להיות גם השנה חלק מחוויית התרבות
בגלבוע.

שלכם באהבה גדולה,
גלית בר-גיל
מנהלת מחלקת התרבות

יש רופא באולם
קומדייה משובחת של טעויות
מאת :ריי קוני ,כותב הקומדיות האנגליות
המבריק והבולט ביותר בדורנו.
בימוי :משה נאור | משתתפים :יעקב
כהן ,רמי הויברגר ,אלברט אילוז ,אוסנת
פישמן/הילה סורג‘ון ,לירית בלבן ,יואב
בר-לב ,עידו ברטל ,בן יוסיפוביץ ,אור־
נה רוטנברג ,יוסף אבו ורדה ,רבקה גור/
רבקה בכר/תקווה עזיז.
ק
ומדיה
מנתח מוביל בבית החולים היוקרתי ביותר בלונדון מתארגן לנאום חייו
בפני שורה של רופאים מהמובילים בעולם .לפתע מגיחה פילגש מסתורית
וקצת מוטרפת מן העבר הרחוק עם סוד קטן-גדול שמערער הכל .הדוקטור לא מהסס
להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להסתיר את סודו והתוצאה היא קומדיה
מוטרפת מגלגלת מצחוק.
מהביקורות“ :קאסט מעולה ,שורה של שחקנים מוכשרים ...ריכשו כרטיס מוקדם ,תיפסו מקום
טוב בקהל אתם לא תרצו לפספס אף מילה( “.אנג‘ליקה אגבבייב )salona-

20:00
 4/11/2019יום שני
שעה ו 40-דק‘ (ללא הפסקה)

בשיתוף:

לשם ובחזרה
דרמה מרגשת ומסעירה
בהשראת סיפור אמיתי
מאת :גדי ויהונדב צדקה | בימוי :גדי
צדקה | משתתפים :ישי גולן ,חאליפה
נאטור/גדי צדקה ,גיל ווינב ,תום גל
יהודה נהרי ,טל דנינו ,יניב קלדרון,
מיכאל רוז‘צקי.
סיפורם המדהים של עשרה טייסי
ולוחמי צה“ל אשר נפלו בשבי המצרי
במהלך מלחמת ההתשה ,ושהו בכלא
עבאסייה הידוע לשמצה במשך שלוש וחצי שנים ,עד לשחרורם לאחר מלחמת דרמה
יום הכיפורים .המחזה בהשראת סיפור אמיתי ובלתי נתפס של הטייסים
והלוחמים ,אשר למרות הכל הצליחו לשוב אל החיים .במחזה בעודם שוהים בצינוקים האפלים,
עוברים גיהינום של חקירות ,עינויים וגעגוע בלתי פוסק הביתה ,מצאה החבורה אור ונחמה
ביצירה משותפת ,תרגום יצירת המופת– “ההוביט“ ,לעברית שמתגלגל לידם ,שזהו בעצם
התרגום הראשון אי פעם לספר מאת טולקין .עלילתו הפנטסטית אודות חבורת גמדים הדליקה
את דמיונם ומסייעת להם לשרוד את השבי הנורא.

מהביקורות“ :רוצים לצפות בהצגה מרתקת במשחק מדויק ומחזה עוצר נשימה?
הצטרפו להצגה “לשם ובחזרה“ ,תקבלו הצגה עוצרת נשימה וחוויה מהנה ומעשירה“
(אתר )FUNZIMG
 16/12/2019יום שני
שעה וחצי (ללא הפסקה)

20:00
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לילה אחד מרקוביץ‘
מחזה ישראלי חדש

סדרת התאטרון

מאת :יואב שוטן-גושן ,עירד רובינשטיין
עפ“י ספרה של :איילת גונדר-גושן(זוכת
פרס אופיר) | בימוי :עירד רובינשטיין
משתתפים :אגם רודברג ,תום חגי ,קובי
פרג‘ ,יובל ינאי ,אנה דוברוביצקי ,דור
ברנס ,מור חנסון ,מור בן דוד ,תומר יוסף,
יעקב סולדטוב ,דניה לנדסברג ,שחר
דרמה
כספי.
ק
ומית
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,
ותעקוף את איסור המנדט הבריטי על הכניסה לפלשתינה .בין גיבורי המחתרת שיוצאים
למבצע ,גם יעקב מרקוביץ‘ ,איש זניח לכל הדעות ,שמוצא 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.
מחזה ישראלי חדש וססגוני על ראשית ההתיישבות ,המצייר מחדש את אחד הפרקים
המרתקים במיתולוגיה של הארץ הזו .עובדות היסטוריות ופנטזיה מתערבבות ללא היכר,
לוחמי מחתרת אמיצים מסתחררים מנשים עם ריח תפוז ,וחלוצות דוקרות ופוצעות מחזרים.
הביקורות מהללות“ :אגם רודברג באוסף של ניגודים :פגיעות ,טוהר ,כח ,דעתנות ,אורך רוח
ונשימה וחושניות .תום חגי מהפנט בחגיגה של מימיקות ומניפת רגשות“ (דה מרקר).

20:00
 06/01/2020יום שני
שעה ו 45-דק‘ (ללא הפסקה)

הכתובה
סאטירה מצחיקה על מוסד הנישואין
מאת :אפרים קישון | בימוי :אבישי בן גל
| עיצוב תפאורה  :סלבה מלצב | עיצוב
תלבושות :נטשה מנטל | עיצוב תאורה:
יאיר סגל | משתתפים בוגרי בית צבי:
מיכאל גמליאל ,דניאל היב ,טל וייס/גיא
גבל ,ענת זמשטיינמן/מיכל אטלס ,פזית
ירון מיניקובסקי/יעל פרימר ,ניר מנקי.
סאטירה משעשעת על מוסד הנישואין
העומד להתמוטט ברגע .כשתעודת
קומדיה
הכתובה ,הולכת לאיבוד באחת המגירות...גיבורי המחזה הם אלימלך
השרברב ואישתו שיפרה יוצאי קיבוץ  ,המגלים לאחר  25שנה שאולי הם
לא התחתנו מעולם ...הקורבן האמיתי של הגילוי הוא בתם איילה ,השואפת להתחתן עם
רוברט ,נצר למשפחת רבנים מיוחסת .אולם גם זוג ההורים עצמו מגיע למשבר משפחתי,
המביא אותו אל סף הגירושין .עובד פלחה צעיר מהקיבוץ ושכנה טובת לב משתלבים
במערבולת המבדרת...
הביקורות משבחות“ :הקומדיה של אפרים קישון עדיין מצליחה להצחיק את הקהל גם
היום .קוראים לזה קלאסיקה( ,“.ידיעות אחרונות)

 10/02/2020יום שני
שעה וחצי (ללא הפסקה)

20:00
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כלוב העליזים
קומדיה מטורפת
מאת :ז‘אן ּפוארה | תרגום :אלי ביז‘אווי
בימוי רפי ניב | תפאורה :סבטלנה ברגר
תלבושות :יהודית אהרון | כוריאוגרפיה
וייעוץ תנועה :טולה דמארי | במה :גנא־
די בבצקי | בהשתתפות :אליאור אליהו
אמסלם ,איתמר אליהו ,שירי גולן ,תמר
מלאכי ,ניר סעדון ,אדוה עדני ,יונתן
צ‘רצ‘י ,אמיר קריאף ,מולי שולמן.
ק
ומדיה
ז‘ורז‘ מנהל מועדון לילה מצליח בסן טרופז העליזה והזוהרת של שנות
השבעים .מישל הוא בן זוגו וכוכב מופעי הדראג העולים במועדון .השניים
חיים באושר ובנחת בקן אוהבים שמח וצבעוני עד שלוראן ,בנו של ז‘ורז‘ (מלילה שהיה מעדיף
לשכוח) מודיע להם שהוא מתחתן ושהורי הכלה הסופר-שמרנים מעוניינים לפגוש את הוריו
והם בדרך לביקור .מכאן מתפתחת קומדיית מצבים מטורפת ,מצחיקה (עד דמעות) ומרגשת
(עד דמעות) .המחזה ,שהפך שם נרדף לקומדיה צרפתית ,זכה להצלחה גדולה בכל מקום שבו
הועלה ועובד לסרט שהפך לקלאסיקה צרפתית.
מהביקורת“ :קומדיה מטורפת ,ססגונית ורבת חן ,מלאת קסם ,הוד והדר ומצחיקה עד בלי די“

(אסתר טל ,מוטקה).

 16/03/2020יום שני

20:00

שעה ו 40-דק‘ (ללא הפסקה)

רומיאו ואמא
דרמה קומית ישראלית מרגשת
מאת :גור קורן וגלעד קמחי | בימוי:
גלעד קמחי | מוסיקה :אמיר לקנר | מש־
תתפים (לפי סדר הא“ב) :דולב אוחנה,
אלעד אטרקצ‘י ,רועי אסף ,אסנת בן
יהודה ,ניסו כאביה ,שמחה ברבירו ,ענת
מגן שבו ,שרה פון שוורצה ,גור קורן,
אדוה רודברג ,דוד שאול .ילדות :אמי־
לי מלישבה /ליה עמרם רוקח /קלואי
מרואלי
דרמה
ק
ו
מ
י
ת
לעיירת הפיתוח “תקוות“ שבדרום הארץ קרה נס :ששי בן עטר ,הכוכב הכי
גדול שיצא מהעיר חוזר עכשיו ל“תקוות“ כדי לבחור נער מקומי שיגלם את
“רומיאו“ בהפקה נוצצת של “רומיאו ויוליה“ .מולי מלכא ,הנער הכי מוכשר בתקוות ,כמעט
ומקבל את התפקיד הנחשק אבל בשורות רעות לגבי מצבה הבריאותי של אימו זורקות את
מולי מהבמה הנוצצת אל המציאות הקשה .הדבר היחיד שנותר לו לעשות כדי לתת לאמא שלו
קצת תקווה הוא ...לשקר לה שקיבל את התפקיד הנכסף .המצב אליו נקלע מולי יוצר קומדיה
של שקרים שרק מסבכים אותו יותר ויותר ,ולמרות זאת מולי מצליח לסחוף אחריו את חבריו,
משפחתו והעיירה כולה כדי לתת לאימו כמה רגעי אושר .זה סיפור על אהבה כל כך גדולה בין
ילד לאמא שלו ,אפילו גדולה יותר מאהבתם של רומיאו ויוליה.
מהביקורת“ :הומור ושחקנים נהדרים ,שכבר לוהטים ומענגים בתיאטרון הקאמרי...
מחזה מקורי עם רגש שפועל של שני מובני המושג – כמלאכת מחשבת של הומור מזה ומזה
“כקומדיה האנושית“ בת זמננו ומקומנו“ (צבי גורן אתר במה).

20:00
 18/05/2020יום שני
שעה ו 50-דק‘ (ללא הפסקה)

6

משפחה חמה
קומדיה הכי ישראלית

קומדיה

ארוחת שישי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות ,כשאחת
מבנות המשפחה מודיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר .השלווה מופרת
באחת ,ומלכה נוקטת בכל האמצעים כדי לבטל את רוע הגזירה .קומדיה מאת ענת גוב
המנוחה ,אחת המחזאיות החשובות בארץ ,בה היא מפנה מבט מפוכח ונוקב על החיים בא־
מצעות ההומור המיוחד שלה ,כשהיא בודקת את המשפחתיות הישראלית הלוחצת ומעלה
שאלות על אהבה ,חובה ,עבדות וחירות.
מהביקורת“ :המשחק של תיקי דיין הוא תענוג צרוף ...גם הליהוק של השחקנים לצידה
הוא מצויין....כל מי שגדל בבית ישראלי – פולני (ולא משנה מאיזו עדה) ,כזה שיש בו אמא
שיודעת להפעיל רגשי אשמה ....יזדהה ויצחק עד דמעות“( .ורד ברלל תרבות מעריב).

סדרת התאטרון

מאת :ענת גוב | בימוי :רוני פינקוביץ‘
תפאורה :אלכסנדרה נרדי | תלבושות:
אורנה סמורגונסקי | מוסיקה :טל בלכרו־
ביץ‘ | תאורה :עדי שמרוני | משתתפים:
תיקי דיין ,רוברט הניג ,לימור גולדשטיין,
לירון ברנס ,עדי גילת ,לורין מוסרי ,יותם
קושניר ,שירן הוברמן.

20:00
 08/06/2020יום שני
שעה ו 20-דק‘ (ללא הפסקה)

מה בתוכנית המנויים למבוגרים?
מחירון:

מנוי מבוגרים יחיד  ₪ 530 . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 7הצגות)
מנוי מבוגרים זוגי  ₪ 978 . . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 7הצגות)
מנוי מבוגרים ותיק יחיד  ₪ 385 . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 7הצגות)
מיני מנוי מבוגרים  ₪ 420 . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 5הצגות)
הטבה מיוחדת:

ניתן לרכוש מנוי בהנחות ועדים – יש לבדוק באתרי המועדונים.
מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום ההצגה ₪ 100 :לאזרח ותיק₪ 70 :
ההצגות יערכו באולם המופעים “בית ציזלינג “ בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
רכישה :את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום  ,15/07/2019באמצעות
כרטיס אשראי בלבד באתרhttps://hagilboa.smarticket.co.il :
מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 01-10-2019
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!
שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי 50% :הנחה ברכישת כרטיסים
למופעים לכל המשפחה :אלומיני במוזיאון ,קזבלן המחזמר

מיוהטבה
חדת!

7

האחים רייט
הצגת פתיחת העונה -מפגש אומן
והפתעה לכל ילד
מחזה :אורלי ישועה ויונתן שוורצברג
בימוי :תום שוורצברג | מנהל הפקה :ג‘קי
קצנק | תפאורה :סשה ליסאנסקי
תאורה :אורי מורג | מוסיקה :רן בגנו תל־
בושות :אביה בש | וידאו ארט :ינון פורת
שחקנים :דביר מזיא ,שחר רז ,רועי וינב־
רג ,כרמל קנדל ,דוית גביש.

מפג
והפש אומן
ל תעה
כל ילד

ההצגה מגוללת את סיפור מסעם המרגש של האחים  -וילבור ואורביל
רייט ,אשר מנסים כנגד כל הסיכויים לעשות את הבלתי אפשרי ולהגשים
את חלומם להמציא המצאה שתשנה את העולם.
סיפורם האישי מתחיל בריבים ומשברים עד כדי קרע עמוק וסיכון חיים .במהלכו לומ־
דים האחים על ערכי המשפחה  ,החברות וההגשמה העצמית .רק בסוף המסע מתאח־
דים האחים רייט ומגשימים את חלומם ביחד .הם ממציאים את ההמצאה שמזכה אותם
בתהילה עולמית  -המכונה המעופפת הראשונה בהיסטוריה.
 26/12/2019יום חמישי
שעה (ללא הפסקה)

18:00

הגיבן מנוטרדאם
מופע תיאטרון -מחול מרהיב
בהשראת האגדה
מחזה :סתיו אידיסיס | בימוי :עידו רו־
זנברג | כוראוגרפיה :מיכל נתן עיצוב
תפאורה :רועי וטורי | עיצוב תלבושות:
אלה קולסניק | מוסיקה מקורית :ליאור
רונן | עריכה מוסיקלית :ניר לוגסי | עי־
צוב תאורה :מתן פרמינגר | שחקנים :בל
וענונו ,אבירם אביטן ,טל דיננו | רקדנים:
להקת המחול “קומפאס“ מיכל נתן ,אילת שחר ,איבליסיה גולזלס ,גראו
קבררה קאודרדו ,ליה שיינפלד /מאיה שני פלנבאום

קב חודש
לת
האחר

ההצגה מספרת את סיפורו של הגיבן קוואזימודו ,אשר נכלא במגדל הפעמון ובודד
חברתית בשל מראהו החיצוני .קוואזימודו מתוודע לצוענייה אזמרדלה ומערכת היחסים
בין השניים מסייעת להם לפעול על פי עקרונות הצדק ,החופש ,החברות וההתגברות
על הפחדים והחומות שבנו סביבם .כמו-כן נוגעת ההצגה באמרה “ :אל תסתכל בקנקן
אלא במה שיש בו“ ומעבירה לצופים מסר חשוב לפיו אדם נמדד בפנימיותו ולא בצורתו
החיצונית.
 13/02/2020יום חמישי
שעה (ללא הפסקה)

18:00

בשיתוף:
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שמונה בעקבות אחד
מחזה :דפנה אנגל-מחרז | בימוי :אורי
אומנותי מוסיקה :חגי דוידוף | תפאורה:
אדם קלר | תלבושות :לימור הרשקו
דרור תאורה :זיו וולושין | עיצוב וידאו:
יואב כהן | תנועה :קים גורדון | הדרכת
בובות :אילן סביר | עיצוב בובה :גילי קוזין ,יאנה מלישב ,אמירה פנקס | ע.במאי :ליאור בסון
שחקנים :ליאור בסון ,חן גבעתי ,חן גרטי ,זיו זוהר מאיר ,ניב חביב ,דני לשמן ,תמיר מאמיס,
זוהר מידן.

דורות של ילדים גדלו על הספר שהתפרסם לראשונה בשנת  1945והפך לקלאסיקה
שרק משתבחת עם השנים .זהו סיפור הרפתקאות מרתק על חבורת ילדים מיוחדת
במינה שעלילתו מתרחשת בקיבוץ על שפת הכינרת ,בימי מלחמת העולם השנייה.
הגיבור ,הילד חגי ,עוזב את ביתו שבאזור חיפה המופצצת ע“י מטוסי האויב ,ובא
להתארח בקיבוץ ,שם הוא משתלב בחבורת ילדי הקיבוץ שנקראת קבוצת “איילה“.
אדם מוזר ומסתורי משתכן יום אחד בבית נטוש שבקצה הקיבוץ וחברי “איילה“
פותחים במעקב אחריו שבמהלכו הם נקלעים להרפתקאות רבות ואפילו למעשה
גבורה .לבסוף פותרים הילדים את התעלומה ומסכלים מזימה נוראה .ההצגה מלווה
באיורים מקוריים של נחום גוטמן לרגל  100שנה להולדתו.
 21/05/2020יום חמישי
שעה (ללא הפסקה)

ילדים “חובק עולם“ גילאי 8-12

מחזה מקורי ע“פ ספרה של ימימה
אבידר-טשרנוביץ

18:00

מה בתוכנית המנויים “חובק עולם“ לגילאי ?8-12
מחירון:

ילד ₪ 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 3הצגות)
הורה מלווה  ₪ 150 . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד! לכל הסדרה ( 3הצגות)
כל ילד נוסף בהנחה של  5%ברכישת עסקה משפחתית.
מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע ₪ 60 :לכרטיס ,כל צופה חייב בכרטיס.
ההצגות יערכו באולם המופעים “בית ציזלינג “ בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
רכישה :את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום  ,15/07/2019באמצעות
כרטיס אשראי בלבד באתרhttps://hagilboa.smarticket.co.il :
מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 01-10-2019
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!
שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי 50% :הנחה ברכישת כרטיסים
למופעים לכל המשפחה :אלומיני במוזיאון ,קזבלן המחזמר

מיוהטבה
חדת!

9

לציונה יש כנף אחת
מחזה מקורי ע“פ ספרו
של נעם חורב
מחזה :הדס קלדרון ועודד אהרליך
בימוי :עידן עמית | מוסיקה :טל בלכ־
רוביץ | תפאורה :אדם קלר | תלבושות:
לימור הרשקו דרור | תאורה :דניה זמר
תנועה :יוסף אלון | ע.במאי :טל אגרו־
נוב צבי | תפעול :איתמר גלעד – שירותי
סאונד | שחקנים :דלית דוד ,תום חודורוב ,קרן מרום ,יניב סויסה ,ישראל קוג‘נסקי/יוסף אלון.

ציונה ,ציפור עם כנף אחת ,נאלצת להישאר בקן יחד עם אימה בזמן שכולם יוצאים אל
הנדידה הגדולה לעבר אי הציפורים .אך ציונה לא מוותרת וביחד עם דופיק חברה (קי־
פוד עם תלתלים) הם יוצאים ברגל כנגד כל הסיכויים למסע סוחף ומלא הרפתקאות.
ההצגה משלבת את שיריו הנפלאים של נעם חורב ביניהם “מתנות קטנות“.

 13/11/2019יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

17:30

בנצי הפיל
ההצגה המצליחה עם השירים
האהובים ,על-פי ספרו של דיוויד
מקי-קי
מחזה ובימוי :רונן גולדפרב | לחנים:
יהודית רביץ | עיבוד מוסיקלי :עמית פו־
זננסקי | תפאורה :יובל פלד
הדרכה מוסיקלית :ליאת פרלוב מאירי
כוריאוגרפיה :איריס נייס הדר בהש־
תתפות  5שחקנים.

סיפורו של פיל שנולד צבעוני והיה שונה מכל חבריו הפילים האפורים הרגילים...
כולם צחקו איתו וממנו ,אך הוא הצטער על היותו שונה! יום אחד כשהתפלש בפירות
יער שנשרו מן העץ הפך להיות אפור כמו כל הפילים האחרים ושמח על כך מאד . . .ואז
גילה שכל חבריו הפילים עצובים ומודאגים מהיעדרותו .לבסוף הבין כי עצם היותו שונה
הופך אותו להיות מיוחד!
מביקורות“ :הצגה מושקעת מאוד ,משוחקת היטב ובשפה עשירה וברורה ...המוזיקה מצוינת
ממש“ (מגזין להיות הורים).
 25/12/2019יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

17:30
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אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו
מחזה :אפריים סידון | בימוי :יעל טילמן
תפאורה :סשה לישנסקי | כוראוגרפיה:
קים גורדון שחקנים :אדי אלתרמן ,טלי
ביק ,אביה ברוש ,נועה הר ציון ,איתי חיון,
ערן לחמן.

אוזו ומוזו היו שני אחים .הם אהבו זה את זה ועשו הכל יחד ,עד שיום אחד פרץ
ביניהם ריב שטותי שבעקבותיו החליטו השניים לבנות חומה ולהיפרד לעולם.
השנאה ביניהם התעצמה מדור לדור ,עד שהמשפחות שכחו את הסיבה לריב
ביניהם .כל משפחה סיפרה על מפלצות מסוכנות שחיות מעבר לחומה ,ועל שדים
אוכלי אדם .אך כעבור שנים טיפס ילד בשם אוזו על החומה וגילה מעברה השני
ילדה בשם מוזה.שניהם גילו שמאחורי החומה אין מפלצות ואין שדים וסיפרו זאת
להוריהם .המשפחות מיהרו לבדוק מה יש מאחורי החומה וגילו שמדובר באנשים
רגילים...
 22/01/2020יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

ילדים “מנויים ונהנים“ גילאי 3-7

הצגה משעשעת על מערכות
יחסים ,דעות קדומות ,עיקשות
וחברות בין בני האדם.

17:30

מלך היער
האריה שלא רצה להיות אריה.
מחזה :יאקי מחרז | במאי :רענן ניסים
פררה ומשה בן שושן | עיצוב תפאורה
ותלבושות :טליה אוטולנגי
מוסיקה :שי אלון | כוריאוגרפיה :יוסף
אלון ואור משיח | שחקנים :יוסף אלון,
אלון לוי ,יעל יקל/מישל נרקיס ,אור
משיח/גל שלום כהן ,ורד אבידן/סיגל
סמברג/נעמה בסון ,מעין עמרני

יום אחד מחליט האריה ,מלך החיות ,שנמאס לו להיות אריה .הוא אינו אוהב את
עצמו כמו שהוא ועל כך הוא אומר“ :להיות אריה זה משעמם זה מעצבן זה לא
מעניין!“ אריה נפרד מרעייתו הלביאה המלכה ועוזב את ארמון המלוכה לכיוון היער
הגדול .ביער הוא פוגש חיות אחרות שכמותן הוא רוצה להיות .בעזרת ינשופית
קוסמת שמתהדרת ביכולתה לשנות חיות ,הוא מקבל את כל מה שהוא רוצה :פסים
של זברה ,נוצות מפוארות של טווס ,כנפיים של ציפור וכנפיים של פרפר ועוד ועוד
ועוד .אריה הופך לייצור מוזר שיש בו הכול אך אין בו כלום .כל מה שיש לאחרים יש
עכשיו לאריה ,אך החיים לא קלים בכלל .אריה אינו מסתדר עם גופו ועם עצמו ומ־
עדיף לחזור להיות הוא עצמו .הוא חש געגועים לארמון המלוכה ,ללביאה המלכה
ולמה שיהיה .ומה בסוף קרה? זאת נראה בהצגה.
 19/02/2020יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

17:30
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חייל הבדיל
מופע מחול תיאטרון בהשראת
האגדה מאת הנס כריסטיאן
אנדרסן
מחזה ובימוי :רענן ניסים פררה ומשה בן
שושן | כוריאוגרפיה :יורם כרמי | עיצוב
תלבושות :אלה קולסניק | עיצוב תפאורה
ואביזרים :טליה אוטולנגי | מוסיקה מקו־
רית ועריכה מוסיקלית :ליאור רונן עיצוב
תאורה :רוני מילוא | שחקנים :רועי קקון ,עדי אייזנמן | רקדנים  :רקדני להקת המחול “פרסקו“

ההצגה מספרת את סיפורו של חייל הבדיל בעל רגל העץ אשר התאהב בבלרינה עשויה
מנייר .המופע הינו פנטזיה צבעונית מוסיקלית מעולם הדמיון ,המציגה בפני הילדים
מסרים חשובים ביניהם :אומץ לב ,התמדה ,אהבת אמת והתגברות על פחד ומכשול.
כמו-כן נוגעת ההצגה באמרה“ :אין דבר העומד בפני הרצון“ ומעבירה לצופים רובד
חשוב לפיו ,גם כשמדובר בקושי פיזי גדול ,הכל אפשרי!
 18/03/2020יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

17:30

בשיתוף:

המתנה של ג‘ק
הצגה מוזיקלית על יצירתיות
וחריצות בצל תרבות הצריכה.
מחזה :יערה רשף-נהור | בימוי :רבקה
וולמן | תפאורה :בתיה ומיכאל פיק תל־
בושות ועיצוב בובות :נטשה טוכמן יצור
בובות :רוני וגנר | מוסיקה :נדב ויקינסקי
אביזרים :נרקיס אלבה | ע .במאי :איתי
לאור | משתתפים :רפאל עבאס ,מעיין
ויסברג ,יעל חיימובסקי ,אורי סעדה

ג‘ק מקבל הזמנה“ :כל ילדי הממלכה מזומנים למסיבת יום ההולדת של הנסיכה“ .הוריו
אומרים לו שלא יוכל ללכת כי אין להם מספיק כסף עבור מתנה לנסיכה .ג‘ק לא
מוותר ,הוא מחליף כמה חפצים ישנים במצרכים ,אופה בעצמו עוגה נהדרת לנסיכה,
ויוצא למסע לארמון .הוא יוצא אל הארמון ,אך הדרך לשם לא קלה ורבת תהפוכות,
ובסופה הוא מגיע לארמון ...ללא העוגה .להפתעתו הגמורה ,הנסיכה אומרת לו שהוא
הביא לה את המתנה הנפלאה ביותר שיש! מהי המתנה המיוחדת שהנסיכה התכוונה
אליה? ההצגה מספרת על יצירתיות ותושייה ,חריצות והחלטיות ,ועל כוחם של סיפו־
רים.
 13/05/2020יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

17:30
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הכוכבים של סבא
מחזה :דפנה אנגל | בימוי :משה קפטן
ניהול מוסיקלי ועיבודים :טל בלכרוביץ‘
גיטרות :דורון מזרחי | כוריאוגרפיה:
אביחי חכם תפאורה :אנה זיו תלבושות:
שירה וייז | שחקנים :עירית נתן בנדק,
אלדר ברנטמן /חנן שוורצברג ,אימרי בי־
טון ,נוי הלפרין ,רוני מרחבי

חבורת ילדים עירוניים וסבתא אחת יוצאים לטיול בשבילי ארץ ישראל היפה .הצגה
ישראלית מקורית לילדים בליווי שירי המופת והלהיטים הגדולים והאהובים של המ־
לחינה וזוכת פרס ישראל לשנת תשע“ו  -נורית הירש.זוהי הצגה מרגשת בה מגלים
הילדים את ערכה של החברות ,את נפלאות הטבע והאוצרות הקסומים הטמונים בו
ואת ארץ ישראל הישנה והטובה.
מהביקורות :הכוכבים של סבא ,זו הצגה שיוצאים ממנה עם קשת רחבה של רגשות,
והיא אחת היפות והמרגשות שראינו “ (לילי שרצקי אלמליח | מאירה ברנע גולדברג
)mako
 10/06/2020יום רביעי
שעה (ללא הפסקה)

ילדים “מנויים ונהנים“ גילאי 3-7

ארץ ישראל הישנה והטובה

17:30

מה בתוכנית המנויים “מנויים ונהנים“ לגילאי ?3-7
מחירון:

ילד  ₪ 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .בלבד לכל הסדרה ( 7הצגות)
הורה מלווה  ₪ 160 . . . . . . . . . . . . . . . .לכל הסדרה ( 7הצגות)
כל ילד נוסף בהנחה של  5%ברכישת עסקה משפחתית.
מחיר כרטיס להצגה בודדת ביום המופע ₪ 60 :לכרטיס ,כל צופה חייב בכרטיס.
ההצגות יערכו באולם המופעים “בית ציזלינג “ בקיבוץ עין-חרוד מאוחד.
רכישה :את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום  ,15/07/2019באמצעות
כרטיס אשראי בלבד באתרhttps://hagilboa.smarticket.co.il :
מכירת המנויים והמחירים המיוחדים הם עד ה-ה 01-10-2019
הקדימו לרכוש ולבחור מקומות טובים!
שימו לב! הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי 50% :הנחה ברכישת כרטיסים
למופעים לכל המשפחה :אלומיני במוזיאון ,קזבלן המחזמר

מיוהטבה
חדת!
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“שירים שעשו עליה“
משה להב “הטיש הגדול“ מארח את
ננסי ברנדס במופע מיוחד
ננסי ברנדס ומשה להב חוברים למופע משותף
של “שירים שעשו עליה“ – שירים שלכאורה
נדמה כי הם “נולדו“ כאן אך כולם בעצם מתו־
רגמים משפות וארצות שונות .מעבר לשירה
המופע מלא בהומור ובעצם בכל רגע קורה
משהו אחר על הבמה .ננסי מספר בדרכו החמה
והמצחיקה איך זה להיות עולה חדש ,ועל איך
זה לחזור לשגרת חיים אחרי  4חודשים בבית
חולים ועל כך שמעז יצא מתוק...
להב מגלגל עם ננסי את קורות חייו בשירים
ובדברים ,הקשר שלו עם משפחתו והאבהות
של שניהם בגיל מבוגר.
מהביקורות“ :המופע בנוי כאירוע חברתי ,חוויתי וזורם מתוך הידע הרב של להב בזמר העברי
(אתר במה ,יוני .)2013

מחירון :עלות כרטיס במכירה מוקדמת:
 | ₪ 60בערב המופע₪ 80 :
רכישה :המכירה תחל חודש לפני
המופע ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il

 06/02/2020יום חמישי 20:30
שעה ו 40-דק‘ (ללא הפסקה)

זקני הכפר “בשביל ישראל“
מופע מוסיקלי ערכי ומרגש
בהשראת שביל ישראל .שילוב מנצח של שירי
אהבת הארץ ,שירי נופים ואתרים בעיבודים
עכשוויים .מלווים בסרטוני רחפן בלעדיים,
צלומים וקטעים מרגשים מיומן מסע .המופע
חוצה גילאים ,אמונות ,דתות ועדות .מגשר
ומאחד בין כל קצוות החברה הישראלית .אלפי
אנשים ראו ואהבו.
מהביקורות:
“אירועי התוכן של להקת “זקני הכפר“ מוכיחים
יפה את טענתו  ,שכן הקהל המשתתף בהם
מתעשר ,מתחנך ומשכיל .מופע מעמיק ,מע־
שיר ומלהיב הפונים אל כל אוזן ומסעירים כל
לב“ (ד“ר נורית לוינובסקי –מרכז יצחק רבין).

 07/05/2020יום חמישי
שעה ורבע (ללא הפסקה)

20:30

מחירון :עלות כרטיס במכירה מוקדמת:
 | ₪ 60בערב המופע₪ 80 :
רכישה :המכירה תחל חודש לפני
המופע ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il
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זמר עברי

בימות פיס

אמיר דדון

“סיבוב הופעות
חורף“

לאחר סיבוב מרשים במיוחד ,בבמות הגדולות ביותר בארץ ,אמיר דדון ,מהזמרים
והיוצרים המצליחים והמוערכים בשנים האחרונות ,יוצא לסיבוב באולמות ברחבי
הארץ .המופע כולל את מיטב השירים מאלבומיו השונים “ :יש אין סוף““ ,גלים““ ,לא
סתם““ ,בגלגול אחר““ ,כל יום כמו נס““ ,לבחור נכון““ ,עוד נוסעים““ ,שאריות של
החיים““ ,אור גדול“ ועוד...
בשנים האחרונות פרץ דדון אל מרכז התודעה הישראלית והפך להיות שם מוכר בכל
בית ,שיתף פעולה עם מיטב האמנים בישראל והפך לאחד היוצרים והזמרים העסוקים
והמבוקשים בישראל ,עם קול גדול וטונות של סטאר קוואליטי ,רצף להיטים ,שלושה
אלבומים מצליחים ,תפקיד ראשי במחזמר “עלובי החיים“ (“ז‘אן ולז‘אן“) בתאטרון
הבימה עליו זכה בפרס “שחקן השנה בתאטרון  “2017ותפקיד ראשי במחזמר “לילה
 1באפריל“ אף הוא ב“הבימה“.
 12/12/2019יום חמישי
 70דק‘ (ללא הפסקה)

20:30

מופ
המ ע לכל
שפחה

מחירון :עלות כרטיס במכירה מוקדמת₪ 30 :
רכישה :המכירה תחל חודש לפני המופע ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il
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אלומיני במוזיאון
לרגל חג החנוכה מופע קסום
ואינטראקטיבי לכל המשפחה

מופ
המשע לכל
פ
חה

יוצר ומנהל אמנותי :אילן עזריאל |
כתיבה ובימוי :עידו קגן | בימוי תנועה:
קים גורדון | ,רקדנים :לירן צ‘רנוב ,נטע
הייניק ,מיכל רוטמן ,עמית קוזניצקי ,מאי
רזניקוב.

המופע מספר את סיפורו של אוצר
במוזיאון ,המקדיש את זמנו לצחצוח
וסידור יצירות האלומיניום אך מעולם לא יצר דבר בעצמו .לקראת תע
רוכה חדשה ,מחליט האוצר ליצור את יצירתו הראשונה ,אך אבוי ,ההש־
ראה לא מגיעה .באישון לילה ,במוזיאון השקט ,מתחילים חומרי הגלם ויצירות האלו־
מיניום להתעורר וסוחפים את הגיבור והקהל להרפתקה אינטראקטיבית ומלאת דמיון.
צינורות ואביזרים מאלומיניום קמים לתחיה ומואנשים באמצעות מחול ומוסיקה .חפצים
דוממים הופכים לדמויות מסתוריות ומשעשעות ,מרחיבות דמיון וסוחפות .ההרפתקה
הלילית תוליד אצל האוצר את הגילוי כי גם בתוכו קיימת יצירתיות.
מהביקורות“ :אלומיני הוא מופע מלא קסם ,משעשע ,משלהב ומקורי .מומלץ!“ (גל“צ)
50%
הנחה
למנויים

מחירון ₪ 60 :רכישה :המכירה תחל חודש לפני
המופע ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il

הדר לוי – בסטנדאפ חגיגי
ליום האישה

 29/12/2019יום ראשון
שעה (ללא הפסקה)

17:30

לנשים
בלבד

לרגל ציון יום האישה הבינלאומי,
נקיים ערב מיוחד לנשות הגלבוע,
בשיתוף ארגון נעמת ,ערב של
הומור עם קריצה וחיוך והמון
הערכה לנשים.
בנות ,שחררו את הבעלים!
תזמינו בייביסיטר ותבואו יחד איתה.
מופע שלם של “גירל פאוור“ אמיתי.
הדר לוי במופע מיוחד וחד פעמי לרגל יום האישה ...לנשים בלבד .מופע סטנדאפ אישי
וקורע על איך זה להיות אמא .ועל איך זה לא להיות אמא ,על זוגיות ,רווקות ,גינה,
ג‘ימבורי ,רצפת אגן ,פמיניזם  ,קריירה ,קמטים ,בוטוקס ,וכמובן גם על גברים!!! וכל זה
בלי שעות שינה .בואו להרים לעצמנו כי כולנו סופרוומן.
מחירון :עלות כרטיס במכירה מוקדמת:
 | ₪ 60בערב המופע ₪ 80
רכישה :המכירה תחל חודש לפני המופע
ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il

קבלת פנים
 05/03/2020יום חמישי
 70דק‘ (ללא הפסקה)
החל מ19:30-
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מנצח וסולן – נתאי צרי -כינור
כתיבה :אורית פוגל-שפרן.

נציין את ערב יום הזיכרון לשואה
לגבורה במעמד ראש המועצה,
ניצולי שואה ובני משפחותיהם,
בשיתוף עמותת “דורות בגלבוע“.

חהכניסה
ופשית

פרויקט מיוחד במינו ,בביצועה של
תזמורת סימפונט רעננה ,המביא את
סיפורה הייחודי מעורר ההשראה ומאיר הנפש של המוסיקאית
היהודייה אלמה רֹוזֵ ה ,מנהיגת תזמורת הנשים של אושוויץ ,שגייסה את כל כוחותיה
ויכולותיה והצילה את חייהן של החברות בתזמורת .הקונצרט מלווה במצגת ובק־
ריינות המספרת את הסיפור בצורה מרגשת ,כעדות מרגשת לניצחון הרוח האנושית
והמוסיקה ,כזו שמשאירה בלב הצופים זיכרון עד.
בקונצרט יצירות מאת באך ,שטראוס ,שוברט ,שופן ,שומאן ואחרים.
טרם הקונצרט יתקיים טקס ,לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה שייפתח בערב.
הכניסה חופשית מותנה ברישום מראש ,במשרדי “מרכז דורות בגלבוע“
 04-6421050או באתר העמותהwww.dorot-bagilboa.org.il :
 20/04/2020יום שני

קזבלן “המחזמר“

10:00

אירועים שונים

קונצרט מחווה לאלמה רֹוזֵ ה -
מווינה לאושוויץ

 75דק‘ (ללא הפסקה)

מופ
המשע לכל
פ
חה

עיבוד חדש ומקורי למחזה
המוכר והאהוב של הסופר
והמחזאי הישראלי יגאל מוסינזון.

מחזה :יגאל מוסינזון ויואל זילברג | בי־
מוי ועיבוד :משה קפטן | משתתפים:
נדיר אלדד/ויקטור סבג  ,מיטל נוטיק/
מאי מלר ,גיל קפטן ,יואב מילשטיין,
רוית יעקב ,ניב חביב ,ניר שיבר ,אליעד
סודאי ,חנן שוורצברג.

50%
הנחה
למנויים

המחזה מגולל את סיפורם של תושבי שיכון רעוע ביפו ובמרכזם עולה
ממרוקו ,מנהיג חבורת גברים יפואית העונה לשם קזבלן .הוא מתאהב
בבתו של ראש השיכון ,עולה מפולין ,המתנגד בתוקף למערכת היחסים בין בתו
לבין קזבלן בשל תדמיתו כחסר תרבות .העלילה בוחנת סוגיות הנוגעות בנפשה של
החברה הישראלית ,בהן השסע העדתי ,יחסי אשכנזים–מזרחים ,קבלת האחר ,פערים
תרבותיים -חברתיים ומחאה חברתית.
מהביקורת“ :קזבלן ,הוא שיעור שכולנו צריכים ללמוד ,זהו שיעור בקבלת האחר“
(משה קפטן)
מחירון :עלות כרטיס במכירה מוקדמת:
19:00
 04/06/2020יום חמישי
₪ 60
 75דק‘ (ללא הפסקה)
רכישה :המכירה תחל חודש לפני המופע
ותתבצע באתר:
https://hagilboa.smarticket.co.il
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לוח מופעים

שם המופע

נובמבר 2019

 04/11/2019יום ב‘
 13/11/2019יום ד‘

20:00
17:30

דצמבר 2019

 12/12/2019יום ה‘
 16/12/2019יום ב‘
 25/12/2019יום ד‘
 26/12/2019יום ה‘
 29/12/2019יום א‘

20:30
20:00
17:30
18:00
17:30

ינואר 2020

 06/01/2020יום ב‘
 22/01/2020יום ד‘

20:00
17:30

פברואר 2020

 06/02/2020יום ה‘
 10/02/2020יום ב‘
 13/02/2020יום ה‘
 19/02/2020יום ד‘

20:30
20:00
18:00
17:30

מרץ 2020

 05/03/2020יום ה‘
 16/03/2020יום ב‘
 18/03/2020יום ד‘

19:30
20:00
17:30

מנויים ונהנים > חייל הבדיל

אפריל 2020

 20/04/2020יום ב‘

10:00

מופעים שונים > קונצרט מחווה לאלמה רוזה

מאי 2020

 07/05/2020יום ה‘
 13/05/2020יום ד‘
 18/05/2020יום ב‘
 21/05/2020יום ה‘

20:30
17:30
20:00
18:00

זמר עברי > זקני הכפר “בשביל ישראל“
מנויים ונהנים > המתנה של ג‘ק

יוני 2020

 04/06/2020יום ה‘
 08/06/2020יום ב‘
 10/06/2020יום ד‘

19:00
20:00
17:30

סדרת התיאטרון > יש רופא באולם
מנויים ונהנים > לציונה יש כנף אחת
מופעים שונים > “בימות פיס“ אמיר דדון
סדרת התיאטרון > לשם ובחזרה
מנויים ונהנים > בנצי הפיל
חובק עולם > האחים רייט
מופעים שונים > אלומיני במוזיאון
סדרת התיאטרון > לילה אחד מרקוביץ‘
מנויים ונהנים > אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו
זמר עברי > “שירים שעשו עלייה“
סדרת התיאטרון > הכתובה
חובק עולם > הגיבן מנוטרדאם
מנויים ונהנים > מלך היער
מופעים שונים > “הדר לוי“ מופע סטנדאפ
סדרת התיאטרון > כלוב העליזים

סדרת התיאטרון > רומיאו ואמא
חובק עולם > שמונה בעקבות אחד
מופעים שונים > “קזבלן“ המחזמר
סדרת התיאטרון > משפחה חמה
מנויים ונהנים > הכוכבים של סבא
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לוח מופעים ומידע כללי

מידע לרוכשים
רכישה:

את הכרטיסים למנויים ניתן יהיה לרכוש החל מיום
 15/07/2019עד ה 01/10/2019 -באמצעות כרטיס
אשראי בלבד באתרhttps://hagilboa.smarticket.co.il :

פרויקט תרבות לפריפריה-
שותפים לדרך

הנחיות כלליות:

השנה ,יונפקו כרטיסי מנוי דיגיטליים נטענים ,לכל רוכש לכל השנים.
לצורך קבלת הכרטיס:
* יש להדפיס את אישור הרכישה(כרטיס) שהתבצעה באינטרנט ולשמור עליו.
* באישור המנוי שרכשתם מופיע שם הסדרה שבחרתם ,או שם המופע.
* כאשר יחולקו כרטיסי המנוי החדשים ,יש להצטייד תמיד בכרטיס המנוי הדיגיטלי.
* לתשומת לבכם -אין אפשרות לקבל כרטיס חלופי נוסף להצגה הבאה ,בגין הצגה
שהוחמצה .הקפידו לממש את זכותכם לצפייה בכל הסדרה.
* הנחות לחברי ועדים (קרנות שוטרים ,הסתדרות המורים ,חבר ,מועדון טוב ,מגה לאן,
נופשונית) המבצעים באתרי הוועדים.
* שימו לב -המאבד את הכרטיס הדיגיטלי יחוייב בסך  ₪ 50בגין הנפקת כרטיס חדש.
לרוכשים כרטיס להופעה בודדת:
* יש להדפיס את אישור הרכישה בו ברקוד לסריקה.
* יש להצטייד בכרטיס המודפס או להציגו בפלאפון החכם.
ליצירת קשר ,שאלות ופרטים נוספים

מח' התרבות 04-6454996 | 04-6455013
Galit_b@hagilboa.org.il | rinat@hagilboa.org.il
שימו לב הטבה מיוחדת לכל רוכש מנוי:

 50%הנחה ברכישת כרטיסים למופעים לכל המשפחה:
אלומיני במוזיאון ,קזבלן המחזמר.

מיוהטבה
חדת!

* מומלץ להקדים ולהגיע לאולם  30דקות טרם תחילת המופע/ההצגה.
* לא תתאפשר כניסה לאחר  30דקות איחור ,מרגע תחילת המופע/ההצגה
* המאחרים יופנו לצדי האולם.
* גישה לנכים :כניסה נפרדת מונגשת – בתיאום טלפוני מראש.
* אסורה הכנסת חטיפים ומשקאות (למעט מים בבקבוק) לשטח האולם.
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צור קשר
פרטים חיוניים בתחום התרבות ,במועצה אזורית הגלבוע
מחלקת תרבות מועצה אזורית הגלבוע
כתובת :מועצה אזורית הגלבוע
ד.נ .גלבוע 1894400
טל‘04-6455013 / 04-6454996 :
פקס04-6537157 :
דוא“לrinat@hagilboa.org.il :

galit_b@hagilboa.org.il
אתרhttp://hagilboa.smarticket.co.il :

בית המוסיקה יזרעאל גלבוע
קונסרבטוריון
כתובת :קיבוץ יזרעאל
ד.נ .גלבוע 1935000
טל‘ 04-6598212 :פקס04-6598239 :
דוא“לbmusicagilboa@gmail.com :
אתרwww.bmusic-yizrael.com :

מרכז צעירים תכל“ס
כתובת :מועצה אזורית הגלבוע
ד.נ .גלבוע 1894400
טל‘04-8429884 :
דוא“לsnir@hagilboa.org.il :

אולפן למחול גלבוע
כתובת :קיבוץ תל-יוסף
ד.נ .גלבוע  1913200טל‘04-6531661 :
פקס04-6531097 :
דוא“לyelena@hagilboa.org.il :

מוזיאון משכן לאמנות עין-חרוד
כתובת :קיבוץ עין חרוד
ד.נ .גלבוע 1896500
טל‘04-6485701 | 04-6531670 :
פקס04-6486306 :
דוא“לmuseum@einharodm.co.il :
אתרwww.museumeinharod.org.il :

חוג העמקים
כתובת :קיבוץ גבע
ד.נ .גלבוע 18915
טל‘ 04-6535202 :פקס04-6535831 :
דוא“לelbren@kvgeva.org.il :
אתרwww.kvgeva.org.il :

מוזיאון בית שטורמן
כתובת :קיבוץ עין חרוד
ד.נ .גלבוע 1896500
טל‘04-6486337 | 04-6486328 :
פקס04-6486329 :
דוא“לshturman@en-harod.org :
אתרwww.beit-shturman.co.il :

דורות בגלבוע העמותה לוותיקי הגלבוע
כתובת :גן-נר
ד.נ .גלבוע 1935100
טל‘04-6421066 / 04-6421050 :
פקס04-6521146 :
דוא“לdorotgilboa@gmail.com :
אתרwww.dorot-bagilboa.org.il :

maya@hagilboa.org.il

oriana@hagilboa.org.il
אתרwww.hagilboa.org.il :

שיטים -ארכיון החגים הקיבוצי
כתובת :קיבוץ בית השיטה ד.נ .גלבוע 1891000
טל‘ 04-6536344 :פקס04-6532683 :
דוא“לelbren@kvgeva.org.il :
אתרwww.kvgeva.org.il :

לרכישת מנוי כנסו לאתרhttps://hagilboa.smarticket.co.il :

