ה 24-בבת ים

ימים א‘-ב‘
י“ד  -ט“ו בא יר ,תשע“ח
29-30.4.2018

דבר העירייה

להרוג את הדרקון

תושבים ומבקרים יקרים,
למעלה משני עשורים שמתקיים בבת ים פסטיבל תאטרון ארצי לנוער בשיתוף משרד החינוך,
שהפך מסורת מקומית וארצית .הפסטיבל ,שהוא היחיד מסוגו בישראל ,מעניק במה ליצירה
צעירה ,ייחודית ואיכותית ומעודד את אמנות התאטרון בקרב בני נוער וצעירים.

עיבוד מקורי לתסריט של גריגורי גורין המבוסס על מחזה מאת יבגני שוורץ
בימוי ועיבוד :אריאל קריז’ופולסקי | הפקה :יניב סגל | מנהלת העמותה :גל הורביץ
עיצוב תפאורה ותלבושות :קבוצת העיצוב של אנסמבל יפו בהנחיית ליאת בן שושן.
ביצוע :אנסמבל יפו ע”ש אתי הילסום

פסטיבל תאטרון הנוער הינו חלק מרכזי מהמארג התרבותי העשיר שמציעה בת ים לתושביה
ומבקריה והוא מצטרף לרשימה ארוכה של מוסדות תרבות ,אירועי תרבות ופסטיבלים שמתקיימים
בבת ים לאורך כל השנה וכל אחד בדרכו מאיר את עולם היצירה הישראלי – הייחודי.
עיריית בת ים מאחלת לכל היוצרים ,השחקנים והמבקרים הנאה רבה מחוויית היצירה והצפייה
ומהעושר התרבותי שפסטיבל זה מציע.

בעיירה על-זמנית בה שולט
הדרקון הרודן ,מקריבים בכל
שנה את הנערה הטובה והיפה
ביותר.
עד שיום אחד מגיע לעיירה
אביר מארץ רחוקה...

נמשיך לפעול לקידום ועידוד יצירה מקורית ולהוות מרכז ייחודי לבאים בשעריה.

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב9:00 -

שלכם,
עיריית בת ים

דבר מנכ”ל החברה לתרבות

משך ההצגה :שעה
קהל יעד :מגיל  6ומעלה.

השנה חוגגת העיר בת ים 24 ,שנים לפעילותו של פסטיבל תיאטרון הנוער.
הפסטיבל הינו חלק בלתי נפרד מההוויה התרבותית של העיר ,ומאפשר לבני נוער מכל רחבי
הארץ ,להתארח במשך יומיים באולמות התיאטרון ובמרחבים הציבוריים שביניהם ,להביא לידי
ביטוי את כישוריהם האומנותיים ואת עולמם התרבותי ,להכיר בני נוער ממקומות שונים בארץ,
ולקחת חלק בסדנאות העשרה מעולם הבמה והתיאטרון.
אני מודה לכל השותפים :עיריית בת ים ,מנהל חברה ונוער – משרד החינוך ,בית הספר לאמנויות
הבמה “בית צבי” ,חברי הועדה האמנותית ,השופטים הנכבדים ,יניב ויסמונסקי – מנהל המחלקה
לנוער וצעירים וצוותו ,קרן כהן-ישראלי – המנהלת האמנותית של הפסטיבל,
לי נחת שלום – מנהלת מופעי רחוב וסדנאות ,אלה תמרי – מנהלת ההפקה ,לשותפים הרבים
שלנו ,צוות ההפקה המורחב שהעיר שלנו התברכה בהם  -קבוצת “סאבטקסט” – תיאטרון הנוער
הייצוגי ,ואחרונים חביבים הצוות הצעיר בעיר – מתנדבי שנות השירות מהתנועות והארגונים
השונים ,חיילי פרק המשימה של מסלול הנח”ל ובנות השירות הלאומי – אשר מהווים חלק מרכזי
בהפקת הפסטיבל ומעשירים את הוויית הפסטיבל ברוח צעירה ואיכותית.
אריה ללוש
מנכ”ל החברה לתרבות,
פנאי וספורט בת-ים

מר ורטיגו

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב9:00 -

עיבוד לספרו של פול אוסטר על ידי עירד רובינשטיין
ויואב גושן שטרן | בימוי :שאול אלברטון (תלמיד י”ב)
הנחייה :שירה שטרן
ביצוע :מגמת התיאטרון ,י”ב ,תיכון ליד”ה,
ירושלים
גבירותיי ורבותיי ,מופעו הפנטסטי של וולט
נער הפלא המעופף!
לאחר שהוכשר למלאכת התעופה ,מגיע וולט אל
הפסטיבל לערב קסום ופלאי ,שסופו בלתי נמנע.
משך המופע 45 :דק’
קהל היעד :כיתות ט’ ומעלה

קרנפים

יום א’  29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,מתחם האמנים  ,FEST FACTORYב11:30 -

אלבום משפחתי

יום א’  29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,אודיטוריום בשעה 12:00

מאת :אז’ן יונסקו | בימוי :אורנית קשת ויוסי ג’וז כהן
ביצוע :תלמידי יא’ תיכון לאמנויות מוזות ,יפו תל אביב

כתיבה ובימוי :אלה לוי | קצינות חינוך :דוריאן יצחק-כהן ושרה אוזן
ביצוע :בני נוער אסירים ,מקבוצת התיאטרון “כלא אופק”.

המחזה “קרנפים” על פי מוזות,
מבקר את התהליך שגורם לאדם
לאבד את האנושיות שבו ,להפכו
להמוני ובהמי.
המחזה מראה כי אדם המתמודד
עם האבסורד שבקיומו ,עלול
להתקרנף תוך כדי חיפוש
המשמעות והטעם לקיומו,
הוא עלול לאבד מרצון את עצמו,
את זהותו ואת אחריותו המוסרית.

הצצה נדירה אל תוך
האלבום המשפחתי של כל
אחד מחברי הקבוצה.
כל תמונה מתוך האלבום
מתעוררת לחיים ומציגה
רגעים מתוך הבית,
המשפחה בה גדלו.
נערים-אסירים אשר חושפים
באומץ רב את ליבם.

משך המופע 45 :דק’
קהל היעד :כיתות י’ ומעלה

לעולם לא!

יום א’  29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב12:00 -

בימוי :אביעד יעקב | מחזאי :ג’יימס מתיו בארי על פי הנוסח העברי של עידו ריקלין ועיבודם של
תום וולינץ ואורי פסטר | הנחייה :לנה מישוריס ויעל תירוש
ביצוע :מגמת התיאטרון ,בית הספר הריאלי העברי בחיפה ,בית בירם
עיבוד חדשני לסיפורו
הקלאסי של פיטר פן הנותן
פרספקטיבה חדשה על
התבגרות ,היקשרות ,מוות,
דמיון ,שבירת מוסכמות
ובדידות.

משך המופע 45 :דק’
קהל יעד :כיתות ט’ ומעלה.

נוף ילדות

יום א’  29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב15:00 -

מאת :דניס פוטר | בימוי :יוסי ג’וז כהן
ביצוע :תיאטרון נוער ,מחלקת הנוער ,נס ציונה
סיפורה של קבוצת ילדים המבלה יום אינטנסיבי ביער
אפל שטומן בחובו יופי ,קסם ופחד.
המחזה מתרחש באמצע מלחמת העולם השנייה,
והילדים מושפעים מהוריהם וגם מטבע האדם האלים
והתחרותי.

אז ...תהיתם פעם אם משהו
מונע מכם לעוף?

בסופו של היום ,מוצאים הילדים את הרוע הטמון
בתוכם.

משך ההצגה :כשעה
קהל היעד :כיתות י’ ומעלה

משך המופע :שעה
קהל יעד :כיתות ט’ ומעלה

למען הבנות!

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,מתחם אמנים  ,FEST FACTORYב15:00 -

מאת :אריסטופאנס | בימוי :לינור ניימן
הנחייה :לנה מישוריס ויעל תירוש
ביצוע :מגמת התיאטרון ,בית הספר הריאלי
העברי בחיפה ,בית בירם

האביב מתעורר

יום א’  ,29/4/2018י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב17:00 -

מאת :פרנק וודקינד | בימוי :יהלי סלונים
ביצוע :מגמת התיאטרון ,י”ב ,תיכון ליד”ה ,ירושלים
ההצגה עוסקת בחבורת נערים
המתמודדים עם המתח בין חוקי
החברה וגבולותיהם המוסריים

ליסיסטרטה ממרידה חבורת צעירות שפגשה בבר
נגד הבנים כדי ללמדם שליטה עצמית וגבולות.
המרד כושל וכדי לפתור את הבעיה באופן סופי-
הן משמידות את הבנים.
האם נפתרו כל הבעיות ,או שמא חפרו לעצמן בור
שלא יוכלו לצאת ממנו?
משך ההצגה :כשעה
קהל יעד :כיתות י’ ומעלה

משחקים

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,מתחם אמנים  ,FEST FACTORYב17:00 -

טקסטים מתוך :אתר ‘’אחת מתוך אחת’’ ,עיתון ‘’הארץ’’ ,שירי
ארץ ישראל הישנה והחדשה ,קטעי ספוקן וורד ,סרטים,
אגדות ,חומרים מקוריים ,פרוטוקולים של משפטי אונס,
כתבות תחקיר ,דוקו ועוד.
הפקה ,עריכה ,וידאו ,סאונד ותאורה :יהונתן גורפיל.
הנחיה ובימוי :לני שחף
ביצוע :תלמידות ותלמידי כיתה י”א ,מגמת תאטרון
תיכון עודד.
אנו נדבר בשמנו ,אנו נדבר בשם קורבנות ההטרדות המיניות
והאונס ,אנו נלמד ונלמד איך להגן על עצמנו ,איך לזהות
תוקפים ,איך להימנע ,לאן ללכת כדי לקבל עזרה ,אנו נלמד לא
להתבייש ,לא להסתיר ,אנו נצרח עד שכולם ישמעו.
משך ההצגה :שעה
קהל יעד :כיתות י’ ומעלה.

של המשפחה ובית הספר לבין
הגילויים המרגשים אודות מיניות,
יצרים ואינטימיות.

משך ההצגה 45 :דק’
קהל היעד :כיתות י’ ומעלה

פצעי בגרות

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,אודיטוריום ב17:00 -

כתיבה :ליהיא מאיר ,לינוי כהן ואלאור גולן | בימוי :רועי הרץ-רוסו
ביצוע :תלמידי מגמת התיאטרון ,שכבת י’ ,מקיף שז”ר ,בת ים
יומיים בחיי נערות שמורכבות
חייהן הובילו אותן למגורים
בפנימיית בנות.
העלילה מסתבכת כאשר
בלילה הן מוצאות כדורי
אקסטזי שהוסתרו ,הנערות
מתכננות מסיבה שסופה טרגי.

משך ההצגה 40 :דק’
קהל יעד :כיתות ט’ -י”ב

אמנון ותמר

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,מתחם האמנים  ,FEST FACTORYב19:00 -

מאת :יהורם אור וצוות שחקני תיאטרון העיר נוער
רמת ישי | בימוי :יהורם אור | סאונד ותאורה:
אורי ליכטנשטיין | עיצוב תלבושות :יובל קבליס
ביצוע :קבוצת הנוער “מוזה” -רמת ישי
במרכזו של המחזה ,סיפורו של נער מתבגר הכלוא
בגוף לא לו.
שאלת הטרנסג’נדרים ,הקבלה החברתית ,גיבוש
הזהות וההחלטה להיות נאמן לעצמך בכל מחיר,
מביאה את הסביבה להתמודדויות ואתגרים שונים
כמו גם את הגיבור עצמו .המחזה מבוסס בחלקו
על סיפור אמיתי לצד דמיוני ודן בסוגיית הזהות
המינית והאתגרים בפניהם נצבים טרנסג’נדרים
בגיל ההתבגרות.
משך ההצגה :שעה
קהל יעד :כיתות ט’ ומעלה

המארחת

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ,חלל הפואייה ב19:00 -

במאית  /יוצרת  /כוריאוגרפית :מיכל הרמן ותלמידות גופיה
בביצוע :תיאטרון גופיה בקליפה
תכנית אירוח בימתית
עם להקת הבית ,מחול,
טקסטים ,מוזיקה,
שירה ואלתור .האמנים
המתארחים בסדרה הם
שותפים לדרכה האומנותית
של הרמן .הפעם יתארחו
מור נרדימון (רקדנית,מורה
בגופיה) ותלמידות גופיה.

משך המופע 50 :דק’
קהל יעד 8 :עד 88

מועדים לפורענות

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב20:00 -

בימוי וכתיבה :קרן כהן ישראלי | תנועה בימתית :לי נחת שלום
תפאורה :רועי כהן | ליווי חברתי :אמנה קלינשפיז | הפקה :מלי ג’ובאני
ביצוע :קבוצת התיאטרון של בית הספר התיכון ,יעד ,בת ים
להקה הנודדת מעיר לעיר  ,אוספת
אליה בני ובנות נוער ,שמשתוקקים
להשמיע את שעל ליבם ,למצוא נחמה,
הקלה ,תמיכה ולהיות כמו כולם.
קולאז’ של מונולוגים בועטים ,מתוך
סיפורים אישיים ,אשר מאפשרת הצצה
לעולמם הרגיש של תלמידים בבית
ספר לחינוך מיוחד ,על כל ההשלכות,
ההשפעות ,הסטריאוטיפים והדילמות
העומדות בפניהם.
משך המופע 50 :דק’
קהל יעד :כיתות ז’ ומעלה.

חדש בפסטיבל -מופעים קצרים במסלול

GIF

יום א’  ,29/4/18י”ד באייר תשע”ח ,מתחם האמנים  , FEST FACTORYב20:30 -

מתנ”ס פרדס כץ
בימוי :טל מרקוביץ
מגמת התיאטרון ,עירוני יא’ ,מודיעין
בימוי :רועי נווה
תיכון שז”ר ,שכבת י”א ,בת-ים
בימוי :רועי הרץ רוסו
מגמת התיאטרון ,תיכון געש
בימוי :איילת אביתר
הנחייה :נטלי צוקרמן
פסיפס של קטעים קצרים מז’אנרים שונים ,מקבוצות שונות מרחבי הארץ ,אשר יוצגו בחללי
סטודיו ,במתחם האמנים .הקהל יעבור בין חלל לחלל ,מסיפור לסיפור וייקח חלק באירוע
תיאטרוני חווייתי.

יום א’  29/04/2018י”ד באייר תשע”ח
שעות אודיטוריום היכל פסט פקטורי
08:30-09:00
09:00-10:00

“מר ורטיגו”

“להרוג את הדרקון”

“אלבום משפחתי”
בית סוהר לנוער אופק

“קרנפים” ,מוזות

“לעולם לא!”

בי”ס הריאלי העברי בחיפה,
בית בירם

13:30-16:00
15:00-16:00
16:30-17:00

מופע רחוב

“קירות שקופים”

“מרד הבובות”

אנסמבל יפו

גימנסיה הרצוג ,חולון

תיאטרון הנוער ,נס ציונה

“מקלט ”02

11:30-12:00

מופע רחוב

12:00-13:00

“תיקון עולם”
תיכון ליד”ה ,ירושלים

“פצעי בגרות”

בי”ס מקיף שז”ר ,בת-ים

“אביב מתעורר”

תיכון ליד”ה ,ירושלים

“למען הבנות”

“משחקים”
תיכון עודד ,קדימה -צורן

19:00-20:00

“המארחת”

20:00-21:00

“מועדים לפורענות”

תיאטרון גופיה בקליפה

“אמנון ותמר”
תיאטרון מוזה ,רמת ישי

תיאטרון בי”ס יעד ,בת ים

מתחם לילה

מופעי מוזיקה והצגות ,מסיבת לילה
בפסט פקטורי

14:30-15:00

“פרויקט ”24/7

15:00-16:00

“שחקן על האש”

17:00-18:00

“מה איתי?”

“מסלול ( -”GIFמתנ”ס פרדס כץ,
עירוני יא מודיעין ,שז”ר בת ים ותיכון
געש)

תיאטרונוער ,באר יעקב

18:00-19:00

מופעי רחוב

19:00-20:00

“רומיאו ויוליה עכשיו”

20:00-21:30

“גן ריקי”

ביה”ס הריאלי העברי בחיפה ,בית בירם

גשר הזיו סולם צור ,מועצה
איזורית מטה אשר

בי”ס הריאלי העברי בחיפה ,בית בירם

.

20:30-21:30

11:00-12:00

מופע רחוב

סדנאות
“נוף ילדות”

17:00-18:00

09:00-10:00

אנסמבל יפו ע”ש אתי הילסום

מופע רחוב

11:30-12:30
12:00-13:00

08:30-09:00

מופע רחוב

תיכון ליד”ה ,ירושלים

יום ב’  30/04/2018ט”ו באייר תשע”ח
שעות אודיטוריום היכל פסט פקטורי

בי”ס לאמנויות הבוסתן ,נתניה

“על החיים ועל המוות”
סבטקסט ,תאטרון הנוער
הייצוגי ,בת ים

טקס סיום

תעודות ,פרסים וזוכים

“בלב הים”

ביה”ס הריאלי העברי בחיפה ,בית בירם

מרד הבובות

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב9:00 -

מאת :אורן יעקובי | בימוי :אור דמו ולירן וייצמן | צוות טכני – כיתה י תיאטרון
סאונד -הודיה מכלוף | הנחייה :מיקי מרמור ועירית בנדק
ביצוע :מגמת התיאטרון ,י”ב ,גימנסיה הרצוג חולון
תיאטרון הבובות נסגר ואת התפאורה
והבובות עומדים לשרוף .המריונטות
מחליטות לברוח ,הן יוצאות למסע אל
הכהן הגדול שנמצא על הר הערבה
האדומה .האגדה מספרת שבשנה
מעוברת יכול הכהן להעניק חיי בני
אנוש .אך מה המחיר?!
הן מבקשות מהנער ,שעובד ומפעיל
אותן בתיאטרון ,להובילן אל הכהן.
מסע הטומן בחובו אהבה ,קנאה ,
בגידה ומוות.
משך ההצגה :כ 50-דק’
קהל יעד :כיתות ז’ עד יב’

גן ריקי

יום ב’  ,30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,מתחם אמנים  , FEST FACTORYב9:00 -

מאת :י .דוד גרוסמן | בימוי :יעל קופר | הנחייה :לנה מישוריס ויעל תירוש
ביצוע :מגמת התיאטרון ,בית הספר הריאלי העברי בחיפה ,בית בירם

קירות שקופים

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב9:00 -

המחזה נכתב ע”י השחקנים בהנחיית עלמה גניהר | ליווי כתיבה :עלמה גניהר
בימוי :רונן סידס | עיצוב תפאורה ולתבושות :ליאת בן שושן והקבוצה
הפקה :יניב סגל | מנהלת העמותה :גל הורביץ
ביצוע :אנסמבל יפו ע”ש אתי הילסום
 11קטעים.
 11עולמות שונים.
כולם בוחנים את היחסים בין
אבות לבנות ,בין אימהות לבנות,
בין אחיות ,בין בני זוג ובין ילדים.

משך ההצגה :שעה.
קהל יעד :כיתות ז’ ומעלה

מקלט 02

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב11:00 -

מאת :אילאיל לב כנען | בימוי :אופיר אברהם | הנחייה :רויטל מלכה לוין.
רכזת מגמה :אסנת רחמילביץ’
ביצוע :מועצה אזורית מטה אשר.

שמונה ילדים חוזרים
לאחר חופשת הקיץ
לגן של ריקי ,אך ריקי
איננה בגן .הילדים
מנסים ליצור לעצמם
שיגרה אך העניינים
מתחילים להסתבך
כשבור שחור נפתח
באמצע הגן ואיתו גם
הפחדים מהלא נודע.

הצגה המעלה אפיזודות
מחייהם של ילדים אשר
הורחקו מהוריהם בצו בית
משפט והועברו למקלט
חירום .דרך עיניהם של
הילדים ,החיים תחת
סמכות ממסדית ,נחשפות
סיטואציות לא מוכרות בהן
מושג הבית מפורק.

משך המופע :שעה
קהל יעד :כיתות ט’ ומעלה

משך ההצגה 40 :דק’
קהל יעד :כיתות ט’ ומעלה.

בלב הים

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,מתחם האמנים  ,FEST FACTORYב12:00 -

מאת :סלאבומיר מרוז’ק | בימוי :סער זגגי
הנחיה :לנה מישוריס ויעל תירוש.
ביצוע :מגמת התיאטרון ,בית הספר הריאלי
העברי בחיפה ,בית בירם
שלושה גברים התקועים במקום אחד.
כשנגמר להם האוכל ,הם פונים לעיסוק בשאלה
“את מי לאכול קודם?”
מטרתם ,לשכנע לאכול כל אחד שהוא לא הם.
ההצגה עוסקת בהיררכיה החברתית ועליית המנהיג
בחברה.
משך ההצגה :כשעה
קהל היעד :כיתות י”א ומעלה

תיקון עולם

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,בהיכל התרבות ב12:00 -

מה איתי?

יום ב’  ,30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב17:00 -

בימוי ועיבוד :יוסי ג’וז כהן | הפקה :מחלקת הנוער באר יעקב
ביצוע“ :תיאטרונוער באר יעקב”
בכיתה הכי קטנה בשכבה קיבצו
את כל התלמידים שלא משתלבים
כדי שלא יפריעו לכל היתר ללמוד.
מה קורה כשמגיעה תלמידה חדשה
שמשנה את הסדרים? במציאות של
ריטלין ובתי ספר שהפכו למפעלים
של ציונים מחפשים התלמידים
מישהו שיבין אותם.
משך המופע 45 :דק’
קהל יעד :כיתות ז’ ומעלה

רומיאו ויוליה עכשיו

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,רחבת היכל התרבות ב19:00 -

יצירה מקורית הנשענת על המחזה אדם גייסט  /דאה לוהר | בימוי :הדס הר לבן
ביצוע :מגמת התיאטרון ,י”ב ,תיכון ליד”ה ,ירושלים

מאת :אור מרין
ביצוע :קבוצת ההפקה  -מחול הבוסתן בית ספר לאמנויות בהנהלת זאב ומיקי מרין

בעולם הריאליטי האכזרי ,התכנית

גרסה חדשה לסיפור האהבה
הגדול ביותר רמיאו ויוליה.
סיפור על אהבה שיכלה להיות
הפתרון למלחמה אבל האלימות
כילתה גם אותה 16 .בני נוער
מספרים איך הרעל שתה מגופם
את התקווה ולמרות גילם הצעיר,
גם הם כמו כולנו חלק מטרגדיה
אנושית גדולה ,בה כולנו שוכחים
להשתמש בכוחה של האהבה.

‘תיקון עולם’ שמה לעצמה מטרה
נעלה :לתקן ולשקם אנשים שבאו
מרקע קשה .התכנית מתמודדת
הפעם עם מקרה בעייתי במיוחד-
נער שוליים בשם אדם שאיבד את
אמו .האם קשר זוגי הוא פתרון
לכל מצוקותיו?
משך ההצגה 45 :דק’
קהל יעד :כתה ט’ ומעלה.
(תכנים מיניים)

משך המופע 45 :דק’
קהל יעד :כל קהל האוהב מחול

בפעם הראשונה מוצג
בפסטיבל כמופע רחוב

תיאטרון רחוב

ל

פ
ני כ
לה
צ
ג
מ
ופע ה ית
רחוב קיים

ימים א’ ,ב’ 29-30.4.2018

היכונו ..היכונו ...המרחבים הציבוריים של הפסטיבל “מתחפשים”
בדמויות קרקסיות ,תיאטרליות ושימוש באובייקטים אמנותיים,
אקרובטיקה וסדנאות חווייתיות .שחקני תיאטרון נוער מרחבי
הארץ ,המציגים אמנות המתבססת על יכולות פיסיות ,מוסיקה
וקול.
הלהקה הייצוגית ,בית הספר הישראלי לקרקס ,כפר יהושע
בימוי והנחייה :סמדר בוים ,עינב גיל ,זיו בר ,רותם גרינברג ,יערה בויום-קפלן

תיאטרון ברמוזה החברה העירונית אשדוד
בימוי :מירב אלבז
ניהול אמנותי  :ז’רום ארוש

“סבטקסט” ,תיאטרון הנוער הייצוגי ,בת-ים
בימוי והנחייה :קרן כהן ישראלי ,לי נחת שלום

עירוני י”א ,מודיעין
בימוי והנחייה :רועי נווה

קבוצת התיאטרון ,תיכון יעד ,בת-ים
בימוי והנחייה :קרן כהן ישראלי ,לי נחת שלום

 24/7מופע בועט שנוצר בימי הפסטיבל ושיח עם הקהל.
יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב14:30 -

בימוי והנחייה :אבי גיבסון בר -אל
בביצוע :פרויקט התיאטרון של ביה”ס
לאמנויות “הבוסתן” ,נתניה
סדנת תיאטרון של  24שעות בסטודיו במתחם
האמנים הפסט’פקטורי ,אשר במהלכה יווצר
מופע ייחודי ,בעל מסר חברתי ובסופו תוצר
אמנותי של כ 7-דקות .השנה ,לראשונה ,נקיים
שיח עם הקהל בשיתוף הבמאי והשחקנים
המבצעים.
משך המופע והשיח 30 :דקות
קהל יעד :שחקנים בני נוער ומבוגרים

שחקן על האש

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,האודיטוריום העירוני ב15:00 -

מפגש יוצא דופן עם שחקן מוכר או שחקנית
ידועה .שאלות נוקבות ,שיח פתוח ומרתק ,על
הדרך המקצועית בעולם התיאטרון .צפו -מפגש
בלתי צפוי! (בשנים קודמות התארחו :אבי קושניר,
משה איבגי ,ענת מגן שבו ,יוסי מרשק)
משך האירוע :כשעה
קהל יעד :שחקנים בני נוער ומבוגרים

“כתוב בעיניכם”  -כותבים על פסטיבל בת-ים בלייב!
הנחית קבוצה וליווי אמנותי :יעל גולדברג
ליווי חברתי :מיכל חרודי
מנהלת ״החממה״ :שני אלבז
ביצוע :משתתפי קבוצת התיאטרון
“החממה” ,בת ים.
משתתפי הקבוצה יצפו בהצגות בימי הפסטיבל,
ומיד אחרי כל הצגה יתכנסו בפינת הכתיבה,
יביעו את החוויה שלהם מנקודת מבט אישית,
רגשית וביקורתית ויעלו את הטקסטים האישיים
שלהם לרשתות החברתיות.

על החיים ועל המוות  -מופע סיום הפסטיבל

יום ב’  30/4/18ט”ו באייר תשע”ח ,היכל התרבות ב20:00 -

מאת :קרן כהן ישראלי
בימוי :קרן כהן ישראלי ולי נחת שלום
תנועה בימתית :לי נחת שלום
הפקה :גיל שמאי
תפאורה :רועי כהן ,בית ספר “יעד” בת-ים.
עיצוב תלבושות :יסמין וולק
מוסיקה :דניאל כהן ביוונסי
ביצוע :סבטקסט ,תיאטרון הנוער הייצוגי
של בת ים בשיתוף עם סטודנטים מהחוג
לתיאטרון ,אוניברסיטת תל אביב
פרידה בשלוש תמונות. .
ההצגה מעלה שאלות על יחסים ,אהבה ,פחד,
סודות ,החיים והמוות.
הטקסט נכתב בהשראת תהליך ייחודי שעברו
שחקני “סבטקסט” יחד עם סטודנטים לתיאטרון
מאוניברסיטת תל אביב .בשיתוף פעולה מרתק
בחדר התיאטרון ,מידי שבוע ,הועלו דילמות מחיים
של בני נוער וסטודנטים ומצאו שרב הדומה
ביניהם מן השונה.
על במה אחת ,יציגו פסיפס של מראות המשקפות
רגעים ממציאות החיים של כולנו.
משך ההצגה כולל טקס הסיום :כשעה וחצי.
קהל יעד :בני נוער ומבוגרים.

טקס סיום הפסטיבל

מיד לאחר המופע “על החיים ועל המוות”
יתקיים טקס סיום הפסטיבל

הענקת האות ליקיר הפסטיבל על פועלו בתחום הבמה בישראל
(בשנים הקודמות הוענק האות לגילה אלמגור ,זאב רווח ,רבקה מיכאלי ,ששון גבאי,
אורנה פורת ז”ל ועוד)
הכרזת תוצאות התחרות ,הענקת פרסים ומלגות לשחקן ושחקנית מצטיינים ללימודים גבוהים
ב”בית צבי” ,בית הספר לאומניות הבמה.
חלוקת תעודות לקבוצות המשתתפות בפסטיבל

יוצרים ,שחקנים צעירים,
שותפים וקהל יקר,
מה המשמעות של זמן? בחיים ,על הבמה ובכלל...
הפסטיבל מהווה ציון דרך ביצירה וביטוי אמנותי
של בני ובנות נוער .מגיע האביב ואיתו ,מידי שנה
מתאגדות על הבמה במשך יומיים ,יצירות ,הצגות,
מופעים ,סדנאות וכיתות אמן יוצאות דופן .מכל
הארץ מגיעות קבוצות של בני נוער שוחרי תיאטרון
כדי להיפגש עם בני ובנות גילם ממקומות אחרים,
לשחק ,לצפות ,ללמוד על עצמם ,להעשיר את עולמם
ולחוות.
הפסטיבל הינו חוויה בלתי נשכחת ,מידי שנה,
למשתתפים ולצופים בו .זה הזמן שלהם לראות
דברים מנקודות מבט שונות ,המבטא קולות מגוונים,
רגשות ,חלומות ,מאוויים ,פחדים ,הצלחות של בני
נוער כשהמשותף לכולם  -שפת התיאטרון.
פסטיבל תיאטרון הנוער הארצי ה 24 -בבת ים ,מזמן
מפגש של עבר והווה ,דרך חפצים ,טקסטים ,שירים
ויציג דרך אומנויות הבמה את עולם התיאטרון שהוא
על זמני .יצירות מן העבר שרלבנטיות גם בימינו ,לצד
הצגות עדכניות וחדשות המתכתבות גם עם תרבויות,
קונפליקטים ,אמונות שהיו קיימות גם בעבר.
במשך יומיים ,מידי שנה ,עבורי ,זהו זמן פסטיבל.
זמן לקרב ,לרגש ולהתרגש ,להעביר מסרים ,ערכים,
לגעת בכאב וליצור מתוך שמחה.
ההצלחה האמיתית בפסטיבל הנה תוצר של שיתופי
פעולה עם אמנים מנוסים ,אנשי הפקה מקצועיים,
צוות חינוך והנהגה ,ומידי שנה אני מברכת על
קשרים חדשים שחוברים אלינו כדי להפיץ את
הבשורה של דור התיאטרון של בני ובנות הנוער.
מאחלת לכולנו חוויה תוססת ,משמעותית ומהנה ,כי
הגיע זמן פסטיבל,
באהבה,
קרן כהן ישראלי,
בימאית ,מחזאית ויוצרת בתיאטרון
מנהלת אמנותית של הפסטיבל

הפקה
עיריית בת-ים | החברה לתרבות
פנאי וספורט המחלקה לנוער
וצעירים | מחלקת תרבות
אגף לתרבות ותכנון אסטרטגי
משרד החינוך-מנהל חברה ונוער,
מחוז תל אביב-יפו
מנהל המחלקה לנוער וצעירים:
יניב ויסמונסקי
מנהלת מחלקת תרבות:
גלית חזן
ניהול אמנותי פסטיבל:
קרן כהן ישראלי
ניהול אמנותי מופעי רחוב:
לי נחת שלום
ניהול הפקה :אלה תמרי
הפקה :גל עוזר
ע .הפקה :גיל שמאי
מתחם לילה :דניאל כהן ביוונסי
הגברה ותאורהVocally :
עיצוב גרפי :קופי פרינט
תיעוד הפסטיבל ועריכת וידאו:
יפעת גבאי
עיצוב חוצות :יסמין וולק
ועדה אמנותית:
קרן כהן ישראלי | לי נחת שלום
אבי גיבסון בר-אל | תומר כהן
שובל בכר| יעל גולדברג | גל עוזר

תודות מיוחדות:
צוות מחלקת הנוער וצעירים ,הצוות
הצעיר בעיר (שינשינים ,חיילים,
שירות לאומי) ומחלקת התרבות-
החברה לתרבות פנאי וספורט,
בת-ים .רינת גבאי ,שני אלבז,
צוות השופטים בהצגות התחרות,
“בית צבי” – בית הספר לאמניות
הבמה, FEST FACTORY ,
מרכז קהילתי גאולים” ,מעבדת פיס
לתרבות.

ההצגה הטובה

ביותר ב2016 -

ההצגה הטובה

בביצוע :תיכון ליד“ה
ירושלים

ביותר ב2017 -
בביצוע :בית הספר
הריאלי העברי בחיפה

להזמנת מקום להצגות הפסטיבל:
מייל הפסטיבלFESTIVAL.NOARARZI@GMAIL.COM :
מחלקת הנוער והצעירים) 03-5080025 :שלוחה  | (4מאי בר-לב050-9251012 :

כ 35-להקות תיאטרון לנוער ,מוסיקה ומחול מכל רחבי הארץ:
אשדוד ,באר יעקב ,בת ים ,נהריה ,גשר הזיו ,חולון ,חיפה ,ירושלים,
כלא אופק  -מתחם השרון ,כפר יהושע ,מודיעין ,נס ציונה ,נתניה,
קדימה -צורן ,קיבוץ געש ,רמת ישי ,תל אביב יפו

המחלקה לנוער וצעירים

