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 סל תרבות תיכון - החברה לתרבות פנאי וספורט
 
 

 ו"תוכנית מרתונים לקראת שנת הפעילות תשע
 

 נמל תל אביב 22האנגר  –בית היוצר -נוער מוסיקלי , 716..בשעה  57.7.6יום שני 
וסמי בדרה אשר מביאים אל הבמה  מופע מוסיקלי משותף של ישראל ברייט–היו לי פעם חברים 

בה היו ,שני המוסיקאים פעלו ויצרו ביחד בלהקת השמחות .חברות המהווה מפגש בין תרבויות
שירים שהם העדות ,בדרך הביתה והיו לי פעם חברים,שותפים ליצירת להיטים כמו יודה יודה
 .הטובה ביותר משיתוף פעולה ודו קיום

  30-1022235:טלפון
 מרכז סוזן דלל ,0711.,5711.בשעות  27.7.6.יום ראשון 

 להקת המחול הקיבוצית –סימנים 
 30-9319203:טלפון

 מוזיאון תל אביב, 21701בשעה  27.7.6.יום ראשון 
 דרמת נוער על אחריות ומוסר – שתי פנים לאמת

 תיאטרון אורנה פורת
 דורית   30-1555000:טלפון

 סוזן דללמרכז ,  2701.בשעה  07.7.6.יום שני 
   המחול קמעלהקת  –' גליץ

חברות ,ס עם חוויות נעורים בסיפור על תחרותיות "מופע לנוער על קבוצת תלמידים בזירת ביה
 .קבלת השונה וחברות אמת,היצירה מעלה סוגיות של סבלנות וסובלנות.ואהבה

 .בקצב ללא הפסקה נרקמת לצלילי פסקול של להיטים מהזמר העברי,הכוריאוגרפיה
 שרון 310-0100095:נייד

   מוזיאון תל אביב, 0711.בשעה  17.7.6.יום שלישי 
VOCAPEOPLE   מופע מוסיקלי 

 מנשה  312-0903201, 322-0131533:טלפון
 0711.בשעה  17.7.6.יום שלישי 
 דרמת מתח מרגשת על תאונת פגע וברח מקלט נטוש

 תיאטרון גושן
 30-9133302:טלפון

 מדיטק חולון  67.7.6.יום רביעי 
 מושלמת 55.33
 האחות של נדב 52.03
 איפה הים 50.01
 טעימות –תזמורת המהפכה  50.01
 ליבנת 301325111:טלפון

 בית ציוני אמריקה 67.7.6.יום רביעי 
 בריונות ברשת   מתוייגת 53.33
 קבלת השונה מר גרין ואני 55.03
 סיפור אמיתי על ילדה שהקימה תנועת נוער לילדים עם מוגבלויות לקפוץ מעל העננים 50.33

 תיאטרון הנפש
 30-1225535:טלפון

 מרכז סוזן דלל , 0711.בשעה  17.7.6.יום ראשון ראשון 
 להקת המחול קמע   –' גליץ

חברות ,ס עם חוויות נעורים בסיפור על תחרותיות "מופע לנוער על קבוצת תלמידים בזירת ביה
 .קבלת השונה וחברות אמת,היצירה מעלה סוגיות של סבלנות וסובלנות.ואהבה

 .בקצב ללא הפסקה נרקמת לצלילי פסקול של להיטים מהזמר העברי,הכוריאוגרפיה
 שרון 310-0100095:נייד

 אולם דוהל,7.6..בשעה  207.7.6יום שלישי 
 הלב האמיץ של אירנה סנדלר  

יהודים  2133בנחישות ובעיקר באומץ הצילה ,בשקט ובצניעות.גיבורה אלמונית שסיכנה את חייה 
 .מידי הנאצים

 עמותה לקידום התיאטרון
 שרי 39-9103232:טלפון
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 היכל התרבות יבנה,0701.בשעה  207.7.6יום שלישי 
 דרמת מתח מרגשת על תאונת פגע וברחמקלט נטוש 

 תיאטרון גושן
 30-9133302:טלפון

 בית יד לבנים אשדוד, 21711בשעה  017.7.6יום חמישי 
 דרמת נוער על אחריות ומוסר – שתי פנים לאמת

 תיאטרון אורנה פורת
 דורית   30-1555000:טלפון

 אולם דוהל, 0711.בשעה  1707.6יום שלישי 
 דרמת מתח מרגשת על תאונת פגע וברחמקלט נטוש 

 תיאטרון גושן
 30-9133302:טלפון

 מוזיאון נחום גוטמן, 1711.בשעה  6707.6יום רביעי 
 יום חשיפה לרכזות

 תל אביב  25שמעון רוקח 
 פנינה  30-1530000:טלפון

 יד לבנים אשדוד, 21711בשעה  5707.6יום חמישי 
 דרמת נוער על אחריות ומוסר – שתי פנים לאמת

 תיאטרון אורנה פורת
 דורית  30-1555000:טלפון

 מדיטק חולון  1707.6יום ראשון 
 מושלמת 55.33
 איפה הים 50.01
 טעימות –תזמורת המהפכה  51.33
 ליבנת 30-1325111:טלפון

 מוזיאון תל אביב, 21701בשעה  0707.6. שלישייום 
 דרמת נוער על אחריות ומוסר – שתי פנים לאמת

 תיאטרון אורנה פורת
 דורית 30-1555000:טלפון
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 הצגות נבחרות בהיכל התרבות

 51.61.62-56.61.62 – המוגבלים

 15-8522527אטי  תיאטרון בית לסין

 

 55.66.62-57.66.62 -   גורודיש

 125-5557561 רון תיאטרון הקאמרי

 

 7.5.61-65.5.61 – 'שיכון גבחולה אהבה 

 תיאטרון הקאמרי

 

 מחזות זמר

 

 הצגות רפרטואר

 לא מאושר בסל תרבות תיאטרון הקאמרי -שיער 

 ח"ש 71מחיר כרטיס 

 

 

 בית היוצר,ם"אקו–מפגשים מוסיקליים 

 עם פירוט האמניםנשלח מייל מפורט  
  
 

 


