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 13
יום

תאריך

שעה

שם ההצגה

שם התיאטרון

שני

19.11.18

20:30

סבוטאז'

התיאטרון העברי

רביעי

23.01.19

20:30

אותלו

הקאמרי

מוצ"ש

06.04.19

21:00

אינטימיות

בית ליסין

רביעי

12.06.19

20:30

לא לריב

הקאמרי

במחזמר "שגעון המוסיקה" (ללא תוספת תשלום) תצפה בתאריך | 03.07.19 :יום רביעי ,בשעה20:30 :
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 .13

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'

דברים
שאני יודעת

פרפרים הם
חופשיים

שבעה

איסמעיליה

משפחה חמה

רומיאו ואמא

מהומה רבה
על לא דבר

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

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.

אותלו

צילום :סבוטאז'  -טל גליק | אותלו  -גבריאל בהרליה | לא לריב ,שגעון המוסיקה  -באדיבות הקאמרי | רוני קובן  -דניאל קמינסקי

עיבוד מודרני ,קצבי וסוחף לטרגדיה הגדולה של כל הזמנים מאת :ויליאם שקספיר בימוי :עירד
רובינשטיין תרגום :אלי ביז'אווי | משתתפים :עמוס תמם ,נדב אסולין ,רמי ברוך ,שלומי ברטונוב ועוד
אותלו ,מפקד הצבא הבכיר ,גבר שחור ,מתאהב בדסדמונה לבנת העור .הנישואים המעורבים מעוררים
סערת רגשות וקנאה בוערת .יאגו ,שלישו הצבאי הבוגדני של אותלו ,משכנע אותו בעקשנות ובעקביות
שדסדמונה בגדה בו .בסערת רוחו הפגועה ,אותלו רוצח את דסדמונה ומתאבד .אהבה גדולה הופכת
בגלל מזימה זדונית ושקרית לרצח במשפחה .הטרגדיה מעלה את התופעות האנושיות :גזענות ,אהבה,
קנאה ובגידה.

אינטימיות

מחזה ישראלי חדש מאת רוני קובן
בשיאה של מלחמת לבנון השניה ,יותם מורנו ,קצין שטח בכיר ומוערך מגלה מידע מסווג שיכול להביא
לסיומה של המלחמה .הוא יוצר קשר עם פרידה קפלן ,הכתבת הצבאית הבכירה של הערוץ הראשון.
בזמן שהיא מאמתת את נכונות המידע שבידיו ,הוא מסתתר בביתה .סיפור הכיסוי שלהם :הם נמצאים
במערכת יחסים .אלא שבסוף השבוע הזה מתקיימת גם האזכרה לאביה של פרידה ,קצין מיתולוגי שנפל
אף הוא ,ואמה של פרידה ,הכוהנת הגדולה של השירה בציבור ,חושבת שיותם הוא החתן המיועד לבתה.
וכך ,יותם מורנו שמנסה למנוע מלחמה מוצא את עצמו בקומדיה של טעויות רומנטיות ,והכל ,על רקע
שירי הרעות והקרב של מורשת הזמר העברי.

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.

