
מנוי יקר,
אלו הצגות המנוי שלך, בחרנו עבורך את 

ההצגות הטובות בישראל ממיטב התיאטראות.
אנא הקפידו ושמרו על מידע זה.

הצגות הבחירה

שם התיאטרון שם ההצגה שעה תאריך יום

בית ליסין מלך הכלבים 20:30 24.10.18 רביעי

בית ליסין אנשים, מקומות ודברים 20:30 28.02.19 חמישי

בית ליסין היורשת 20:30 03.06.19 שני

הקאמרי לא לריב 21:00 20.07.19 מוצ"ש

איסמעיליה

רומיאו ואמאאותלומשפחה חמהשבעה

רודף
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מהומה רבה
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ט.ל.ח הזכות ל
פרסום מכטינגר

הצגות סדרה מספר 2

דברים שאני
יודעת

*חייגו עכשיו 3701   ואתם מנויים

במחזמר "שגעון המוסיקה" )ללא תוספת תשלום( תצפה בתאריך: 23.06.19 | יום ראשון, בשעה: 20:30

הצגות רפרטואר נוספות בעונת 2018-19 למעט אלו שבסדרה שלך:

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 2.

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



מלך הכלבים
מחזה מאת יואב שוטן-גושן ועירד רובינשטיין בימוי: עירד רובינשטיין עפ"י ספרו של שלום אש

משתתפים: עופרי ביטרמן, אגם רודברג, טל דנינו, גיל וסרמן, תום חגי / שלומי טפיארו, יובל ינאי, 
שירלי לב-ורטהיימר, הדר שחף, שרי שימחוב.

מוטק'ה גדל בחוסר כל, כשחבריו היחידים הם כלבי העיירה. הוא מצטרף לקרקס נודד כדי לזכות בארוחה 
חמה ואז מחליט לברוא לעצמו חיים חדשים. מוטק'ה גונב את זהותו של אחד מאנשי הקרקס ונמלט עם 
אהובתו. בעיר הגדולה ורשה, הילד העני הופך לגנגסטר שחולש על העולם התחתון. הכל משתנה כשמוטק’ה 
פוגש בחנה, בת הטובים. בשביל לזכות בה הוא מוכן לוותר על אימפריית הפשע ולנטוש את אהובתו הקודמת.

אנשים, מקומות ודברים
מאת:דנקן מקמילן בימוי: רוני פינקוביץ' בתפקיד הראשי: מגי אזרזר

אמה, שחקנית תיאטרון צעירה ומבטיחה, מתמוטטת באמצע ההצגה. בבית החולים היא מכחישה שיש לה 
בעיות בריאותיות. היא מוצאת את עצמה בטיפול פסיכולוגי, שבו עולות הרגשות ומערכות היחסים שלה 
מהעבר. דרמה פסיכולוגית מרגשת על היכולת לגשמה עצמית בלב הטירוף והמתח היומיומי. ההפקה 
המיוחדת הזו כבשה את במות לונדון ונחשבת לאחת התגליות המרגשות ביותר בפעם הראשונה בישראל.

היורשת
דרמה ישראלית מאת: גורן אגמון | בימוי: אלון אופיר משתתפים: רבקה מיכאלי, מאי קשת, 

יניב לוי / תום חגי, נעה בירון, אלירן הרוש.

עופר מופתע לגלות שאמו המנוחה לא הורישה לו בצוואתה דבר וכל הרכוש יועבר לידי אחותו. 
אמו גם לא השאירה כל הסבר. במהלך נסיונותיו להבין את הצוואה, יגלה את מסכת הסודות והשקרים 
שממנה מורכבים חייו. דרמה משפחתית מרתקת פרי עטה של גורן אגמון, שמחזותיה "מכתב לנועה", 
"קפה ערבה", "עלמה ורות" ו"בית מרקחת שטרן-בלום" היו מהלהיטים הגדולים בתיאטרון בית ליסין.

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 40 שנה 

צריכים להחזיר לעצמם את הבית בו גדלו. מחזה חדש של יוצר הלהיט "המוגבלים".

שגעון המוסיקה
מבוסס על הסרט של חברת Paramount Pictures, סרטי RSO וסיפורו 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 19, בן 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.

צילום: מלך הכלבים -  כפיר בולוטין | אנשים, מקומות ודברים - רדי רובינשטיין | היורשת - ניצן הפנר | לא לריב, שגעון המוסיקה- באדיבות הקאמרי


