מאת

ריצ’רד בין

מבוסס על
משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני
שירים :גרנט אולדינג

מאת

ריצ’רד בין
מבוסס על
משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני
שירים :גרנט אולדינג
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תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן
עיצוב תנועה וסלפסטיק :שון גארת
עיצוב תפאורה :במבי פרידמן
עיצוב תלבושות :אורנה סמורגונסקי
ניהול מוסיקלי :טל בלכרוביץ'
עיצוב תאורה :קרן גרנק
תרגום שירים :דניאל אפרת
הדרכת קרבות במה :גינדי בביצקי
כוריאוגרפיה :אביחי חכם

משתתפים:
אלי יצפאן – פרנסיס הנשל
יובל סגל – סטנלי סטאברס
ענת מגן-שבו  -דולי
דיקלה הדר  -רייצ'ל קראב
שלומי טפיארו – דיק דאנגל
שמעון מימרן  -צ'רלי קלנץ'
מאיה בכובסקי  -פאולין קלנץ'
ארז וייס  -אלפי
גיא מסיקה  -גארת'
אייל רוזאלס – הארי דאנגל
שי פרדו – לויד בואטנג

להקה:
שיר אלוני-מאור
אדוה סבג
דניאל סליצר
אלן פיטלוק
עדי שיר
דור תורג'מן

נגנים:
נועם פנחסוב  -שירה מובילה ,גיטרות ומפוחית
ארנון זיו  -מנהל התזמורת ,גיטרה חשמלית ,קלידים ושירה
עמרי שני  -קונטרבס ,גיטרה בס ושירה
יובל אדם  -לוח כביסה ,תופים ושירה
אסף רוט  -הדרכת נגני כל הקשה

הצגה ראשונה29.8.2013 :
משך ההצגה :כשעתיים וחצי כולל הפסקה
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“עובד בשביל שניים”
ומסורת הקומדיה דל’ארטה
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עדויות ראשונות על הקומדיה דל’ארטה (הקומדיה
של האומנים) אנחנו מוצאים כבר באמצע המאה
ה ,15-באיטליה.
כריאקציה לתיאטרון הרנסנס הממוסד  -שהציג
באולמות סגורים מסכות קלאסיות מתונות ומכובדות,
על רקע תפאורות משוכללות בפני קהל מצומצם
של אצילים ובעלי ממון  -פרצו קבוצות קטנות של
שחקנים-ליצנים ,שזו היתה אומנותם ,אל כיכרות
השווקים והציגו בלבן ההומה קומדיות קצרות,
מאולתרות והמוניות .הלהקות נדדו בכרכרות גדולות
ופרשו מתוכן את תפאורותיהן הפשוטות בפני כל.
העלילות היו סכמתיות ,פשוטות ,פשטניות :זוג צעירים
מאוהבים שאביה העיקש של הכלה סירב להשיאם
כי רצה שתתחתן עם רופא רברבן ומשכיל לכאורה.
הנאהבים ,בייאושם ,נעזרים במשרת של הנאהב
ובמשרתת של הנאהבת ,שבהמשך יתאהבו אף הם,
כדי לתחבל תחבולות שבסופן ייאלץ האב להשיא את
הזוג הצעיר .תחבולות המשרתים להפיל בפח את הזקן
הסרבן היו העילה העיקרית לקיום ההופעה בכלל.
העלילה הסכמתית ,שחזרה על עצמה כמעט במדויק
מהצגה להצגה ,שימשה לא יותר מהצדקה דרמטית
קלושה לכל המהומה.

הדיאלוגים היו מאולתרים ושירתו את הסצנריו,
מתווה העלילה .להקות השחקנים ,שבדרך כלל היו
מחוברות בתוך עצמן גם בקשרי נישואין ומשפחה,
כללו שחקנים שהתמחו בגילומן של דמויות
ספציפיות :הצעיר הנאה גילם את המאהב ,המבוגר
את האב ,הגבוה את הרופא המתרברב או את הקצין
הבור שחומד מצידו גם כן את הנאהבת הצעירה .לכל
שחקן היה קטע שפיתח עם הזמן ,מעין נאמבר קומי,
או לאצו באיטלקית ,שבעת ביצועו הביא לשיא את
כישוריו :אקרובטיקה ,קסמים ,מהירות לשון או חיקוי
מבטאים.
השחקנים הופיעו בהמולת השוק ,לאור יום ,בפני
קהל מעורב ממעמדות שונים ,שעמד וצפה בכרכרה
שהפכה לשעה קלה לבמה .הקהל השתתף בהצגה
בשאגות צחוק ,בקריאות השתתפות ,בעידוד
השחקנים אך גם בקריאות בוז כלפיהם אם הלאצו
שביצעו לא נשא חן בעיניו.
היה זה תיאטרון שונה וחדש ,כזה שפונה אל קהלו
בגובה העיניים ומתחת לחגורה .תיאטרון ישיר,
צבעוני ,אקרובטי וחי ,ניגוד לסגנון התיאטרון הקפוא
של להקות האקדמיה או של התיאטרון הביניימי
שקדם לו.

יותר מ 200-שנה כבשה המסורת הזאת את חיי
התושבים באיטליה ,עברה אל צרפת ולכל אירופה,
כשהמוכשרים ביותר בליצנים עשו דווקא קריירות
מזהירות והפכו לאהובי הקהל בכל מקום שאליו
הגיעו .מחזאים ומשוררים נכבשו בקסמי התיאטרון
הארעי והחולף הזה וניסו לקבעו בטקסטים .המחזאים
האיטלקים בני המאה ה 18-קרלו גוצי וקרלו גולדוני
כתבו קומדיות שהיו מבוססות על אלתורי הדל’ארטה.
מולייר הצרפתי נשען על דמויות קומדיית השווקים
בכל מחזותיו.
אלא שהנצחתו של המאולתר גם קיפדה את חייו:
התיאטרונים הגדולים החלו להציג את הקומדיות
הכתובות שהיו מבוססות על הקומדיה דל’ארטה,
ובכך עיקרו אותה מטריותה ומחיותה .הקהל נהר
לתיאטרונים ,עזב את השווקים ,והלהקות הנודדות
האחרונות נעלמו כמעט כליל מהמפה באמצע המאה
ה.18-
אלא שמורשתם נותרה בזיכרון הקולקטיבי שוחר
התיאטרון והיא שבה והתגלתה מחדש בכל קומיקאי
דגול שפעל מאז ומעולם :צ’רלי צ’פלין חייב את
מסורת האלתור שלו לנרטיב של הקומדיה דל’ארטה,

וכל סצנת סלפסטיק מודרנית בכל קומדיה הוליוודית
או בריטית בעצם מעירה מקברו את הלאצו הוותיק,
רגע החסד של השחקן-האומן שבו הוא פשוט הצחיק
את הקהל בפעולות קומיות מוטרפות.
“עובד בשביל שניים” של ריצ’רד בין התחיל כמחווה
גאונית לרוח הקומדיה דל’ארטה ,אבל גאוניותה
של היצירה הזאת עולה על מחויבותה אחורה
בזמן .רוח האימפרוביזציה הקלאסית של שחקנים
וירטואוזים המבצעים נאמברים פיזיים מבריקים
חוברת כאן אל דיאלוגים שנונים ,כמיטב מסורת
ההומור הבריטי הוורבלי ,ועלילה בלשית מפותלת
על מאפיונרים פרובינציאלים  -וכל אלה חוברים אל
הרוח הנוסטלגית-אנרכיסטית של בריטניה בשנות
ה ,60-כשהכל נראה חופשי ,פתוח ומבטיח יותר מפעם.
הצירוף הזה מגדיר מחדש את גבולות הז’אנר.
“עובד בשביל שניים” יוצר רגע מפעים בתולדות
התיאטרון המודרני ,ומורשת הקומדיה דל’ארטה קמה
לתחייה בצורה נועזת ,עכשווית ורבת דמיון.
אבישי מילשטיין2013 ,
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הקיר הרביעי
"הקיר הרביעי" הוא אולי הקונבנציה החשובה ביותר
מבין כל מאפייני התיאטרון הריאליסטי ,זאת מכיוון
שהוא מייצר את האשליה כאילו הצופים מציצים
לתוך עולמן של הדמויות .זהו מין "חוזה" לא כתוב בין
הקהל לשחקנים  -נעמיד פנים שקיים קיר בין שפת
הבמה לבין האולם בו יושב הקהל ,במסגרת החוזה,
השחקנים משחקים כאילו אף אחד לא רואה אותם.
הם לא פונים לקהל ולא מדברים אליו והקהל יושב
בשקט( ,בישראל לחוזה יש נספח צלצול פלאפון)...
ולא מתערב במה שקורה על הבמה.
"שבירת הקיר הרביעי" ,כלומר ביטול אותה ההפרדה
המלאכותית בין הקהל לבמה ,היא אחד הסממנים
המובהקים כיום לתיאטרון חדשני ולא קונבנציונלי,
אבל האמת היא שאת הקיר הרביעי בנו בתיאטרון
בשלב מאוחר מאד ביחס להיסטוריה העתיקה שלו.
המושג עצמו "הקיר הרביעי" הוצג על ידי הפילוסוף
והסופר הצרפתי בן המאה ה 18-דני דידרו בבואו לתאר
את הקונבנציות החדשות של התיאטרון האירופאי בן
זמנו .דידרו היה עד למיני מהפכה בתיאטרון כאשר
מעמד הבורגנות שהתחזק על חשבון מעמד האצולה
והמלוכה ביקש לראות את עצמו על הבמה ובתהליך
של היצע וביקוש עלו יותר ויותר מחזות המתארים
את חיי הבורגנות במאה ה 18-ובעיקר במאה ה 19-אז
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הגיעו לשיאם .אחד המאפיינים הבולטים של מחזות
אלה היה אותו "קיר רביעי" שאפשר למחזאים להציג
אשליה של ריאליזם ,אשליה של "פיסת חיים אמיתית"
שאליה נחשף הקהל .עם הפיכת הריאליזם לז'אנר
הפופולארי ביותר בתיאטרון הפך הקיר הרביעי ,גם
בימינו ,לעניין די מקובל עד כדי כך ששבירתו נתפסת
כאירוע יוצא דופן ,אבל האמת היא שהתיאטרון עד
המאה ה 18-בקירוב היה כמעט תמיד מלא שבירות
של אותו קיר רביעי .התיאטרון המערבי ,שראשיתו
בפולחן האל דיוניסוס ביוון העתיקה ,היה טקס פולחני
שמן הסתם נעשה בהשתתפות הקהל ,עם הזמן החלו
להיכתב מחזות המבוססים על המיתוסים העתיקים
היוניים אבל גם הם הוצגו כמשלים דתיים תרבותיים
ופוליטיים ולכן אך טבעי היה זה שידברו בחלק
מהזמן ישירות לקהל .תפיסה זו נמשכה עם התיאטרון
הרומאי ,תיאטרון ימי הביניים שבחסות בכנסייה
הקתולית והתיאטרון האליזבתני של שייקספיר ("אם
חטאנו חטא לטעם" מתנצל פוק במונולוג הנפלא שלו
לקהל בסיום המחזה "חלום ליל קיץ" "אל בזעמכם
הפעם .רק דמתו כי נמתם נים עת נגלו פה חזיונים)".
כולם שברו את הקיר הרביעי כל הזמן ופנו לקהל.
מקובל לחשוב ששבירת הקיר הרביעי שוברת את
האשליה של אותה פיסת החיים שאליה נחשף הקהל

ולכן לא מרבים להשתמש בה .אבל האמת היא
שגם ללא שבירת הקיר הרביעי האשליה היא
רק אשליה .הרי אותה "פיסת חיים" שנבחרה
להיות מוצגת מישהו כתב אותה ,ביים אותה,
עיצב אותה לפרטי פרטים וביצע עליה חזרות.
בדיוק כמו ש"פיסת החיים" המוצגת בתוכניות
ריאליטי למיניהן או במהדורת חדשות איננה
באמת פיסת חיים משום שגם שם ,עצם
הבחירה ,מה להציג ומה לא ,עצם הידיעה של
המצולם שמצלמים אותו ,מונעת כל אפשרות
של ריאליזם אמיתי.
בעולם המלא תוכן טלוויזיוני ואינטרנטי,
תיאטרון שמשוחרר מעט מכבלי הריאליזם,
תיאטרון שמבליט את היותו תיאטרון ,יכול
לחגוג את זה ולהשתמש ביתרון היחסי האחד
שלו על המדיות האחרות – הקהל החי יכול
להפוך את ההצגה לאירוע של ממש ,וכך
יבטיח את את ייחודו בעולם הניאוני המנוכר
והשטחי של מסכי פלזמה .ואם לסיים
במילותיו של פוק" :שאו שלום ושאו כפיים –
ופוק ישיב לכם אפיים".
יונתן אסתרקין ,במאי ומרצה לתיאטרון
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קרלו גולדוני 1707-1793

גולדוני נולד בוונציה .הוא גילה עניין עמוק בתיאטרון מילדותו והצטרף אל להקת שחקנים נודדים ,למד
משפטים והיה עורך דין ,אבל לאחר שנים אחדות ,פרש מן הקריירה שהחל בה ופנה לכתיבת מחזות וניהול
תיאטראות .ב 1732-עזב את ונציה ועבר אל מילאנו ואחר כך לוורונה וחזר לוונציה .גולדוני נכנס לזירת
התיאטרון האיטלקי עם טרגדיה" ,אמאלסונטה" ,שהופקה במילאנו .ההצגה נחלה כישלון .עוד תקופת-מה
המשיך גולדוני לכתוב טרגדיות ,אבל תוך זמן לא רב גילה כי נטייתו הטבעית היא לקומדיה .ב 1738-כתב
את הקומדיה הראשונה שלו" ,איש העולם" ( .)L'uomo di mondoהוא הושפע בעיקר ממולייר וגם מאמני
הקומדיה דל'ארטה ,למעשה ,הגיבורים של מחזותיו הם הדמויות המוכרות מהקומדיה דל'ארטה ,גולדוני
פשוט העלה אותם על הכתב .לגולדוני מיוחסות כ 200-קומדיות שזכו להצלחה רבה בתקופתו ברחבי
איטליה .הקומדיה "משרתם של שני אדונים" נכתבה בשנת  .1743בשנת  1757נקלע גולדוני למחלוקת מרה
עם המחזאי קרלו גוצי ,שהביאה אותו לידי סלידה עמוקה מהעדפותיהם של בני ארצו ,עד
כדי כך ,שב 1761-עקר לפריז ,שם קיבל משרה בחצר כממונה על התיאטרון האיטלקי .הוא
עשה את שארית חייו בצרפת ,וכתב את רוב מחזותיו ואת זכרונותיו בצרפתית. המצליח
ביותר מבין המחזות שכתב בצרפתית היה " ,"Le Bourru bienfaisantלכבוד כלולות
לואי ה 16-ומרי אנטואנט בשנת  .1771גולדוני נהנה מפופולריות בצרפת ועם פרישתו
לוורסאי העניק לו המלך גמלה שאבדה אחרי המהפכה הצרפתית.
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לכל אלו הצטרפה תחושת מיאוס מהסדר הקיים ומן
המערכת הפוליטית .ב 1964-נבחרה ,לראשונה מזה 14
שנים ,ממשלת לייבור שתכהן עד  .1970הממשלה הייתה
מבוססת על תמיכת מעמד הביניים ומטה והדיחה
מהשלטון את האריסטוקרטיה .ריכוז צעירים מרקעים
מעמדיים שונים ,חופש מחובת גיוס והתבגרות על רקע
של מסגרות מתרופפות וחוסר ביטחון הביאו לעלייה
ביצירתיות ,במהפכנות ובנסיונות להגדרה עצמית.
בראשית התקופה התחלק עולם הצעירים לשני מחנות
יריבים ,שהתבדלו זה מזה בעיקר באופנה ובמוסיקה
לה האזינו ,ה"מוד" וה"רוקר".
בשנת  ,1964בסרט "לילה של יום מפרך" טענו חברי
להקת הביטלס ,בתגובה לשאלה האם הם "מוד"
או "רוקר" שהם "מוקר" (,)mocker כינוי שסימן את
הסינתזה בין שתי האופנות.
המוד התבטא בעיקר במוסיקה ,ובעוד שחברתית
הייתה התנגשות בין ה"מודים" ל"רוקרים" ,במוסיקה
להקות רבות שילבו בין המוד (אשר במוסיקה הוא
ההתחלה של הפופ) לבין הרוק .להקות לדוגמה:
הקינקס ,המי ,ציפורי החצר ,ואף הביטלס .להקות אלה
הצליחו ברמה בינלאומית עקב העובדה ששילבו גם
רוק וסגנונות דומים עם המוד.

בריטניה בשנות ה60-
לונדון החוגגת (באנגלית )Swinging London :הוא
כינויה של תקופת שנות השישים בלונדון בפרט
ובבריטניה בכלל .התקופה התאפיינה ביצירה צעירה
ומשוחררת בתחומי המוסיקה ,האופנה והתרבות
ובמתירנות מינית .המונח נטבע במגזין האמריקאי
"טיים" בשנת .1966
בראשית שנות ה 60-החלה בריטניה לצאת מן המשבר
הכלכלי העמוק שפקד אותה לאחר מלחמת העולם
השנייה ולונדון החלה להשתקם מבחינה פיזית תוך
יצירת צמיחה וביקוש לידיים עובדות .בנוסף ,בשנת
 1960בוטל גיוס החובה בבריטניה דבר שאיפשר
לצעירים רבים חופש בין סיום התיכון לתחילת
הקריירה או הלימודים באוניברסיטה .הדור הצעיר
הורכב מילידי  ,1945 - 1940שנולדו במהלך מלחמת
העולם השנייה ושמוראותיה ,כולל הפצצות והעדרות
הורים (אבות ששירתו בצבא ואמהות שנאלצו
לעבוד) ,השפיעו על ילדותם הצעירה .בריטניה הפכה
בשנים אלה במהירות מאימפריה למדינה אירופאית,
תוך ערעור על המסגרות המסורתיות כולל מבנה
המעמדות המשוכלל והמסלול הרגיל של צעיר בריטי
מחונך (שעבר בדרך כלל בפנימייה צבאית ושירות
צבאי באחת מפינות האימפריה) .צעירים רבים מן
המעמדות הנמוכים נטו לעזוב את מקומות מגוריהם
בכפרים ובערי התעשייה ,בשל הקשיים הכלכליים,
 10והתרכזו בלונדון ,שהייתה אבן שואבת לצעירים.

מוד

תרבות המוד התחילה בשנת  1958בלונדון ,כאשר
קבוצות נערים מהמעמד הבינוני מרדו במשפחותיהם,
החלו להתלבש באופנה איטלקית ולהאזין למוסיקת
ג'אז מודרני ורית'ם אנד בלוז ,תרבות המוד היתה גם
מיסודות הפאנק .הדמויות המוסקליות המקומיות
שהיו מזוהות עם המוד היו הזמר קליף ריצ'רד ולהקת
הצלליות .אופנת המוד יוצגה על ידי דוגמניות העל
הראשונות כטוויגי וג'יין שרימפטון.

רוקר

הרוקרים ,יריביהם של המודים ,הם היו שייכים
למעמד הבינוני ולמעמד הפועלים .תרבותם הייתה
מושפעת מתרבות הרוק אנד רול האמריקנית ,וכללה
מעילי עור ,רכיבה על אופנועים והערצה לדמויות
אמריקאיות כאלביס פרסלי והביץ' בויז .בקרבם
התפתחה תרבות שימוש בסמים .הרוקרים ,שבניגוד
למקביליהם בארצות הברית היו משוחררים מבחינה
גזעית ופתוחים למוסיקה אפרו-אמריקאית ,האזינו
לבלוז ,אימצו את אמני הבלוז האמריקאים והושפעו
מהם .הלהקה המוכרת ביותר שצמחה בסצנה זו היא
האבנים המתגלגלות.
פרט לאופנה הצבעונית ,המאפיין המרכזי של התקופה
הייתה צמיחתה של מוסיקה מקורית .להקות כגון
הביטלס ,האבנים המתגלגלות ,הקינקס ,המי ,החיות,
היארדבירדס (ממנה צמחו לד זפלין וקרים) ,מנפרד מן,
חמישיית דייב קלארק ,הזומביס ועוד .הלהקות שצמחו
באווירת לונדון החוגגת פרצו אל ארצות הברית החל
מ 1964-במה שכונה "הפלישה הבריטית".
החל מהמחצית השנייה של שנות ה 60-התפתח רוק
פסיכדלי בהשפעת ג'ימי הנדריקס שהגיע ללונדון
ולהקת ג'פרסון איירפליין על ידי אמנים כסיד בארט
ולהקת פינק פלויד ,קרים ,דונובן ,לד זפלין ועוד.
מספר סרטים נתפסים כמתעדים את האווירה בתקופה
זו בבריטניה בהם "ג'ורג'י גירל" (" ,)1966לילה של יום
מפרך" ו" "!Helpשל הביטלס" ,יצרים" של מיכלאנג'לו
אנטוניוני" ,קזינו רויאל" ( ,)1967הסרטים הראשונים
בסדרת סרטי ג'יימס בונד ,ובטלוויזיה תוכנית ההומור
המהפכנית" ,הקרקס המעופף של מונטי פייתון".
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אל תהיה כבד כל-כך
אנחנו ילדות
ילדות טובות
לא פליליות
מתוקות
לילדות טובות
אסור להיות
שותפות לרצח
לעיתים קרובות
אם בעלך עשה ת'שטות
הרג פה מישהו בטעות
עודדי אותו ברכות
ותני לו טיפ חשוב:
פזמון :אל תהיה כבד כל-כך
שטוף ממך את הדם
אל תהיה כבד כל-כך
אתה לא טיפוס למאסר עולם.
תתקשטי ,תאמרי לו כך:
רוצה להישאר חופשי?
אז סתום ואל תהיה כבד איתי.
נקי כל ראייה בשטח
שמרי על מתח מיני
סקס הוא נשק זול אבל
חיוני
אז מותק  -תשתמשי בו!
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השמש תזרח מחר
פרנסיס:

נופש במיורקה,
אח ,השקרים המתוקים.
ועם דולי כאן,
בלי שום ספק
הולכים לעוף פה זיקוקים.
תקתקתי משמרות כפולות,
גוועתי ברעב,
שיחקתי בלוף
אבל בסוף
גמרתי מאוהב...
איך זה קרה לי?
היום קרו כמה אסונות קטנים.
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דולי:

היום החזקנו מעמד.

רייצ'ל:

בוא תפשיט אותי עכשיו -

פרנסיס:

היום נישקתי שני ישבנים שמנים.

יחד:

הלילה לא נשכב לישון.

דולי:

חייבת תור למפשעות
כי אני טסה לספרד.

סטנלי:

חשבנו כבר לעוף מכאן.

דולי:

יחד:

כל מה שקרה אתמול
שייך כבר לעבר,
כי השמש תזרח מחר ,כן כן.
השמש תזרח מחר.

רייצ'ל:

מזל שזה נגמר.

פרנסיס:

אני רק אחד שעובד בשביל שניים.

והשמש תזרח מחר ,כן כן,
השמש תזרח מחר.

כולם:

סטנלי:

הייתי איש בלי שם במשבר זהות.

רייצ'ל:

התחפשתי לאדון.

השמש תזרח מחר ,כן כן.
השמש תזרח מחר.
השמש תזרח מחר ,כן כן.
השמש תזרח מחר.
השמש תזרח
תזרח
תזרח מחר.

סטנלי:

כבר חשבתי שמתגשם סיוט.

דיק:

קיבלתי דיל על כרטיס חצי מחיר
הלוך חזור אל הגיהנום
ועכשיו חזר לי האוויר.

פאולין:

עוד לא הבנתי מה קרה פה
אבל לא נורא ,נזרום.
איזה כיף היה אתמול,
היום היה מוזר.

כולם:

והשמש תזרח מחר ,כן כן,
השמש תזרח מחר.
סגרתי בארטר זול לוויקאנד על המים.
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ארז וייס

מאיה בכובסקי

אלן פיטלוק
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שלומי טפיארו

שמעון מימרן

שי פרדו

גיא מסיקה

ענת מגן-שבו

דיקלה הדר

אלי יצפאן

אייל רוזאלס

יובל סגל

17

יוצרים

ריצ'רד בין > מחזאי

נולד בשנת  .1956לאחר שסיים את בית ספר ,עבד במאפיה .בהמשך למד פסיכולוגיה באוניברסיטת
לונגבורו ,אנגליה ,ועבד כפסיכולוג וסטנדאפיסט .כתב ועיבד כ 10-מחזות עבור תיאטרוני הווסט-אנד
והתיאטרון הלאומי הבריטי .בין השאר ,עיבד לבמה את סרטו של דייוויד מאמט שם המשחק ואת החולה
המדומה של מולייר .זכה בפרסים רבים ,ביניהם פרס  Olivierהיוקרתי .עובד בשביל שניים ,שהוזמן עבור
התיאטרון הלאומי הבריטי ,זכה בפרס מטעם עיתון  ,Evening Standardבפרס "מעגל המבקרים" של
לונדון למחזה הטוב ביותר ,ובפרס  .Whattsonstageהמחזה זכה להצלחה עצומה ,עבר לווסט-אנד ,לניו
יורק וגם יצא גם למסע הופעות עולמי ועתיר פרסים משל עצמו .כמו כן ,ההפקה הניו-יורקית של עובד
בשביל שניים היתה מועמדת לחמישה פרסי טוני  :2012שחקן ראשי ,שחקן בתפקיד משנה ,מוסיקה,
תפאורה ותלבושות.

גרנט אולדינג > שירים

למד משחק באנגליה לפני שהפך למוסיקאי .בין עבודותיו כמלחין למחזות זמר :רובין הוד ,פשוט סינדרלה,
ג'יימס והאפרסק הענק .כתב מוסיקה להצגות :זכוכית שבורה ,ארוחת בוקר בטיפאני 101 ,דלמטים ,רומיאו
ויוליה ,הקבצנים ,מרחק יריקה ,מהומה רבה על לא דבר ,מקבת ועוד וכן לסרטים ולטלוויזיה .זכה בפרס
 NYMFבשנת  2006על המוסיקה להצגה שלושה צדדים באוף ברודווי ,היה מועמד לפרס טוני  2012על
עובד בשביל שניים וזכה בפרס "מעגל המבקרים" של לונדון על מחזה זה.

שלמה מושקוביץ > תרגום

בוגר אוניברסיטת תל-אביב במגמות משחק ובימוי .מחזאי ,תסריטאי ,מתרגם .בין המחזות שכתב
לתיאטרון  -בתיאטרון הבימה :שבוע ,ההצגה זכתה בפרס אלוני ובפרס לאה גולדברג ,כוכב יאיר.
בתיאטרון הסימטה :קפיצה לחו"ל ,בתיאטרון חיפה והסימטה :טיול אופנועים ,חלק אינטגראלי .תרגם
מחזות רבים לתיאטרון הרפרטוארי ,בין תרגומיו :שקר בנפשנו ,מונולוגים מהוואגינה ,אוהבים את אופל,
מותו של סוכן ,ללכת עד הסוף ,הנסיגה ממוסקבה  -סיפורה של זוגיות שבירה ,כשאת אומרת לא ,חתולה
על גג פח לוהט ,החגיגה ,הם יורים גם בסוסים ,ועוד .בתיאטרון בית ליסין :זהות ,פילומנה ,נערי ההיסטוריה,
איש הגשם ,תנאים של חיבה ,הדוד וניה ,אהבה זה לא הכל ,בחורים טובים ,אמא שלו ,מדליה להארי .כתב
לטלוויזיה תוכניות שונות ביניהן :זהו זה בשנים  ,97-94הקוטב בידינו עם מוני ובארבא ,פרקים לפלורנטין,
שתוק שאואו (סדרה קומית) פרשת השבוע.

משה קפטן > בימוי

בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב .מנהל אמנותי של "פסטיבל ישראל" 2011-
 .2013זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת  ,2008מטעם קרן רבינוביץ' ,התיאטרון הקאמרי ומפעל
הפיס ,עבור בימוי ההצגה כנר על הגג .זוכה פרס הבמאי לשנת  ,2006בפרס הבמה לילדים ולנוער ,עבור
בימוי ההצגה שומבצל .בין עבודותיו :רעל ותחרה ,פאנק רוק ,אם יש גן עדן ,ינטל ,כנר על הגג ,זהר ,ארוחה עם
אידיוט ,האופרה ירושלים מאת ורדי ,האופרה אליסה בארץ הפלאות ,אוליבר ,Avenue Q ,צלילי המוסיקה,
זורו ,הכבש הששה עשר ,לרקוד עם אבא ,היפה והחיה ,סיפורי נרניה ,ציפור הנפש ,עץ הדומים תפוס ועוד.
בתיאטרון בית ליסין :בחורים טובים ,שם פרטי ,אחרון ימיה 33 ,וריאציות ,האמת .נשוי לשחקנית מאיה מעוז
ואבא למיקה ולאדם.

שון גארת > עיצוב תנועה וסלפסטיק

למד משחק ותיאטרון עכשווי באנגליה .לאחר סיום לימודיו המשיך להתמחות בליצנות ,קומדיה דל'ארטה,
תיאטרון פיסי ובמסכות .עבד עם הידועים בתחומים אלו כמו דידי הופקינס ,קן קמבל ,והפך לידוע
בתרומתו לקומדיות ,לא רק כשחקן אלא גם בבימוי והדרכת תנועה .מלבד אנגליה עבד גם בסין ,הודו,
וארה"ב .משתמש בטכניקות משולבות של פלנדקרייז ,לאבאן ,לימודי חיות וליצנות .עבד בקומדיות רבות
של מולייר ביניהן :טרטיף ( ,)2009החולה המדומה ( .)2010-2011בין עבודותיו בבימוי תנועה :בסרט על
צ'רלי צ'פלין בהודו ובימוי התנועה בטקס פתיחת האולימפיאדה בלונדון.2012 ,
18

במבי פרידמן > עיצוב תפאורה

מעצב תפאורה ותאורה בכל התיאטראות הרפרטוארים בארץ ,וכן בתיאטרון המסחרי ובטלוויזיה .בוגר
לימודי תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות) בעיצוב במה ,בחוג לתיאטרון  -אוניברסיטת תל אביב.
השתלמות מקצועית ב .CHELSEA COLLEGE OF ART AND DESIGN LONDON :בין עבודותיו בתיאטרון
עיצוב תפאורה ותאורה  -בתיאטרון הבימה :אכזר ורחום ,לב טוב .בתיאטרון הקאמרי :האישה בשחור ,רוז.
בתיאטרון בית ליסין :מתנקשים ,פופקורן ,מלאכת החיים ,סרט צרפתי ,אנדה ,בחורים טובים ,אחרון ימיה,
מקסי ואני ,אז ,בפראג .בתיאטרון החאן :שיחות אחרי לוויה ,בגידה .בתיאטרון באר שבע :מלכת היופי של
לינאן ,לא על זמירים ,לטיפול יצאנו ,דלתות נפתחות ,חסיה הנערה מן הכפר ,חלום אחר .באופרה הישראלית
החדשה :אליסה בארץ הפלאות .עיצוב הצגות רבות לתיאטרון הספריה והצגות רבות אחרות במסגרת בית
צבי .עיצוב לעשרות הצגות ילדים שונות וכמו כן עיצוב תפאורה למחזות זמר היפה והחיה (דיסני) ,צלילי
המוזיקה ,נרניה ,אוליבר ,זורו ,שרק Avenue Q ,ולמופעי בידור שונים .מלמד עיצוב במה ותאורה בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל
אביב .הקים ועומד בראש מסלול עיצוב תפאורה במכללת שנקר .זוכה מילגת קרן אמריקה  -ישראל (קרן שרת) בשנים ,1996
 .1998 ,1997זוכה מילגת  .British Council - B I Arts 2001זוכה בפרס ע"ש יחיאל שמי לעיצוב במה לשנת  .2004נבחר הקרן
למצוינות בתרבות  icexcellenceבתחום התיאטרון לשנת .2005

אורנה סמורגונסקי > עיצוב תלבושות

בוגרת אוניברסיטת תל אביב ,החוג לתיאטרון .בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון  -תיאטרון הקאמרי :חברות
הכי טובות ,הורדוס ,ליזיסטרטה  ,2000הרב קמע ,אשה בעל בית ,מילאנו ,המפיקים ,מותו של סוכן ,יומן חוף
ברייטון ,כנר על הגג ,היה או לא היה ,תרה ,ינטל ,הבדלה ,גטו ,איחש פישר ,האריסטוקרטים ,סוף טוב ,קברט,
סטמפניו ,ריצ'רד השני והשלישי ,רומן משפחתי ,מקבת ,שיגעון באופרה (בשיתוף ת .חיפה) .בתיאטרון בית
ליסין :אמנות ,סילביה ,שבעה ,ספר הג'ונגל ,ערפל ,טוב ,המים זוכרים ,ז'קו ,ארוחה עם חברים ,אלטלנה,
תאונה ,הקונצרט ,מבזק חדשות ,סליחות ,מה עושים עם ג'ני ,אונור ,פלדה ,נערי ההיסטוריה ,תנאים של חיבה,
מראה מעל הגשר ,סוסים על כביש גהה .בתיאטרון הבימה :חבילות מאמריקה ,תמרה ,כולם אוהבים את
אופל ,ציד המכשפות ,הדיבוק ,מועדון האלמנות העליזות .בתיאטרון חיפה :להיות או להיות ,אותלו ,הכפיל,
המיליונרית מנאפולי ,בתיאטרון באר שבע :המתחזה .במדיטק :מקס ומוריץ ,נחמן ,המלאך (בשיתוף בית
ליסין) .עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

טל בלכרוביץ' > ניהול מוסיקלי

מלחין ,מעבד ופסנתרן .בוגר האקדמיה למוסיקה בת"א בהצטיינות ,ובי"ס רימון .למד בManhattan-
( School of Musicניו יורק) .בין עבודותיו הלחנת המוסיקה בהצגות  -בקאמרי :בעל למופת ,קולות
בלילה .בתיאטרון באר שבע :הכל בגן ,שחק אותה סם .ת .אורנה פורת בשיתוף ת .חיפה :פיטר פן-
הקסם חוזר .במדיטק :דו רה מו .בהבימה :ערב שירי ה .פינטר ,יהודי זקן בלונדינית .בתיאטרונטו :בדידותי
היקרה .בתמונע :איכה? ,חיים כפולים .ת .אורנה פורת :סיפורי איתמר ורותי גם ,אגדה על קערה ומצקת.
ניהול מוסיקלי ,ניצוח ונגינה  -הקאמרי :אמא קוראז ,פופר ,מעגל הגיר הקווקזי ,ג'וני הלך ,שירת הקאמרי.
הבימה :ליזיסטרטה ,נתתי לה חיי ,יוסף וכותונת הפסים המשגעת ,הלהקה ,הכבש ה ,16-שלמה המלך
ושלמי הסנדלר .מדיטק :צפרדי וקרפד ,הכבש ה– .16ת .אורנה פורת :הגן של ביאליק .החאן :אהובת
הדרקון ,המצליחים ,מלחמה על הבית ,מילה של אהבה .וכן באולי פיל ,אוליבר ,אבניו קיו ,סיפורי נרניה .בטלוויזיה  -הלחנת
המוסיקה לסדרות :רחוב סומסום (הופ) בית ספר למכשפים (לוגי) .עיבד והפיק מוסיקלית את הדיסק והמופע ענן על מקל .עובד
על דיסק משיריו ומופיע ברחבי הארץ .זוכה מלגות קרן תרבות אמריקה ישראל כמלחין ומעבד.

קרן גרנק > עיצוב תאורה

בוגרת המגמה לעיצוב בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב .עיצבה תאורה להצגות רבות ,ביניהן -
בתיאטרון הקאמרי :בעל למופת ,רומיאו ויויליה ,האריסטוקרטים ,לילה לא שקט ,לעוף מכאן ,הבדלה,
אמדיאוס ,תרה ,אוי אלוהים ,הגיל הנכון לאהבה ,היה או לא היה ,זה הים הגדול ,מותו של סוכן ,יומן חוף ברייטון,
באדנהיים ,האב ,שמנה ,לילה טוב אמא ,פלונטר ,צחוק של עכברוש ,המלט ,דמוקרטיה ,הם יורים גם בסוסים,
מקבת .בתיאטרון הבימה :ביקור הגברת הזקנה ,כתם לידה ,נודניק ,הלהקה ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר,
טייפ ,כתר בראש 8 ,נשים ,טקסי ,אליס בארץ הפלאות ,צורה לאהבה ,מוריס שימל (בשיתוף תיאטרון חיפה),
רעל ותחרה ,החולה ההודי ,ליזיסטרטה .בתיאטרון חיפה :מי דואג לילד ,בית ספר לנשים (בשיתוף הקאמרי).
בתיאטרון באר שבע :סובניר ,בוגד ,איזבלה ,תשליך ,ג'ייפס ,הימים הכי טובים ,פרח השכונות .בתיאטרון בית
ליסין :מנדרגולה ,אהבה זה לא הכל ,הבנאליות של האהבה ,אקווס ,עלמה ורות ,מייק ,האגם המוזהב ,איש
הגשם ,הדבר האמיתי ,רק אתמול נולדה ,מכולת (בשיתוף הקאמרי) .סוסים על כביש גהה ,אז בפראג .זוכת פרס התיאטרון הישראלי
 2005על עיצוב התאורה להצגה המלט.
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יוצרים
דניאל אפרת > תרגום שירים

בוגר בי"ס לאמנויות הבמה בית צבי .תרגם מחזות ומחזות-זמר  -בתיאטרון בית ליסין :אביב מתעורר ,אחים
בדם .בתיאטרון הבימה :כמעט נורמלי .בתיאטרון באר שבע :קומפני .בתיאטרון גשר :איי לאב יו לנצח ,אבל...
בקרן אור הפקות :זורו ,המצעד ,בת הים הקטנה .בתאטרון הספריה :רנט ,חתולים ,אוויטה ,גריז ,תהילה,
ג'יפסי ,מופע האימים של רוקי ועוד .בבית ליסין כתב :ברודווי פינת פרישמן ,הצגות הילדים :הקוסם מארץ
עוץ ,זרעים של מסטיק ,פינוקיו .במדיטק :ספר הג'ונגל ,בגדי המלך .בתאטרון השעה :חלום בקצות האצבעות,
רוקדים ברחוב ,מועדון ויואלדי ,גיבורים קטנים .ביים בתאטרון הספריה ובבית צבי :איש חסיד היה ,פיפן,
ההבטחה ,שיער ,מיקה שלי טומי תם ,מאמי ועוד .השתתף כשחקן בבית ליסין :אביב מתעורר ,ברודווי פינת
פרישמן ,חלום של לילה בלב קיץ ,מנדרגולה ,משחק ילדים ,המלאך (בשיתוף המדיטק) ,שיקגו .בתיאטרון
הבימה :הלהקה ,פירורים ,שלמה המלך ושלמי הסנדלר .בתיאטרון הקאמרי :כנר על הגג .בטלוויזיה :המכון,
כן או לא .בקולנוע :ילדים טובים (פרס השחקן הראשי בפסטיבל טאמפה – פלורידה) .זוכה פרס אגודת ידידי בית ליסין ופרס ע"ש
עדה בן-נחום לתרגום מחזות על תרגום אביב מתעורר .זכה במלגה מטעם אלי ליאון.

גינדי בביצקי > הדרכת קרבות במה

בוגר בהצטינות של האקדמיה לתיאטרון ,מוסיקה וקולנוע בסנט-פטרבורג .בעל תואר שני בבימוי .מומחה
לתיאטרון הגוף ופנטומימה ,לתיאטרון סאטירי ומוסיקלי .ביים יותר מ 100-הצגות רב תחומיות שמשלבות
תנועה מסוגננת ,מוסיקה ,פארסה ,תיאטרון פיזי ופנטומימה .עיצב תנועה לעשרות הצגות בתיאטראות
שונים ובבתי ספר למשחק מקצועי בארץ .בשנים האחרונות מתרכז בהוראה של תנועה תיאטרלית:
עבודה עם שחקנים על חיים פיזיים של דמויות ,פנטומימה קלאסית ומודרנית ,מסכות תיאטרליות שונות
כולל קומדיה דל'ארטה ,קרבות במה וסייף תיאטרלי .מעביר מאסטר-קלאסים בתחום "תנועה לשחקנים"
בארץ ובחו"ל .בעל פרסים רבים בפסטיבלים לאומיים ובינלאומיים.

אביחי חכם > כוריאוגרפיה

בין עבודותיו – בתיאטרון הקאמרי :הם יורים גם בסוסים ,ערבי מחווה ציץ' ,בן גוריון .בסטודיו יורם לווינישטיין:
מופע האימים של רוקי .משכן האופרה :אלאדין .מסע הופעות בינלאומי של אישתאר .התיאטרון הארצי
לנוער :הקיץ שלי .וכן :יוסף וכותונת הפסים ,היירספריי ,עליסה בארץ הפלאות .מורה למחול ומעביר
סדנאות מיוזיקלס ,מחול מודרני וג'אז.
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משתתפים
אלי יצפאן  -פרנסיס הנשל

החל את דרכו על הבמה כחבר בלהקת מפקדת חילות השדה .בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון
הבימה :אדם ,הזוג המוזר ,שרי מלחמה .בתיאטרון בית ליסין :אשתי ,ברירת קנס .שפריץ מאת ובבימוי
נסים אלוני והצגות הבידור :סוויסה ויצפאן תחילה ,סוויסה ויצפאן פעימה שניה .בימים אלה מציג ברחבי
הארץ את הצגת הבידור החדשה שלו .כמו כן השתתף במחזות הזמר :אנה ומלך סיאם ,אלאדין ,מסביב
לעולם בשמונים יום .בטלוויזיה :מוצ"ש (בערוץ הראשון) ,פספוסים ,הערב עם אלי יצפאן ,יצפאן ,שלום אנד
גוד איבנינג (בערוץ שתיים) ,חריף באוזן (בשידורי הלוויין) ,יצפאן תכנית בידור יומית בכבלים ,שעליה זכה
בשלושה פרסי "מסך הזהב" וב"פרס האקדמיה לטלוויזיה" .בקולנוע :נישואים פיקטיביים ,הלם קרב ,אחד
משלנו ,עונת הדובדבנים ,מקס ומוריס וכן בסרט ההוליוודי שרשרת הפיקוד.

יובל סגל  -סטנלי סטאברס

בוגר ביה"ס למשחק ע"ש יורם לוינשטיין .2000 ,השתתף בהצגות  -בתיאטרון הבימה :זוגיות ,עקב
אכילס ,במלחמה כמו במלחמה ,צורה לאהבה ,הנאהבים והנעימים ,חודש בכפר ,אכזר ורחום ,כוכב יאיר,
שרי מלחמה ,חתונה מושלמת ,לילה במאי ,אנה קרנינה .בתיאטרון בית ליסין :דצמבר ,אשה בעל בית.
בטלוויזיה :קצרים ,פרשת השבוע ,החיים זה לא הכל ,יוצר הסדרה טקסי דרייבר ,פלפלים צהובים עונה ,2
חסמבה עונה  ,2ועוד .בקולנוע :מתנה משמים ,לרקוד ,האלוהים של מלכה ועוד.

ענת מגן-שבו  -דולי

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .1998 ,שירתה בצבא בצוות הווי ובידור .בין ההצגות בהן
השתתפה  -בתיאטרון בית ליסין :עשו עליך פעם סרט? ,מקווה ,החולה ההודי ,קפה ערבה ,אמא מאוהבת,
מדליה להארי .בתיאטרון באר שבע :כשאת אומרת לא .מופע בידור :רותם וענת .בהפקה פרטית :מוריס
אישתו וזאת שאיתו .בטלוויזיה :אחד העם אחד ,אחד העם  ,101דומינו ,יאיר לפיד ,קיפודים ,הדיפלומטים,
השיר שלנו ,מה אכפת לציפור ,בצפר ,דני הוליווד ,החברים של נאור .זוכת פרס התיאטרון בקטגוריה
השחקנית המבטיחה לשנת  2003על תפקידה בהצגה מקווה.

דיקלה הדר  -רייצ'ל קראב

בוגרת תיכון לאמנויות תלמה ילין ובית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בין ההצגות בהן השתתפה
 בתיאטרון בית ליסין :זיסעלע ,ברודווי פינת פרישמן ,חלום של לילה בלב קיץ ,תמונות יפואיות ,אביבמתעורר ,משחק ילדים ,מנדרגולה ,הקוסם מארץ עוץ (בשיתוף המדיטק) ,אחים בדם ,פינוקיו (בשיתוף
תיאטרון ארצי) .בצוותא :אצל הרננדו במרתף .בתיאטרון הקאמרי :הנפש הטובה מסצ'ואן ,סלאח שבתי,
כנר על הגג ,לרציניים בלבד .בתיאטרון הספריה :גריז ,שיער ,אחים בדם ,קברט .משתתפת באנסמבל
הגדוד העברי.

שלומי טפיארו  -דיק דאנגל

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .2006 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין :נערי ההיסטוריה,
סיפור אהבה ,תפוחים מן המדבר ,עלמה ורות ,בחורים טובים ,מנדרגולה ,מקסי ואני .משתתף באנסמבל הגדוד
העברי.

שמעון מימרן  -צ'רלי

קלנץ'

בוגר החוג לתיאטרון באונ' תל אביב .קיבל מלגת הצטיינות ע"ש מר פלטון מארה"ב .זכה בפרס השחקן
המצטיין לשנת  1996בתיאטרון הקאמרי של תל אביב .זכה בפרס הבימוי בפטיבל פותחים במה  2009של
תיאטרון בית ליסין .השתתף בהצגות רבות ,ביניהן :בתיאטרון הבימה :הילד חולם .בתיאטרון הקאמרי :האשה
המופלאה שבתוכנו ,פעורי פה ,קומדיה של טעויות ,תיקון חצות ,הלילה השניים-עשר ,השחקן ,אשכבה ,ועוד.
בתיאטרון תמונע :רעב .בתיאטרון בית ליסין :יומנים ,זריחה ,מייק ,אקווס ,בראנז'ה ,תקלה קלה ,ולנטינו ,אחרון ימיה,
 33וריאציות ,מלאכת החיים .בתיאטרון גשר :יאקיש ופופצ'ה בתפקיד הראשי מאת חנוך לוין .בהצגה עצמאית:
לפגוש את חנוך לוין .בטלוויזיה ובקולנוע :ההסדר ,שחקנית ספסל 2.3 ,בשבוע ,חטופים ,פרופיל  ,64תנועה מגונה,
חיי כלב ,זכותא ,המשאית .כמו כן ביים הצגות :בסטודיו ע"ש ניסן נתיב :קרום ,המפקח האונד האמיתי ,מקסים,
המתלבט .בתיאטרון חיפה :חי בסרט .בתיאטרון הבימה :איך צחקנו מאת חנוך לוין .בתיאטרון גשר :יאקיש
ופופצ'ה מאת חנוך לוין .בתיאטרון בית ליסין :תמונות יפואיות .יוצר המופע המוסיקלי שירים באשדודית.

ארז וייס  -אלפי

בוגר בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה בית צבי  .2001בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין:
מה עושים עם ג׳ני? ,אני לא רפופורט ,המחזמר ברנשים וחתיכות ,חיים פרטיים ,פילומנה .בתיאטרון באר
שבע :קומפני ,החולה המדומה ,בית הקפה ,אתה צעיר רק פעמיים ,עלי כינור .בתיאטרון אורנה פורת :מעלה
קרחות ,מר זוטא ועץ התפוחים .בתיאטרון הארצי לילדים ולנוער :הילד הזה הוא אני .בתיאטרון היידישפיל:
קרליבך חי .בתיאטרון הספריה :צלילי המוסיקה ,רולטה צרפתית ,קופה קובנה ,שיער ,משחקי פיג׳מה ,אחים
בדם ,יוסף וכתונת הפסים ,כלה למכירה ,ערב שירי אנדרו לוייד וו׳בר ,ערב שירי דני קיי .סולן הפקות :ספר
הג׳ונגל ,טרזן וג׳יין ,קרקס הרוח והאש ממונגוליה .משגב עורי הפקות :הכבשה שושנה .בתיאטרון השחור של
ליאור חלפון :המופע  Glowבארץ ובעולם .מופיע בימים אלה במחזמר צלילי המוסיקה.

גיא מסיקה  -גארת'

בוגר תיכון תלמה ילין ,למד משחק ומוסיקה במסגרות פרטיות בארץ ובחו"ל .השתתף בהצגות -
בתיאטרון בית ליסין :תמונות יפואיות ,חלום של לילה בלב קיץ ,מנדרגולה ,המלאך (בשיתוף המדיטק).
בתיאטרון הבימה :מלכוד  ,22מלחמת אחים ,מעגל הגיר הקווקזי ,שירת הבבון ,הבבונים חוזרים ,מרי לו,
הברווזון .בתיאטרון חיפה :זיכרונות חוף ברייטון ,אמפרובוקציה .תיאטרון המעבדה בירושלים :סלומה,
טרמינל ,הדב .באנסמבל תיאטרון הרצליה :גשם שחור ,איפגניה באאוליס .הלחין מוסיקה להצגות :שירת
הבבון ,הבבונים חוזרים ,גשם שחור .בטלוויזיה :חידון האשליות.

אייל רוזאלס  -הארי דאנגל

בוגר הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין  .1998בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון בית ליסין:
שיינדלה .בתיאטרון באר-שבע :קומדיה של טעויות ,השחף ,אפריל הקסום ,המשרד ,לא כולל שינה.
בתיאטרון הבימה :תמונות מחיי הנישואין .בתיאטרון הקאמרי – רינה ירושלמי :פרוייקט מקבת .בקולנוע
ובטלוויזיה :הבורר ,האלופה ,לא לפני הילדים ,כבוד ,משחק החיים ,האח של דריקס ,על הקו ,ללכת על
המים ,האסונות של נינה ,חמש דקות בהליכה ,מעורב ירושלמי ,מיכאלה ,קרוב לוודאי ,ועוד .כתיבה ומשחק
במחזה עלילות הגבורה של דון קישוט וסנצ'ו פנסה .בימוי והדרכה של קבוצת התאטרון של "בית דני"
בשכונת התקווה.

שי (אשטו) פרדו  -לויד בואטנג

מאיה בכובסקי  -פאולין קלנץ'

בוגרת סטודיו למשחק של יורם לוינשטיין .2013 ,השתתפה בהצגות  -במסגרת הלימודים :מי רצח את
קוסטיה ,הנסיכה השחורה ,DNA ,הנאהבים והנעימים ,האישה מן הים ,כשיפסיק לרדת גשם .בתיאטרון
הקאמרי :המצעד.
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בוגר סטודיו למשחק ניסן נתיב .2004 ,בין ההצגות בהן השתתף  -בתיאטרון הרצליה :אברם .הצגה
קומית יחסים או כעסים כתיבה בימוי והפקה .סיור ברחבי ארה"ב עם ההצגה יחיד במינו .הצגת יחיד
שכתב ומשחק בה :גור אריה יהודה סיפור אוטוביוגרפי של ילד אתיופי .בתיאטרון באר-שבע :לא על
זמירים ,החושך המואר .בתיאטרון המעבדה בירושלים :שלומית .תיאטרון ארצי לנוער :יחיד במינו זכה
בציון לשבח בפסטיבל חיפה .בתיאטרון החאן הירושלמי :צל חולף ,השחף .ניהול אומנותי תיאטרון נטלה
קבוצת תיאטרון של שחקנים אתיופים .בתיאטרון נטלה :בבל ,השתתפות בפסטיבל בינלאומי בבודפשט.
בקולנוע וטלוויזיה :אולי הפעם ,רחוב סומסום .לך תחיה ותהיה ,אחות זרה ,פרנקו וספקטור  ,2000אנשים
פשוטים ,אני פורים .מביים ,כותב ,מרצה בארץ ובחו"ל .מדריך קבוצות תיאטרון ברחבי הארץ .מפיק סרט
דוקומנטרי על מסעו האישי של גור אריה יהודה לכפר ילדותו .זוכה במלגת הצטיינות בלימודים מטעם
קרן שרת .ציון לשבח בתחרויות פסטיבל חיפה (במשחק).
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הלהקה
עדי שיר (שמאי)

דניאל סליצר

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה
בית צבי .2008 ,השתתף בהצגות –
בתיאטרון הקאמרי :קומדיה של טעויות,
פאנק רוק .בתיאטרון הבימה :כתם
לידה .בתיאטרון הספריה :החשבון.
בתיאטרון הארצי לנוער :הקיץ שלי.
בטלוויזיה :סימני שאלה ,מטר  ,70מטר
 .72בקולנוע :בחילה ,לעלות.

שיר אלוני-מאור

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה
בית צבי .2012 ,השתתפה בהצגות
במסגרת הלימודים :ניסים ונפלאות
בקופסאות שימורים ,יומן חוף ברייטון,
בית מלאכה .בתיאטרון הספריה :ביבר
הזכוכית.

בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית
צבי .2009 ,השתתף בהצגות במסגרת
הלימודים :איי לאב יו לנצח ,ילדי
השמש 12 ,המושבעים ,שבת ראשון שני.
בתיאטרון הספריה :סיפור הפרברים,
רווקים ורווקות .הצגות ילדים :נעלולה,
אהובת הספן ,ישראל כחול לבן.

אדוה סבג

בוגרת בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי .השתתפה בהצגות
במסגרת הלימודים :סוף טוב הכל טוב ,הרכבת ,אייאקס ,ניקולאס
ניקלבי ,בעקבות הזמן האבוד ,טום ג'ונס .מחזות זמר :אאידה,
פוקהונטס ,קופקובנה ,קברט .הצגות ילדים :חצרות ילדות ,בארץ
העפיפונים האבודים ,מגילת המנגינות .בטלוויזיה :השועלים.
בקולנוע :פובידיליה.

הנגנים

עמרי שני

24

נועם פנחסוב

יובל אדם

ארנון זיו

25

חברי ההנהלה
הציבורית
עוזי ברעם  -יו"ר
ערן אברהמי
פרופ' ניב אחיטוב
איל ארד
נתנאל גלעדי
רמי בן-גל
שלום חבשוש
איריס מור
אריה מנדל
אריאל קפון
ד"ר חנה תמיר

מנהלה
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מנהלת התיאטרון:
ציפי פינס

מנהל שיווק:

מיכה וייסמברגר

מנהל
משאבי אנוש :מנהל כספים:
מיקי פרידמן
דרמטורג התיאטרון:
אבישי מילשטיין

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג
עו"ד מיכל רוזנבוים
עו"ד עמית מנור
רואה חשבון:
אלי שפלר

מנהלת לשכת מנכ"ל :תלמה גנור
מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי
דוברות ויחסי צבור :זיוה סידון
מנהלת פרסום :מיכל גלעד
מנהל מכירות חוץ :יוסי אלקה
מנהלת מחלקה חינוכית:
אטי ליבק-גולן
מנהלת מח' מנויים :לילך פנחס
מחלקת מנויים :דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:
ליטל גביש ,סימי מאירסון,
יהודית רוקבן
עוזרת למנהל משאבי אנוש:
נגה חליף
רכזת שרותי משרד:
ויקי וייסמברגר
מנהלת חשבונות ראשית:
מרב כהן
חשבת שכר :לורה מולצד'סקי
מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן ,טלי חובב
מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר
מח' שיווק טלפוני:
מריה בנגרט ,בתיה גמליאל,
זאבי זוהר ,יפית טרייסמן,
ציפי לסינגר ,רחל לסקי
מרים כספי ,תמר רון ,אלקה שלו
מנהלי שרות לקוחות:
טל ימיני ,ליאור ליבה-רנולד
נציגי שרות לקוחות:
תמר אנטלר ,מירה ביסון ,רות בן-דת,
מורן גבע ,מאיה גורן ,ענת גל,
שרה גלעם ,גבריאלה דה-קלו,
שירה מאזה ,רוני מולא ,יעל מטלון,
מיטל סעד ,מעיין צבי ,אסתי קולקר,
אורית קרואני
מרכזיה :דבורה אהרון ,עליזה שטרן
ארכיון :שי מרקוס
אחזקת בניין ומחסן:
משה גנץ ,איציק סלחג'י ,יצחק ברוך
אחראי סדרנים :אבישי מימון

גבי ברנע

מנהלת הפקות
ותפעול:
אדווה טמקין

במאי ומנהל
קבוצת הצעירים:
גלעד קמחי

הפקה

מנהל הצגה ראשי :אלן פיטלוק
מנהלי הצגות :אסנת גבאי,
אורנה דויטש ,שושי זק ,נעה חמל,
רולי יקואל ,שרון שפירא ,ארז שפר

צוות טכני

מנהל טכני :ישעיהו ביבלש
מנהל במה ראשי :אלברטו בנדר
מנהלי במה :זיו אורפז ,חאלד ג'בארין,
דניאל לוין ,אברהם נתנאל ,ליאור סאלם,
סטניסלב סווטקין ,מטיאס סטוליאר
גיא קריספיל ,נחום רז
עובדי במה :יניב אלבז ,דניאל ברק
יהודה גרוס ,נביל ,טאפש,
אלון כליף ,שלומי נתנאל
מנהל מח' תאורה :ראובן וולנר
תאורנים :שוקי אבו-חצירה,
ניסים דלרייה ,שי דלרייה ,שמואל הס,
יוליוס מאירסון ,פרננדו מחאיקר,
אולג סטפנוב ,ליאור עזרא ,אייל דרור,
דולב ציגל ,קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה :תמיר אלפיה
הגברה :אבישי אסור ,אסף בן אבי,
רז בליצבלאו ,גיורא הרמן,
ליאור דלמן ,סטס סוסניבקר,
אורן פרי ,רם קציר ,שרון ראובן,
יורי שכנוביץ ,סרגיי שקורין
מנהל ייצור :רמי דקל
אביזרים :יהודית בולקיאר
מנהלת מח' הלבשה :מיכל אלוני
מלבישות ,רקוויזיטיות ,פאניות:
טל אדמון ,ג'ני אדלרבאום ,שי ברמק,
ולריה גלוזמן ,דנה כהן ,מריאנה גרייב,
אולגה מטאיסן ,טל ניב ,אסיה נלן,
אולגה פרגמן ,ליאורה רון ,מיטל שלום,
יוליה שמילוב ,אירנה שפיצר
אחראי בטיחות :יעקב הכהן

להצגה זו
אביזרים :אולגה פרגמן,
שי ברמק
עוזרת במאי:
פאות:
רותי גפן
אולגה מטיסיאן
מנהל הצגה:
ביצוע תפאורה:
אלן פיטלוק
תיאטרונית
מנהל במה:
הקלטת נגינה:
בטו בנדר/
זיו אורפז/נחום רז אולפני "מצלול" -
קובי פרחי ויונתן ברק
עובדי במה:
נגינה במפוחיות פה:
שלומי נתנאל,
תמיר אלפיה
נאביל טאפש
צילומים:
תאורה:
דניאל קמינסקי
דולב ציגל/
הפקת תכניה:
שמוליק הס
מיכל גלעד
הגברה:
עיצוב תכניה:
אבישי אסור/
סטודיו אתי קלדרון
יורי שכנוביץ/
כל הזכויות על המחזה
רז בליצבלאו/
בעברית שמורות ל:
סטס סוסניבקר
הלבשה :טל אדמון מיה טאבי ייצוג
שחקני התיאטרון
לעונת 2013-14
יונה אליאן-קשת
ליאור אשכנזי
שיר אלוני-מאור
מאיה בכובסקי
פלורנס בלוך
טלי בן יוסף
אור בן-מלך
אור ברכה-וצר
נמרוד ברגמן
ששון גבאי
דני גבע
ישי גולן
רבקה גור
ליאת גורן
מורדי גרשון
אילנית גרשון
מיה דגן
אילן דר
דיקלה הדר
לירון ויגדור
ידידיה ויטל
עמי ויינברג
אופיר וייל
ארז וייס
יעל וקשטיין
מרים זוהר
הילה זיתון
רויטל זלצמן
יצחק חזקיה
יורם טולדנו
שלומי טפיארו
טל-יה יהלומי
אלי יצפאן
הוגו ירדן
סיון כהן
יעל לבנטל

(לפי סדר א-ב)
מיכל לוי
אסי לוי
יניב לוי
שמרית לוסטיג
צביקי לוין
שיר מאור
ענת מגן-שבו
ירון מוטולה
שמעון מימרן
חייקה מלכה
גיא מסיקה
קרן מרום
דב נבון
אביבה נגוסה
נדב נייטס
עוז ניסן
אדוה סבג
יובל סגל
דניאל סליצר
אברהם סלקטר
מיכה סלקטר
שי פדרו
ניב פטל
אביטל פסטרנק
קרן צור
נתי קלוגר
הדס קלדרון
לאורה רבלין
אייל רוזאלס
דפנה רכטר
עדי שיר
דנה שרייר
יובל שרף
רפי תבור

מייסדת ויו"ר ידידי התיאטרון:
ג'ני ברנדס
מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי
מרכזת ידידי התיאטרון:
כלנית סטמקר

מייסדים
( 12,000ש"ח ומעלה)
אהובי יגאל
אהרוני קלרה ועמוס
אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ועו"ד אמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא
גאון משה
גולדמן סיגל ועו"ד אמיר
דותן ורדה ובעז
דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל
ויסמן ברוריה ודודי
זהר נילי ואלי
חברת עופר השקעות בע"מ
חודורוב פארה ועופר
חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז
סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל
פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל
קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי
שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו
 2תרומות בעילום שם

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין
נוסדה באפריל 2006
לפרטים ולהצטרפות:
טל03-7255338 .

ידידים

F R I E N D S O F B E I T L E S S I N T H E AT R E

( 4,300ש"ח)
אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אדיר אילנה ז"ל וישראל
אדלר רונית וראובן
אדרי פנינה ומשה
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם
אור מיכאלה ותיאודור
אחיעזר רותי
אלאלוף שרה
אלוני שוש ולבוביץ' יורם
אל-יגור מלכה ויובל
אלמוג (זכאי) דר' יעל
אלשיך יוסי
אנג'ל ענת ואודי
אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי וברנר בני
ארזי מירי ושוקי
אריאל נורית וחיים
בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו
בואנוס רונית והבר איתן
בובליל בת שבע ומשה
בוקשפן נורית ועמירם
בוקשפן רותי ואלדד
ביגר אילנה ואברהם
ביצ'צ'ו ניצן ,פרופ'
בירן גינה ודני
בכר אורית ויוסי
בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי
בן עוזר רותי
בראון גבי
ברון ענת וגבי
ברנר אביבה
ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת אלונה ואלי
ברקת מיקי ושייקה
גבריאלי עדנה וארנן
גולדנברג אורה
גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל
גייגר שרה ומיכאל
גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה
גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב
גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף
גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף
גרינבוים ורד ואילן
דגמי הגר ועזרא
דוד גבריאלה
דנקנר זהבה ויצחק

דרנגר ורד ואברי
הירשמן פרי עדנה
הלפן אלי
המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון
הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הרטמן אסתי ואלקס
הרינג איריס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית
זרניצקי אורה ויוסי
חנן פסיה ורו"ח אריה
חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה
טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה
טמיר ענת
טרנר אריאלה ויעקב
יונס חנה ואלי
יפו עליזה
כהן ז .מאיר
כספי יהודית ופרופ' אליהו
כרמון ציפה ואריק
כרמל שוש ואליעזר
להב דורית והלל
לוין תמר ויוחנן
ליאור צביה ודן
ליבאי דוד ,פרופ'
לין יהודית ועו"ד אוריאל
לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני
מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי
מאירוביץ' אילנה ועוזי
מולכו שלומית ויצחק
מור שרון ומנו
מטלון רותי וניסו
מילוא דר' אלישבע ורוני
מיתר ג'וזיאן (צביה)
מיתר עופרה
מנדלסון חנה ויוסף
מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק
מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי
נשיץ נחמה וגד
סגול טובה וסמי
סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק
סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי
סלע שרה ופרופ' מיכאל

עזרי יורם
עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי
פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי
פדרמן רן
פוקס רעיה ויצחק
פינס עודד
פישר ד"ר אלי
פפושדו אלי
פרי אסנת ויעקב
פרי נאוה
פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל
צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף
קונדה ציפי ואפרים
קפלן רותי
קריב אסי
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
רהב הילה ורני
רוטלוי נלי ויאיר
רונן (פקר) רן
רייז אורנה ואביב
ריכטר מיכל וגלי
רפפורט עירית ופרי גלן
שביט (שטריקס) רינה ואילן
שחר זהבה ואריה
שטיינר ד"ר יוספה
שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע
שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל
שני הדסה ומאיר
שפלר עופרה ורו"ח אלי
שפרינצק ריקי
שקד חיה
שקלים פנינה והרצל
שרון ד"ר נעמי ורן
שרם יוכי ואיציק
תאומים עירית ומשה
תדמור דב
 6תרומות בעילום שם
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רפטואר
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מחזאות ישראלית
משאלה אחת ימינה
על פי ספרו של אשכול נבו
מאת דפנה אנגל
בימוי :גלעד קמחי
הפרדס
מאת יוסף בר יוסף
בימוי :אבישיי מילשטיין

חברות הכי טובות
מאת ענת גוב
בימוי :גלעד קמחי

סוסים על כביש גהה
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

רוחל'ה מתחתנת
מאת סביון ליברכט
בימוי :ציפי פינס

אשה ,בעל ,בית
מאת שמואל הספרי ובבימויו

קפה ורשבסקי
עיבוד :מוטי אברבוך
לספרו של שלום אש
בימוי :גלעד קמחי

אלה גרוסמן
מאת דפנה אנגל
בית מרקחת שטרן  -בלום
מאת גורן אגמון

מלאכת החיים
מאת חנוך לוין
בימוי :רוני פינקוביץ'
אז ,בפראג
מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

מחזאות בינלאומית
לילה לבן
מאת ג'ימי מרפי
תרגום :אלי ביז'אווי
האמת
מאת פלוראן צלר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
המקרה המוזר של הכלב
בשעת לילה
מאת סימון סטיבנס
עפ"י מארק האדון
תרגום :דניאל אפרת
בימוי :גלעד קמחי

אילוף הסוררת
מאת ויליאם שייקספיר
תרגום :דורי פרנס
לחנך את ריטה
מאת וילי ראסל
תרגום :דניאל לפין
מדליה להארי
מאת פיטר מרק ריצ'מן
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :אלון אופיר
אוצר יקר
מאת פרנסיס ובר
תרגום :אלי ביז'אווי
בימוי :לסלי לאוטון

שם פרטי
מאת מתיה דלאפור
ואלכסנדר דה-לה פאטאלייר
תרגום :דורי פרנס
בימוי :משה קפטן
עובד בשביל שניים
מאת ריצ'ארד בין
תרגום :שלמה מושקוביץ
בימוי :משה קפטן
חתולה על גג פח לוהט
מאת טנסי וויליאמס
תרגום :שלמה מושקוביץ

הצגות ילדים
זרעים של מסטיק
שירים :לאה נאור מוסיקה :נחום היימן
מחזה :דניאל אפרת ,עידן עמית
בימוי :שוקי וגנר
המלאך
מאת אפרים סידון
בימוי :ציפי פינס

ילדת הפעמון
מאת נאוה סמל
בימוי :יעל טילמן
פינוקיו
עפ"י קרלו קולודי
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי

הקוסם מארץ עוץ
עפ"י פרנק באום
עיבוד :דניאל אפרת ,גלעד קמחי
בימוי וכוריאוגרפיה :גלעד קמחי
שייקספיר לילדים  -כטוב בעיניכם
תרגום :דורי פרנס
עיבוד ובימוי :עידו ריקלין

תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית .פועל בסיועם של :משרד התרבות והספורט ,עיריית תל-אביב-יפו
רח' דיזנגוף  101ת"א טלפון 03-7255300 :קופה 03-7255333 :פקסwww.lessin.co.il 03-5241333 :
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מועדון הלקוחות
של מזרחי-טפחות

חברי מועדון הלקו.חות של
טפחות נהנים מכ ח של קבוצה!מזרחי
 lהנחות קבועות  lמבצ

עים והטבות  lהטבות בנקאיות

שווה להיכנס

לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר www.mizrahi-tefahot.co.il/hacartis

חייגו *8860
הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר/להוסיף בתי עסק לרבות שינוי באחוז ההנחה .המוצרים והשירותים באחריות החברות בלבד.

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות .תקף בכרטיסי ויזה  CALישראכרט ואמק"ס בלבד (לא כולל דיינרס ,דיירקט של
ישראכרט ומועדוני  LIFESTYLEו .)YOU-בבתי העסק הבאים ההנחה תינתן במעמד הקנייה :רב-חן ,Yes PLANET/ורטהיימר ספורט
ושלמה  SIXTבשאר בתי העסק ההנחה תינתן במעמד החיוב .שלמה  ,SIXTקשרי תעופה ,אוטויורופ  -קבלת ההטבה ,בהזמנה
טלפונית בלבד .לקבלת ההטבה יש להזדהות כלקוח מזרחי-טפחות .אוטויורופ ,קשרי תעופה ושלמה  – SIXTאין כפל הנחות.
קשרי תעופה  -לא כולל טיסות סדירות .אוטויורופ  -השכרות בחו"ל בלבד .סונול – בתחנות נבחרות ,ההנחה ממחירו המלא של
ליטר בנזין בשרות מלא ע"פ מחירון סונול כולל מע"מ – Sogood .לא כולל סיגריות ,מוצרי עישון ושירותים מתקדמים ,ביתילי -לא
כולל סניפי עודפים ,Outlet ,תערוכות ,בזארים .ההנחה בבאדג'ט ניתנת על השכרת רכב בארץ בלבד .רב חן-Yes PLANET/
ההנחה תינתן פעם אחת בכל שבוע קלנדרי ,עד  4כרטיסים לרכישה .לא כולל כרטיס  vip , 4dx imaxואירועים מיוחדים ט.ל.ח.
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ONE MAN,
TWO GUVNORS
by Richard Bean
Based on The
Servant of Two Masters
by Carlo Goldoni
Songs by Grant Olding

Translated by: Shlomo Moskovitz
Director: Moshe Kepten
Physical Comedy Director: Sean Garratt
Set Design: Bambi Fridman
Costumes Designer: Orna Smorgonsky
Music Director: Tal Blecharovitz
Lighting Design: Keren Grank
Songs Translate by: Daniel Efrat
Stage battles: Gennady Babitsky
Choreography: Avichay Hacham
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Cast: Eli Yatzpan - Francis Henshal
Yuval Segal - Stanley Stubbers
Anat Magen-Shabo - Dolly
Dikla Hadar - Rachel Crabbe
Shlomi Tapiero - Dick Dangle
Shimon Mimran - Charlie Clench
Maya Bachowski - Pauline Clench
Erez Wiess - Alfie
Guy Messika - Gareth
Eyal Rozales - Harry Dangle
Shai Fredo - Lloyd Boateng

Ensemble:
Shir Aloni-Maor
Adva Sabag
Daniel Seliter
Adi shir
Allan Pitluk
Dor turgeman

Musicians:
Noam Pinhasov - lead vocal, guitars, harmonica
Arnon Siev - orchestra manager, electric guitar, keyboard, vocal
Omri Shani - contrabass, bass guitar, vocal
Yuval Adam - wash board, drums, vocal
Asaf Rot - actor's percussion instructions
First performance: 29.8.2013
Length: 2 hours and 30 min, with intermission
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