מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי
אולם תרבות עין החורש

חברת בית גינס

קיבוץ עין החורש

לתרבות ואמנות בעמק

הצגות | מופע רב-תחומי | מופע מוסיקלי || מנוי מגוון המציע לך חווית תרבות מעשירה

שלום רב!
כחלק ממאמצינו לשפר את השירות ,לקרב את מופעי התרבות לבית ולהרחיב את המפגשים הקהילתיים
בתוך עמק חפר ,אנו מציעים לכם להצטרף אל המנוי המשולב שגיבשנו.
מנוי זה מאגד בתוכו מופעים ממגוון רחב של תחומים בימתיים :תיאטרון ,מחול ומוזיקה ,ונותן אגב כך מענה
לצרכים המגוונים של התושבים בעמק חפר ,הן בהיבט האמנותי והן בהיבט הקהילתי.
ליצירת המנוי חברה הנהלת המרכז הקהילתי עם הנהלת האולם התרבות בעין החורש.
שיתוף הפעולה הפורה הזה שבין המועצה ליישוב הוא הקרקע עליה אנו שואפים לפתח את התרבות והעשייה
הקהילתית גם בתחומים אחרים.
בברכה,
אלדד שלם | סגן ומ"מ ראש המועצה
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"דפוקים" | תיאטרון חיפה
קומדיה רומנטית מצחיקה עד כאב ,כואבת עד דמעות
על אהבה ,פנטזיות ,נישואים ,גירושים ,חמלה ותקווה
לחיים טובים יותר...

הצגה

יום רביעי >  > 25.12.13בשעה 21:00

מחזה מקורי מאת :צדוק צמח
במאי ודרמטורג :רוני ניניו
מוסיקה מקורית :הדג נחש
בהשתתפות :משה איבגי ,דורית לב-ארי ,אלברט
אילוז ,אריה מוסקונה ,נועה וולמן
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אהוד בנאי
יום רביעי > 21:00 > 22.1.14
מופע מוסיקלי

אהוד בנאי ,טרובדור הרוק הישראלי,
במופע חשמלי ומחשמל ובו היצירות הגדולות
מימי "הפליטים" ועד היום.
איתו על הבמה ההרכב המנצח שמלווה אותו שנים,
מכונת רוק משומנת ובועטת ,שיוצרת בכל פעם
מחדש חגיגה חד פעמית.

צילום :אודי אבן חיים
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גיל סמטנה :הפקה מוסיקלית ,בס
ערן פורת :תופים
נושי פז :גיטרות
ניצן-חן רזאל :כינור
אלעד כהן-בונן :כלי הקשה ,סמפלר
ביל צור :קלידים

 | YouMake, ReMakeרננה רז
יום רביעי >  > 12.2.14בשעה 21:00
מופע רב-תחומי ,בניהולה האמנותי של רננה רז ,יחיד מסוגו בעולם,
המורכב מתגובות מבוימות לקטעי יוטיוב ,משלב בין תחומי הבמה השונים
ומייצר אינטראקציה .האמנים מגיבים לסרטוני יוטיוב ,מקיימים דיאלוג עם
המקור ונותנים לו פרשנות חדשה .על הבמה נוצרת תגובת שרשרת ,ייחודית
ומרתקת ,של קטעים ותגובות .בסוף המופע יתקיים דיון עם רננה רז.
מן הביקורת:
״מקורי ,נוקב ,מהנה ומעורר מחשבה...פורמט מנצח״ חגית פלג-רותם | גלובס
"רעיון מבריק" נרי ליבנה | הארץ
משתתפים :הלל קוגן ,ענבל יעקובי ,אוליביה קורט מסה ,שני בן -חיים,
ענבר נמירובסקי ,עופר עמרם ,אורי שפיר ,עדיה גודלבסקי ,אור מורן
ורננה רז

מופע רב-תחומי

יוטיוב פוגש במה |

מולטימדיה בדיאלוג עם משחק ,קול ותנועה
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"גזע" | תיאטרון חיפה
יום רביעי >  > 5.3.14בשעה 21:00
הצגה

מחזה נשכני של דייויד מאמט ,זוכה פרס פוליצר וטוני .שלושה עורכי דין
בפירמה מצליחה מקבלים לידיהם תיק חדש :הם נדרשים להגן על צ'רלס
סטריקלנד ,גבר כוחני ,עשיר ומפורסם ,הנאשם באונס של צעירה שחורה
ומאמין כי מגיע לו לקבל את הצדק שעבורו הוא משלם .תוך כדי העיסוק
בשאלת אשמתו של סטריקלנד ,מוביל המחזה המותח לדיון ולבחינה
מורחבת יותר של נושאים כמו אפליה ,פרנויה ,מצפון חברתי ,חרטה ובושה.
מן הביקורת:
"נאור יצר הפקה קצבית ,אינטליגנטית ...ליהוק שיוצר רובד חדש ומגרה של
מתח בין גזעי ...הצגה מהנה ביותר ,אפילו מבריקה " ...שי בר יעקב | ידיעות אחרונות
במאי :משה נאור | בהשתתפות :רמי הויברגר ,נורמן עיסא ,שרון אלכסנדר,
אסתר רדא  /נצנת מקונן
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שני קצרים וחתול | תיאטרון החאן
יום רביעי >  > 28.5.14בשעה 21:00
הצגה

בגיל  26החליט אנטון צ'כוב ( )1860-1904לעבור מכתיבת הומורסקות ופיליטונים
לכתיבת דיאלוגים .כך נולד צ'כוב המחזאי וכך באו לעולם ה"מהתלות",
מחזות קצרים שזכו בן לילה להצלחה כבירה .ההצגה כוללת שתי מהתלות:
"הצעת נישואים"" ,הדב" ,ואת המונולוג "באביב" שנושא חתול מאוהב.
הבימאית ג'יטה מונטה רקחה יום מופלא אחד עם שלושה סיפורי אהבה שבהם
האנשים מתנהגים לפעמים כמו חיות ,והחיות  -כמו אנשים .מדובר באהבות-אכזבות
ושוב אהבות ,מצבים קיצוניים שכשם שהם משעשעים ,הם צובטים את הלב.
מן הביקורת..." :לכו לראות ,ועל דברתי תחזרו מעונגים עד תום" .צבי גורן | אתר הבמה

"את צ'כוב צריך לדעת תמיד איך לביים ואיך לשחק .הפעם  -יש הכול .חגיגה של
תיאטרון" בן עמי פיינגולד | מקור ראשון
מאת :אנטון צ'כוב | תרגום מרוסית :רועי חן | בימוי :ג'יטה מונטה |
מוסיקה :יבגני לויטאס | משתתפים :אריאל וולף ,עירית פשטן ,דודו בן-זאב,
יעל טוקר ,יהויכין פרידלנדר ,יואב היימן
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מועד

שם ההצגה/אירוע

בית יוצר

רביעי > 21:00 > 25.12.13

"דפוקים"

תאטרון חיפה

רביעי > 21:00 > 22.1.14

אהוד בנאי

רביעי > 21:00 > 12.2.14

You Make, Remake

להקת רננה רז

רביעי > 21:00 > 5.3.14

"גזע"

תאטרון חיפה

רביעי > 21:00 > 28.5.14

"שני קצרים וחתול”

תאטרון החאן

לתרבות ואמנות בעמק

לאה מרמורשטיין-ירחי | אמנות גרפית

מחיר מנוי עד  | ₪ 480 :17.10.13מחיר מנוי מה | ₪ 530 :18.10.13-אפשרות לתשלומים
כמו כן ,ניתן לרכוש כרטיסים לארוע בודד ,במחיר  ₪ 120החל מה21.11.13-
להזמנת מנוי וברורים :המרכז הקהילתי09-8973320 / 09-8981628/35 :
מרכז הזמנות אולם תרבות עין החורש04-6127706 :
הזכות לשינויים שמורה
חנייה חינם בשפע

