
 

 

 
 החוג ללימודי תאטרון 

 7102 יום עיון במסגרת פסטיבל עכו
 

 ים בתאטרון ובמחול בישראלמזרח
 7102באוקטובר  9יום שני י״ט תשרי תשע״ח, 

  לימודי סביבהאודיטוריום בניין  -האקדמית גליל מערבי

שי  נפתלי שם טוב, שמחון,-שרית קופמן פיטר הריס, הניה רוטנברג, מערכת: דן אוריין,
 אנה קרוננברג -גולן, תמר

 תכנית היום:
 התכנסות 1::01:11-9

 ברכות 01:01-01:11
 ראש העיר עכו - קרינשמעון ל
 נשיא האקדמית גליל מערבי - דב דביר

 פתיחה אמנותית  00:11-01:01
 נה בדשרמנחה:                   

המבוסס על  ״אנא פאיזה״ תהאוטוביוגרפי מתוך ההצגה סופי תוסיה כהן
מאת: סופי סיפור חייה של אימה הזמרת פאיזה רושדי, בימוי: איציק סיידוף, 

 תוסיה כהן ואיריס שביט
 נאוה צוקרמן :, בימוי״שמלה״ קטעי מופע קצרים מההצגה שרה סיבוני

 בקטעי שירה מדוברת חנה וזאנה גרינוולד
 

 דור המייסדים  -מושב ראשון   07:11-00:11
 נפתלי שם טובמנחה:                   

יצחק  אילנה כהן, גבריאל בן שמחון, משתתפים:
 גורן-גורמזאנו

: אילנה וביצוע כוראוגרפיה ,״רעלה״ הריקודבמושב ישולב 
: רחלי סלע, מוזיקה: , תלבושותתנאי-, רעיון: שרה לויכהן

 סלהקת נאפ
 

 הפסקת קפה 07:01-07:11
 

 דור הביניים  -מושב שני  1-07:01:::0
 פיטר הריסמנחה:                   

סופי רזי אמיתי, שרה סיבוני,  יונתן צ׳רצ׳י,משתתפים: 
 כהן, יונת רוטמן-תוסיה
״חסד עצמי״, כתיבה  ישולב קטע מהצגת היחיד במושב 

 : יונתן צ'רצ'י ורני בליירצ׳רצ׳י, בימוי  ומשחק: יונתן
 

 הפסקת צהריים  1:::1-0::03
 

 בניין לימודי סביבהשל  ברחבת הכניסה 1::01:11-03
 

״את אני ואני לא  סולו ודואט מתוך היצירהב ,ביתא הקת המחולל
 :דואטביצוע דגה פדר,  :סולוביצוע  ,דגה פדר :כוריאוגרפיהאת״, 

 מזל דמוזה ויעל אבינתן
 

 דור הצעירים  -מושב שלישי   01:01-01:11
 בן עמימיכל מנחה:                  

   

 

 

 
 החוג ללימודי תאטרון 

 יום עיון במסגרת פסטיבל עכו
 

 בישראל ים בתאטרון ובמחולמזרח

 2017באוקטובר  9יום שני י״ט תשרי תשע״ח, 

  לימודי סביבהאודיטוריום בניין  -האקדמית גליל מערבי

שמחון, ד״ר -ד״ר שרית קופמן ד״ר הניה רוטנברג, ד״ר פיטר הריס,דן אוריין, פרופ׳ מערכת: 

 אנה קרוננברג -שי גולן, תמר נפתלי שם טוב,

 תכנית היום:

 התכנסות 10:00-9:30

 ברכות 10:15-10:00

 ראש העיר עכו - קרינמר שמעון ל

 נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי - פרופ׳ דב דביר

 פתיחה אמנותית  11:00-10:15

 נה בדשד״ר רמנחה:                   

המבוסס על  ״אנא פאיזה״ תהאוטוביוגרפי מתוך ההצגה סופי תוסיה כהן גב' 

מאת: סופי סיפור חייה של אימה הזמרת פאיזה רושדי, בימוי: איציק סיידוף, 

 תוסיה כהן ואיריס שביט

נאוה  :, בימוי״שמלה״ קטעי מופע קצרים מההצגהבשילוב  שרה סיבוני גב'

 צוקרמן

 בקטעי שירה מדוברת חנה וזאנה גרינוולד 'גב 

 

 דור המייסדים  -מושב ראשון   12:00-11:00

 ד״ר נפתלי שם טובמנחה:                   

 גבריאל בן שמחון, פרופ׳אילנה כהן,  גב' משתתפים:

 גורן-גורמזאנו יצחק מר

רעיון: , אילנה כהן: וביצוע כוראוגרפיה ,״רעלה״ הריקודבמושב ישולב 

 ס להקת נאפ: רחלי סלע, מוזיקה: , תלבושותתנאי-שרה לוי

 

 הפסקת קפה 12:15-12:00

 

 דור הביניים  -מושב שני  13:30-12:15

 ד״ר פיטר הריסמנחה:                   

שרה  גב'רזי אמיתי,  ד״ר יונתן צ׳רצ׳י, מרמשתתפים: 

 רוטמןיונת  גב'כהן, -סופי תוסיה גב'סיבוני, 

״חסד עצמי״, כתיבה ומשחק:  במושב ישולב קטע מהצגת היחיד  

 , בימוי: יונתן צ'רצ'י ורני בליירצ׳רצ׳י  יונתן

 

 הפסקת צהריים  14:30-13:30

 

15:00-14:30  

סולו ודואט מתוך ב ,ביתא להקת המחולשל ברחבת הכניסה הופעה 

דגה  :סולוביצוע  ,דגה פדר :הכוריאוגרפי, ״את אני ואני לא את״ היצירה

 מזל דמוזה ויעל אבינתן :דואטביצוע , פדר

 

 דור הצעירים  -מושב שלישי   16:15-15:00

 מיכל בן עמי גב'מנחה:                  

חנה ' גבמאור זגורי,  מראדווה מזרחי, ' גבטלי ליברמן,  גב'משתתפים: 

 מן׳וזאנה גרינוולד, ד"ר נטלי תורג

 

 

 

 החוג ללימודי תאטרון 

	יום עיון במסגרת פסטיבל עכו
 

 בישראל ולים בתאטרון ובמחמזרח

 2017באוקטובר  9יום שני י״ט תשרי תשע״ח, 

  לימודי סביבהאודיטוריום בניין  -האקדמית גליל מערבי

שמחון, ד״ר נפתלי שם -ד״ר שרית קופמן ד״ר הניה רוטנברג, ד״ר פיטר הריס,דן אוריין, פרופ׳ מערכת: 

 אנה קרוננברג -שי גולן, תמר טוב,

 תכנית היום:

 התכנסות 10:00-9:30

 ברכות 10:15-10:00

 ראש העיר עכו - קרינמר שמעון ל

 נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי - פרופ׳ דב דביר

 פתיחה אמנותית  11:00-10:15

 נה בדשד״ר רמנחה:                   

המבוסס על סיפור חייה  ״אנא פאיזה״ תהאוטוביוגרפי מתוך ההצגה סופי תוסיה כהן גב' 

 מאת: סופי תוסיה כהן ואיריס שביטשל אימה הזמרת פאיזה רושדי, בימוי: איציק סיידוף, 

 נאוה צוקרמן :, בימוי״שמלה״ קטעי מופע קצרים מההצגהבשילוב  שרה סיבוני גב'

 בקטעי שירה מדוברת חנה וזאנה גרינוולד 'גב 

 

 דור המייסדים  -מושב ראשון   12:00-11:00

 ד״ר נפתלי שם טובמנחה:                   

 יצחק מר גבריאל בן שמחון, פרופ׳אילנה כהן,  גב' משתתפים:

 גורן-גורמזאנו

רעיון: שרה , אילנה כהן: וביצוע כוראוגרפיה ,״רעלה״ הריקודבמושב ישולב 

 ס להקת נאפ: רחלי סלע, מוזיקה: , תלבושותתנאי-לוי

 

 הפסקת קפה 12:15-12:00

 

 דור הביניים  -מושב שני  13:30-12:15

 ד״ר פיטר הריסמנחה:                   

 גב'שרה סיבוני,  גב'רזי אמיתי,  ד״ר יונתן צ׳רצ׳י, מרמשתתפים: 

 רוטמןיונת  גב'כהן, -סופי תוסיה

  יונתן״חסד עצמי״, כתיבה ומשחק:  במושב ישולב קטע מהצגת היחיד  

 , בימוי: יונתן צ'רצ'י ורני בליירצ׳רצ׳י

 

 הפסקת צהריים  14:30-13:30

 

15:00-14:30  

״את  סולו ודואט מתוך היצירהב ,ביתא להקת המחולשל ברחבת הכניסה הופעה 

 :דואטביצוע , דגה פדר :סולוביצוע  ,דגה פדר :הכוריאוגרפי, אני ואני לא את״

 מזל דמוזה ויעל אבינתן

 



חנה מאור זגורי,  אדווה מזרחי, טלי ליברמן,משתתפים: 
 מן׳נטלי תורג וזאנה גרינוולד,

, בימוי: כתיבה וביצוע: טלי ליברמן ,"מה את?"מקטעים ישולבו 
כתיבה וביצוע: אדווה מזרחי, בימוי:  ,לחף"ו", יונגה-מאירה מדינה

 מור לידור, דרמטורגיה: נעמה ברמן
 

 תאטרון ומחול ״שורשים״ -מושב רביעי  1-01:01::02
 שמחון-שרית קופמןמנחה: 

, גילה חכימי, ברו  חי דוידוב אשר כהן,משתתפים: 
 טשלה, דגה פדר

מצחיק ומעורר מחשבה ״ במושב ישולב קטע סטנד אפ
 מאת ברו טשלה ״כאחד

 
 

 * השתתפות ללא תשלום ומותנת בהרשמה מראש
 yomiun123@gmail.com: ופרטים נוספים להרשמה
 117-3303414תמר אנה קרוננברג   111-1303117 שי גולן 

  להרשמה מקוונת לחצו כאן | מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100021620033286&hc_ref=ARQ0ZZfDDxIpOFRAqyqXuaUGPa9aWacolw4efBPzPNXobND2DB8VUW2IurJ2toXG-os
https://goo.gl/forms/jRAxFQYVwiLafpzl1

