
יעקובי וליינדנטל/ חנוך לוין. במאי: גיא אלון.
שחקנים: דניאל פלוצקי , דוד אמר, תמר צרפתי, נועה נעמי צוריאלי, ספיר מזגאונקר.

יעקובי ושחש הם שני אנשים, שבדיוק כמו כולנו, רוצים "לשדרג" את חייהם ולכן מחפשים זוגיות. 
האחד כדי שתהיה מי שתבכה מעל הקבר שלו, והשנייה כדי שתהיה לה הכנסה בטוחה. 

האם הקשר יכול להצליח? מה כל אחד מוכן לעשות  על מנת "לשדרג" את חייו?

חשיבותה של רצינות/ אוסקר ווילד. במאית: נועה צוריאלי. 
שחקניות: פרח דנה אלעזרא וצופיה פדור.

פגישתן הראשונה של שתי נשים מתחילה כפגישה ידידותית ומנומסת, 
עד אשר מתגלית העובדה בגללה היא מתפוצצת. 

הסירה שוקעת/ של סילברסטיין. במאית: ספיר מזגאונקר. 
שחקנים: רועי מאיר והילה בן שלוש 

דמיינו שאתם נקלעים למשחק אכזרי בו המיטה שלכם הופכת בן רגע לסירה שוקעת. 
אתם חייבים לבחור את מי לזרוק מהסירה - אשה, בת או אמא. מה אתם הייתם עושים?

משחקים בחצר האחורית/ עדנה מזי"א. במאית: פרח דנה-אלעזרא. 
שחקניות: נועה צוריאלי וצופיה פדור. 

ההצגה מכניסה אותנו אל חדרי בית המשפט של אונס הנערה בקיבוץ שמרת.
האופן שבו דבורי, הנאנסת, חווה אונס נוסף, מילולי, בבית המשפט משפיע עליה

ומאפשר לה ולנו לקבוע את הכללים, ואת המסגרת האישית אותה אסור לאף אחד לעבור.   

ביבר הזכוכית/ טנסי וויליאמס. במאית: רונזא שקיר. 
שחקניות: איה פאעור, רימי מק'לדה 

לורה הבת ניסתה למצוא מקלט בביבר הזכוכית, כשגילתה שהעולם בחוץ הרסני. 
אמנדה האם ניסתה להיאחז בהווה, ולהשיא את ביתה ובנה- אך ללא הצלחה.

סכסוכים/ קתרין הייס. במאית: אסמא דיאב. 
שחקניות: סאלי ח'יר ורונזא שקיר. כשההורים שלנו הופכים להיות תלויים בנו, 

לכל אחד יש את הקונפליקט הפנימי-האם להשקיע בהם את כל חיינו
ולוותר על עצמנו? או שעלינו לדאוג לעצמנו ולהמשיך הלאה? מה נכון?

טרטיף/ מולייר. במאית: אביטל ויזל.
שחקניות: רחלי סרויה ודניאלה ליברמן. 

דורין, הפייה הסנדקית, מגיעה לעזרתה של הנסיכה מריאן, 
לאחר שאביה בישר לה שלא תתחתן עם אהובה, הנסיך ולר, 

אלא עם טרטיף- הרשע מכולם. 

חשמלית ושמה תשוקה/טנסי וויליאמס. במאית: ליאן כיאל. 
שחקניות: רואא גטאס ואימאן סאלאם. 

טרטיף/ מולייר. במאית: סאלי אבו ריש.
שחקניות: מירה חביש ורימי מק'לדה. 

דורין המשרתת נחלצת לעזרתה של מריאן שנכנעה להחלטת אביה 
להשיא אותה לטרטיף הנוכל, במקום לוולר אהובה.  

זוטות/ סוזן גלספל. במאית: תמר צרפתי. שחקניות: אביב מזמר ושירה אברמוביץ. קולות: גיא אלון
מיני מואשמת ברצח בעלה בביתם. כדי לחקור את המקרה מגיעים התובע המחוזי,

השריף ואיכר שכן יחד עם נשותיהם לזירת הפשע. במהלך החקירה הנשים מתעניינות בכל מיני "זוטות" 
שמעניינות נשים,  והגברים כמובן לועגים להן. אבל רק מי שמבין את אותן 

מלאכות "זוטות" יוכל לפענח את הרצח.

לולו פירוז/ האחים רחבאני. במאית: ג'מילה חוסני קאדרי. 
שחקנים: עבדאללה רזוק ואמל כנעאן.

לולו, שנכנסה לכלא כדי להגן על אהובה נאיף, חוזרת לביתה בתקווה לשוב לאהובה 
ומגלה שהתחתן עם אישה אחרת והמשיך בחייו. הם רבים עד לסוף הטרגי.

שחור על גבי לבן/ אפרים קישון. במאית: צופיה פדור. 
שחקניות: פרח אלעזרא ונועה צוריאלי. 

בין עכברי המחשב לעכברים הטבעיים בבית יש הירארכיה ברורה וגזענות בוערת. 
מה יקרה כאשר עכברית המחשב תתאהב בעכבר טבעי מהחור שבקיר?

יום חמישי 25.1.18 משעה 18:00 עד 21:00
אולם הכנסים, בניין דקנט הסטודנטים, האקדמית גליל מערבי
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בהנחיית: ד"ר פיטר הריס
לערב קטעי בימוי  "عرض مقاطع ٕاخراج"

סכסוכים/ קתרין הייס. במאית: רנא גדבאן. 
שחקניות: רנא גדבאן ורינה לביא. הדרמות הגדולות ביותר מתרחשות

קרוב מאוד. סיפורן של שתי אחיות בשנות הארבעים, ג'ין וריטה,
שהתרחקו ונפגשות שוב, ליד מיטת האם הגוססת. מותה הקרב של האם, 

מעלה רגשות של אהבה וקנאה. ושאלות לא פתורות שנדחקו, במשך שנים.


