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 בית של תרבות -ורש הח -עין 

 עין החורש –אולם המופעים 

 ילדים

 2016-2017סדרת ילדוד'ס 
 סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים מהתיאטראות המובילים בארץ.

 
 2016-2017בסדרה ילדוד'ס  שלישיתהצגה 

  

 ארצי לילדים ונוערתיאטרון  " ניסים ונפלאותעל "

 אות".פלהצגה בהשראת ספרה של לאה גולדברג "ניסים ונ
 

 11:30בשעה  4.2.17שבת 
  70₪יום ההצגה  ₪ 60מוקדמת 

 
תל אביב. קיץ. בחצר ביתה של הסופרת והמשוררת לאה 
גולדברג משחקים ילדי רחוב ארנון. פתאום מופיע אורח 

שהלך לאיבוד. לאה מאמצת את הקוף נוסף, קוף קטן 
המצחיק והשובב אל ביתה וקוראת לו "נפלאות". נסים, ילד 

 חדש בשכונה מנסה להצטרף למשחק...
נסים ונפלאות הופכים לחברים טובים, וביחד, למען מטרה 

זוהי הצגת  חשובה, מקימים קרקס משעשע ומלא הפתעות.
פעולה,  מלאת הומור וקסם על חברות, קבלת האחר, שיתוף

על כוחה של היצירה לקרב לבבות ועל אישה מיוחדת 
 שהאיבה להבין לליבם של ילדים.

בהצגה משולבים שירי הילדים האהובים של לאה גולדברג 
 כמו: פזמון ליקינטון, כובע קסמים, יום יפה ועוד.

 
מחזה: שירלי דשא בימוי: רענן פררה ומשה בן שושן 

בושות: אלה קולסניק תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק  תל
 כוריאוגרפיה: שחר ישי

ב, משתתפים: אורנה כץ, אהוד כהן הרמתי, פיודור מקרו
 שחר ישי, גיא רוזן, אדווה פרץ

 
 אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה 3-9לגילאי: 
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 מופעים

 "גבע אלון –עמיר לב  –ערן צור "
 מופע משותף וחד פעמי

 21:30פתיחת דלתות  22:00בשעה  19.1.17 חמישי 

  ש"ח 139יום מופע:   ₪ 119מוקדמת: 

 
 שלושה מוסיקאים, שלושה קולות ייחודיים ברוק הישראלי מתחברים בערב אחד לסופרגרופ
יוצא דופן. ערן צור, עמיר לב וגבע אלון ללא ספק הצליחו להתבלט בנוף המוסיקלי המקומי 
עם אמירה אישית ומקורית. במופע המשותף ינגנו את מיטב השירים ו"יתארחו" זה אצל זה 

 בביצועים מפתיעים.
 

 ערן צור, משורר הרוק, הוציא לאחרונה את אלבומו החדש "המסלול המואר", אלבום הסולו
 השישי שלו שזוכה להצלחה רבה. גם בו ערן אחראי על הטקסטים והלחנים. 

גדולים, חברתיים ואישיים -עמיר לב, עם הקול העמוק והמחוספס, מספר סיפורים קטנים
שנה.. אלבומו האחרון "נוגע בדרכון" זיכה אותו בפרס מחבר השנה מטעם  20-מזה למעלה מ

 אקו"ם. 

רוק וירטואוז, חתום על ארבעה אלבומי סולו -, אמן פולקגבע אלון, גיבור גיטרה מקומי
"תהיי איתי", אותו הפיק מוסיקלית עמיר לב. הופעותיו של  –באנגלית ואלבום אחד בעברית 

גבע לאורך השנים עם ה"פליינג בייבי" וכאמן סולו בארץ, באירופה ובארה"ב מצטיינות 
 Days Of"לבום הבכורה שלו בכריזמה הבימתית הסוחפת שלו. לאחרונה חגג עשור לא

Hunger"  .בסיבוב הופעות מיוחד 
 

-"בלילות של ירח מלא", "ים שקט", "אריה ורותי", "כחול וירוק", "תמונה אימפרסיוניסטית" ו
"Days Of Hunger .הם חלק מהשירים האהובים שיבוצעו במופע " 

, שליווה בשנים האחרונות Treeאל השלושה יצטרף בהופעה המתופף נווה קורן, חבר להקת 
 את סיבובי ההופעות של גבע ועמיר. 
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 "אביתר בנאי"
 תנועה -מופע סולו 

 21:00פתיחת דלתות  21:30בשעה  2.3.17חמישי  

  ₪ 129מחיר כרטיס: 
 
 

 
במופע הסולו של אביתר, עם גיטרה ופסנתר, הוא נוגע בראשית השירים, החדשים 

עירומים וחשופים, קרובים אל הלב.  –והמוכרים ומציג אותם לקהל כפי שהיו ברגע לידתם 
השירים של אביתר, עוסקים בפשטות וביופי של חיי היומיום לצד הקשיים שבהם, 

יפוש התמידי, ובכוחה המנחם והמציל של במאבקים האינסופיים שבין הגוף לרוח, בח
 האהבה. אביתר נוגע בכל אלה בדרכו המיוחדת ושובת הלב.

 
 ."לפעמים על הבמה זה קורה לי. ואז אני מתמלא במוזיקה ובאהבה ואני טועם חירות אמתית

אבל אני הולך לשם. וגם אם לא אגיע. לשם  .לרוב אני לא שם ולכן עדיין אני מקנא ומפחד
 אני הולך".

 (אביתר בנאי על השיר "פרגולה")
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 "עדי אשכנזי"

 מופע סטנד אפ מיוחד ליום האישה  –
  21:00בשעה  9.3.17חמישי  
  ₪ 119חיר כרטיס: מ

 
מתרכז   אפ חדש לאחר חופשת לידה ארוכה. המופע החדש עדיין-חוזרת במופע סטנד

הוא עוסק בכל החוויות של  -בדברים שמעצבנים את עדי, אך הוא התבגר יחד איתה 
החל מ"הדור הבא  -ההריון והלידה ומה שאחרי, כל התובנות שלה משם, וגם כל מה שבוער 

 ." ועד למחאה החברתית24/7
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 סרטים

 
 

 לסרטים השאירו שם ומספר טלפון נייד** sms**למעוניינים בתזכורות 
 

 ₪ 35עלות כרטיס: 
  ₪ 30עלות כרטיס לסרט ילדים: 

 
 **שימו לב: קפה וכיבוד קל לפני הסרט כלול בכרטיס**
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 *** סטר ליד הים"'שימו לב: הסרט "מנצ*** 

 א יוקרן בסופשבוע זה.ל                      
 
 
 
 

 סרטו החדש של אבי נשר    ""החטאים 

                                      22:00/ 27.1.17שישי/   
 11:00/ 28.1.17שבת /   
 

, שתי אחיות שאפתניות 1977בצל המהפך הפוליטי הגדול של 
ותחרותיות, שמעולם לא גילו חיבה יתרה אחת לשנייה, נאלצות לשתף 
פעולה בניסיון נואש להציל את עצמן ואת הוריהן מהשלכותיו של סוד 

 .משפחתי אפל שנחשף במקריות
 

  יבגניה דודינה, תום אבני, נלי תגר, ג'וי ריגרמשחק:  אבי נשרבימוי: 
 דקות 110 עברית 2016ישראלי  ישראל/ פולין דרמה  

 
החטאים", סרטו החדש והמדובר של אבי נשר, מתגלה " מן הביקורת: "

החטאים" מתגלה ..."כמלאכת מחשבת קולנועית, עמוקה ומרגשת
כקולנוע במיטבו בכל שנייה ושנייה שלו. לא רק בגלל ערכי ההפקה 

הגבוהים או השחזור התקופתי המוקפד, אלא בעיקר בשל הטאץ' ושאר 
הרוח שניכרים בו, אם זה בדרמות הגדולות או במחוות הקטנות 

 " )אבנר שביט, וואלה(..ביותר
 

 טריילר
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 אירוע התרמה: 

 אפ עם רשף לוי ויעל לבנטל-ערב סטנד

   20:30בשעה  – 7.2.17 שלישייום 
 לפעמים להשקיע בעצמך זו הזדמנות לתרום למשהו אחר.

 –אירוע התרמה למען מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית 

 לפברואר באולם התרבות בעין החורש. 7השרון יתקיים ב 

סיוע השרון מהווה לנפגעות אוזן קשבת, דיסקרטית, ללא מרכז 

שיפוטיות במטרה להוציאן ממעגלי הבדידות, האשמה והבושה 

-09) 1202ולהחזיר להן את השליטה שנלקחה מהן. קו סיוע 

7747760) 

או   6127706-04או  7747750-09ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון: 

 http://tinyurl.com/standup702 בלינק

 -הכנסות מהאירוע תוקדשנה לתמיכה במרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הכל 
 השרון.

 

 
 לכל המשפחה אנימציה של אולפני דיסני    ""מואנה 

   מהיוצרים של זוטרופוליס ולשבור את הקרח                      
 

 11:30/ 9.2.17/  חמישי  
 
שנה, המלחים הטובים בעולם יצאו למסע לחצות  3000פני ל

את האוקיינוס השקט כדי לגלות את האיים הנסתרים שבו. 
  .אולם לפתע המסע שלהם נעצר, ואיש אינו יודע מדוע

מואנה הוא סיפור הרפתקה על נערה שמפליגה למשימה נועזת 
של אבות  כדי להוכיח את עצמה ולהשלים את משימתם

אבותיה. במהלך מסעה, היא פוגשת את האל מאווי ויחדיו הם 
חוצים את האוקיינוס הפתוח במסע אשר יפגיש אותם עם 

 .יצורים עצומים והתמודדות אל מול הבלתי אפשרי
 

  בימוי: ג'ון מוסקר, רון קלמנטס
 דיבוב: משי קליינשטיין, ערן מור, יובל דור. 

   ג'ונסון, ולי'י קרבלהו, אלן טודיקקולות: דווין )דה רוק( 
 דקות 103מדובב לעברית    2016אנימציה/ ילדים/ קומדיה ארה"ב/ 

 
 טריילר
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 ***סרטים בקרוב***סרטים בקרוב***סרטים בקרוב***סרטים בקרוב*** 
 

סיפור מאבקה המשפטי של הפרופסור האמריקנית דברה  - "הכחשה" 10+11.2שישבת 
 .רייצ'ל ווייז ליפסטאד על האמת ההיסטורית נגד דיוויד אירוינג. בכיכובה של

 
נער החידות " (דב פאטל סרט דרמה בכיכובו של -הדרך הביתה"  –"סארו  25.2-24שישבת 

נער הודי צעיר ועני מאומץ על ידי משפחה אוסטרלית וניצל מחיי אשפתות.  "). ממומבאיי
בבגרותו, למרות שאימץ את זהותו ומשפחתו החדשה, הוא חוזר להודו כדי למצוא את 

  .משפחתו ולגלות פרטים על עצמו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "שרים בעין החורש" –ערב זמר 

 2016-17ערבי זמר שנת תשע"ז 
 

   21:30בשעה  – 172.3.יום שישי 
 חיים לוישירה בציבור: 

עם הזמר ששי קשת. ששי קשת, זמר, שחקן ורקדן, הוא אחד  –" נוסטלגיההמופע: " 

גוניים ביותר בארץ והקריירה שלו משתרעת על פני תחומים וסגנונות רבים. -האמנים הרב

 נגנים. 4אורי קריב, תזמורת  –בערב זה הוא יופיע במיטב להיטיו האהובים. ניהול מוסיקלי 

 

 מכל הזמנים עם ציון אוחיון. וריקודיםלאחר המופע כיבוד קל 

 

  ₪ 100. עלות כרטיס 6127719-04: ל'הזמנת הכרטיסים דרך ורדה ויסוצקי, ט
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 "בשביל ליהנות מקלאסיקה גדולה כבר לא צריך לנסוע לתל אביב"
 
 

 אורח מפתיע – 4תוכנית מס' 
  20:00בשעה  26.1.17 חמישייום 

 
 חצוצרה-קרן אנגלית, גיא שריג-טובה, מיקי לם-אויסטיין באדזוויקסולנים: 

 מנצח ונגן טרומבון: כריסטיאן לינדברג

 
מיליון צפיות ביוטיוב!  2אויסטיין באדזוויק, מלחין וגדול נגני הטובה בעולם, שעד היום צבר 

רטו חברותו רבת השנים עם כריסטיאן לינדברג מביאה אותו אלינו והוא ינגן את הקונצ'
הוירטואוזי "פנדה מאוהבת" שנכתב והוקדש ע"י לינדברג לחברו. אויסטיין יבצע גם את 

היצירה שהוא כתב לידידו, יצירה לטובה, לטרומבון ולתזמורת, בשפ "פנוג אדום" )כהמשך 
 ללהיט הקודם "פנוג כחול" שזכה למליון צפיות ביוטיוב(.

לנד, מלחין אמריקאי מחשובי היוצרים בנוסף לאלה, במסגרת הקלאסי והמוכר נבצע את קופ
במאה הקודמת ביצירתו "עיר שקטה:" ואת יצירותיו האהובות של מנדלסון: הפתיחה "מערת 

 לכלי קשת. 8-פינגל" והסימפוניה ה
 

 מנדלסון: הפתיחה "ההיברידים" )"מערת פינגל"(
 לינדברג: "פנדה מאוהבת" לטובה ולתזמורת

 אדום" לטובה, לטרומבון ולתזמורת )בכורה עולמית( אויסטן באדזוויק: "פנוג
 **הפסקה**

 מהטה בשיתוף התזמורת-הצדעה לזוכי מדליית הכסף של תחרות המלחינים בביה"ס בוכמן
 קופלנד: "עיר שקטה"

 לכלי קשת 8מנדלסון: סימפוניית נעורים מס' 

 
 

 להזמנת כרטיסים :
 תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

077-4661766 ,052-4859837 
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 טלפנו עכשיו למרכז הזמנות הכרטיסים

 04-6127706של עין החורש )אולם התרבות(: 
 info@uteh.co.ilניתן לפנות גם בדוא"ל: 

 16:00-18:00 10:00-13:00ה'  -שעות פתיחה: א'
 20:00וביום האירוע משעה  9:00-12:30יום ו' 

 תרבות עין החורש()אולם אותנו בפייסבוק  חפשו
 

 
 -יים שמורההזכות לשינו-

 >להסרה השב הסר<


