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 בית של תרבות -ורש הח -עין 

 עין החורש –אולם המופעים 
 

 

 2017-2018סדרת ילדוד'ס 
 סדרת הצגות ומופעי איכות לילדים מהתיאטראות המובילים בארץ.

 
 2017-2018בסדרה ילדוד'ס  חמישיתהצגה 

  

  אורנה פורתתיאטרון  "הדובים זהבה ושלושת"

 הסיפור המוכר והאהוב משובץ בשירים נפלאים שכולנו מכירים

 11:30בשעה  5.5.18שבת 
  70₪יום ההצגה  ₪ 60מוקדמת 

 
 

זהבה רוצה להשאר קטנה, אבל היא לא ממש מצליחה, 
בייחוד כשנולד לה לא מזמן אח קטן. בוקר אחד, זהבה 

משפחת דובים בלב  הסקרנית מגיעה במקרה לביתה של
הדובים אינם בביתם, זהבה אוכלת  היער, ונכנסת פנימה.

. את הדייסה של הדוב הקטן, ואחר כך גם נרדמת במיטתו
כשהדובים חוזרים זהבה נבהלת ובורחת, דוביבוני הקטן 

מחליט לצאת בעקבותיה כדי להחזיר לה את הבובה 
ששכחה. כשהם נפגשים הוא גם עוזר לזהבה לגלות שיש 

 וח עצום וקסם גדול בלגדול, בלהיות...ילדה גדולה.כ
בין השירים בהצגה: בוקר של זהב, אצא לי אל היער, 

הדובים, היי אני כבר לא תינוק, האנקור, מאחורי ההר, אני 
 שואל.

 
  |בתיה ומיכאל פיק: תפאורה|  עופר שפריר: וכוריאוגרפיה בימוי| גיל צרנוביץ: מחזה

נוי הלפרין/ עדי רביד, הראל : משתתפים |אלה קולסניקתלבושות:  | אלקייםיקה: חגי זמו
מורד/ תומר הלדשטיין/ גיא רוזן, תום אנטופולסקי, אביתר בן דוד/ עידו יונה ימין, אלעד 

 רביב
 

 אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה | 3-7לגילאי: 

 
 טריילר

https://www.youtube.com/watch?v=ARCTK_RZYJw
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 2017-2018בסדרה ילדוד'ס )ואחרונה(  שישיתהצגה 
  

 ארצי לילדים ולנוערתיאטרון  "פינוקיו"

 פינוקיו דלא'רטה, עיבוד מקורי ומיוחד, מבוסס על האגדה המוכרת

 11:30בשעה  2.6.18שבת 
  70₪יום ההצגה  ₪ 60מוקדמת 

 
 

סיפורו הקלאסי של פינוקיו, ילד העץ השובב שבנה סבא 
ג'פטו. פינוקיו חולם להפוך לילד אמיתי, אבל קודם עליו 

, אבל לעמוד במבחן. במסעו הוא עובר הרפתקאות שונות
שחקנים  7לבסוך מוכיח שהוא ילד אמיץ, נאמן ומתחשב. 

מפליאים לספר את הסיפור המוכר בעיבוד תיאטרלי ססגוני 
בהשראת הקומדיה דל'ארטה האיטלקית, המשלב מוסיקה, 

 , מסיכות ותיאטרון בובות.אקרובטיקה
 

בימוי | עיבוד מקורי ע"פ הספר: דניאל אפרת וגלעד קמחי
מוזיקה:  |ערן עצמוןתפאורה: |  גלעד קמחיוכוריאוגרפיה: 

משתתפים: חייקה  |תלבושות: אולה שבצוב |אמיר לקנר 
הדר,  מלכה, נדב נייטס, רויטל זלצמן, ידידיה ויטל/ דיקלה

 גיל וסרמן/ יניב לוי, קרן מרום, אמיר שורש.
 
 

 אורך ההצגה: כשעה ללא הפסקה | 5-10לגילאי: 
 

 
 טריילר

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sMhoJ3kTjMo
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 סרטים

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

 
 ₪ 35עלות כרטיס: 

  ₪ 30עלות כרטיס לסרט ילדים: 
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     ""ליידי בירד

 21:00/  26.4.18חמישי / 
 11:00/ 28.4.18/  שבת

 
סיפור ההתבגרות של כריסטין מקפירסון, נערה 
ענייה מסקרמנטו שהעניקה לעצמה את השם 

המיוחד ליידי בירד. היא חולמת ללמוד בקולג' בחוף 
המזרחי, אך אמה, אחות שעובדת בשתי משמרות, 

מתנגדת לכך, בשל מצבה הכלכלי הדחוק של 
המשפחה לאחר פיטורי האב. בעזרת אביה וללא 

חת ליידי בירד בקשות לקולג'ים ידיעת אמה, שול
אלו. היא לא טובה מדי במשהו מיוחד, יש לה אימא 

 לחוצה ומלחיצה ובתוך כל הסבך הזה היא מנסה 
 .לגלות אחת ולתמיד מי היא באמת

 
 , לורי מטקלף  סירשה רונן אודיה רש קתרין ניוטון משחק: גרטה גרוויגבימוי: 

 דק' 94  2017קומדיה/דרמה ארה"ב 
 

 טריילר
 
 

     ""מוטלים בספק

 21:00/  10.5.18חמישי / 
 11:00/ 12.5.18/  שבת

 
החיים של אסי, תסריטאי ומשורר, די תקועים והוא מוצא את 

עצמו נידון לעבודות שירות כמורה במקלט עם נערים 
שניצב בפניו אתגר לא פשוט, אבל גם עבריינים. הוא מבין 

סיכוי לישועה הדדית. ביחד הם פורצים את גבולות המסגרת 
 .השיקומית

 
הסרט גדוש בסצינות טובות, שקשיחותן  מן הביקורת:"

ועדינותן משרטטות היטב את דיוקנו של הנער שניצב במרכז 
העלילה. את הסצינה שמסיימת את הסרט, המבוימת בעוצמה 

 " )אורי קליין, הארץ(., אזכור למשך זמן רברגשית אדירה
 

רן דנקר, אדר חזאזי גרש, אוראל ספיר  דרמה/ ישראלי ישראל   בימוי: אלירן אליה משחק:
 דק' 90  2017

 
 טריילר

http://www.seret.co.il/movies/s_movies.asp?mid=5852
https://www.youtube.com/watch?v=sxI_MRIIauk
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 קונצרטים

 
 צריך לנסוע לתל אביב""בשביל ליהנות מקלאסיקה גדולה כבר לא 

 

 21:00/ 26.5.18/ חמישי
 "אוצרותיה של התזמורת" – 6קונצרט מס' 

 2017-18 47עונה  –תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית 
  http://www.nko.co.ilהזמנת כרטיסים דרך האתר: 

 
את אחת היצירות  בפניכם מכיוון מערבהתזמורת שלנו שופעת כישרונות. השנה נציג 

-שנכתבה בידי אבי המוזיקה הדרום  הווירטואוזיות שנכתבו אי פעם לתזמורת קאמרית
אמריקנית, אלברטו חינסטרה. בנוסף, תוכלו להקשיב להרכב הנשפנים שלנו בביצוע 

ה"נוקטורן" מאת מנדלסון ולהרכב כלי הקשת ביצירה "הסיבוב האחרון" מאת אוסוולדו 
וליחוב. הסולנית המבריקה בקונצ'רטו לאבוב מאת ר' שטראוס היא האבובנית שלנו, הילה ג

 .פלג-צברי

  
 מנצח: בנג'מין שוורץ

 אבוב –פלג -סולנית: הילה צברי

  
 "הסיבוב האחרון" לכלי קשת גוליחוב: מז':

 קונצ'רטו לאבוב ר' שטראוס: דר':

 הפסקה

 – מהטה בוכמן מביה"סלמוזיקה לחיןמ מאת השלוש מבין הקהל" "חביבת מז':יצירה

 נשיפה כלי עשר לאחד מג'ור דו ב נוקטורן – מנדלסון  צפ':

 23קונצרטנטיות, אופ.  וריאציות  -מע': חינסטרה

 
 
 : הזמנת כרטיסיםלפרטים נוספים ו

 תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

077-4661766  052-4859837 
 
 

 

http://www.nko.co.il/
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 "שרים בעין החורש" –ערב זמר 

 2017-18ערבי זמר שנת תשע"ח 
 

 ₪ 100עלות כרטיס: 
 

   21:30בשעה  – 8.15.4יום שישי 
  אילן טל ויוסי גרושקהשירה בציבור: 

 60-מיטב שירי שנות ה". שם נפגשות האהבותהמופע: " 

סייקס והנגנים: גלעד כץ )קלידים(, אריק אילן טל ואהר'לה בהשתתפות הזמרים: 
)גיטרות(, גיא נחמיאס )סקסופון/חליל(, דורון סילשי )חצוצרה(, ניסן רחמני  פולקובסקי

 )תופים(, אהר'לה סייקס )גיטרה(.
 לאחר המופע כיבוד קל וריקודים מכל הזמנים עם ציון אוחיון.

 
 

 6127719-04דרך ורדה ויסוצקי, טל': לערב זה  הזמנת הכרטיסים
vardav@biz.enh.org.il 

 
 
 
 
 

 
 למרכז הזמנות הכרטיסים טלפנו עכשיו

 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<

mailto:info@uteh.co.il

