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 נאור-גבי אולמן בימוי ועיבוד:

 שירה ניר ניהול מוזיקלי והדרכה קולית:

 גל כוכבא העמדות ריקודים:

 סאניהגברה: ותאורה 

 רבקה גינדין ואסתי שנערתפאורה: 

  רותם רחמוטמפיקה: 

 ! ח לכל בית נען . חג שמ מקווים שתהנו 
       _____________________________________________________________________ 

 גפן יקרים,

 . ועם פרדי לא מתווכחים.  The Show Must Go Onפרדי מרקיורי כבר טען את זה לפניי: 

 כבר עשיתי הצגה בזמן מלחמה, כשכולם היו עצובים כי הצפון בער...

 ו צריכים לרוץ באמצע סצנה לחדר ממוגן... עשיתי הצגה כשירו עלינו טילים והיינ

 .מגיפהועכשיו גם ייכתב בספרי ההיסטוריה שעשינו הצגה בזמן 

נו, היה מאתגר, ומוזר, ומצחיק, וחד פעמי. חזרות בחוץ עם בימאית היפוכונדרית חמושה במסכה ושומרת 

ים מסכות לדום ומכריחה את כל הכיתה להר –מרחק, שמקצינה כשהגרפים מראים עלייה בתחלואה 

 מתוח.

 אגיד לכם כיתת גפן, זרמתם איתי, ובגדול. מה 

למרות הלחץ של כל מה שקורה מסביב, הרגשתי שלהגיע לחזרות איתכם זה שעה של שפיות, של 

לשכוח את המציאות המשוגעת שאנחנו חיים בה כרגע. נהניתי כל כך מהתהליך איתכם ומקווה מאוד 

 שגם אתם. 

 שהוצאתם מעצמכם בתנאים הזויים. השארתם אבק להבימה! גאה בכם על מה

  טוב ונתראה בשבילים. מקווה שתזהו אותי גם בלי מסכה.-שמרו על עצמכם טוב
 

 : תודותועכשיו 

 והגשמת כל מה שדמיינתי. לא יודעת מה הייתי עושה בלעדייך.  שהיית לצידי -רבקה 

 על ההשקעה וההתגייסות.   -אסתי, אמא של דנה 

 אלוהים יודע מאיפה קיבלת את השלווה הנצחית הזאת.  -רותם, המפיקה הנצחית שלי 

 תודה על הסבלנות, על ההשקעה, על הקצב )שהיה מהיר השנה( ועל היכולת לזרום איתי. -שירה 

תודה ענקית שהסכמת ברגע האחרון להתייצב ולעשות לנו העמדה לשירים תוך חמישה ימים.  -גל 

 הצלת אותנו. מדהים שיש עדיין אנשים שבאים לעזור כי כייף להם להיות חלק ממשהו. 

 תודה שהייתם לצידי כשהייתי צריכה, זה היה המון. -איתמר ואסנת 

תודה שידעתם להרגיע אותי )ואולי זה היה היין?( ולתת  -כל ויריב ולצוות "חדר המצב קורונה"; עירית, מי

גבי                                                                                      הרגשה שאנחנו עושים את זה ביחד.


