
  2020מנוי תאטרון ילדים ביעד   
 נפתחת ההרשמה לעונה חדשה

   מלך הטבע 
 ינואר 17יום שישי 

הצגה המעודדת את השמירה על החי והצומח     "כי בטבע לכל ייצור יש  

 תפקיד, וכולנו קשורים זה בזה..." 

נלין, נערה צעירה חובבת טבע, מקבלת הזדמנות פז לבקר בארמונו של המלך ראג'ו, מלך 

הטבע. היא מתרגשת מאוד, הרי ידוע שארמונו של המלך מוקף טבע מרהיב, אך כשהיא 

מגיעה לארמון היא מגלה לאכזבתה שהמלך אינו יוצא כלל החוצה, ושאין לו שום עניין 

מלך הטבע!" היא מזמינה את  -את נלין "הרי אתהבטבע! "אבל איך זה ייתכן"? מתפל

המלך לטיול בממלכה, כדי להראות לו עד כמה הטבע שלו נפלא. אך בכל מקום שאליו 

הם מגיעים, המלך מוצא פגמים: באגם, הצפרדעים מקרקרות ומרעישות, והוא מצווה 

, בו חיים לגרשן. בגן הפרחים, דבורות עוקצות את אפו והוא מצווה לסלקן. באחו הירוק

פרפרים נדירים, סרפדים גורמים לו לגירוד והוא מצווה לעקור אותם. לא עובר זמן רב 

והאגם מתמלא ביתושים, הפרחים בגן נובלים והפרפרים באחו נעלמים. המלך לא מבין 

מה קרה לממלכתו היפה? הוא מצידו משוכנע שנלין אשמה בכל. האם היא תצליח לגרום 

רים קשורים זה לזה? שלכל חיה וצמח יש תפקיד? בשביל לו להבין שבטבע כל הדב

 -להחזיר את הממלכה להיות יפה ופורחת, יהיה המלך חייב להבין שהטבע לא שייך רק לו, ושתפקידו של "מלך הטבע" הוא בראש ובראשונה 

 .שחקנים: דניאל היב ודותן תבין/אלעד מזרחי    קישור.  לשמור על הטבע

 

 מהומה על הבמה
 מרץ 27יום שישי 

הצגה אינטראקטיבית בשיתוף הקהל על שחקנית אחת ופועל במה שמנסים ליצור  

ד להצגה מצחיקה,  הצגה. תקלות , משברים , המצאות , הפתעות , חוברים יח

 . וירטואוזית וקצבית על הקסם שבתיאטרון ועל התהליך המרגש שבו נולדת הצגה

 

 

 סיפורים מתוך השקט
 מאי 22יום שישי 

מספרת סיפורים חובבת חרוזים ופנטומימאי חובב שתיקות, מגלים לילדים את כל הסודות  

שמאחורי הפנטומימה. איך מכלום נהיה הכל. יחד עם הילדים הם בונים תפאורה, תופרים  

תלבושות ואז מספרים סיפור שהילדים לוקחים בו חלק פעיל. בדרך הם מגלים כמה 

 הרפתקאות מסתתרות בתוך השקט הזה. 

 תזכורת לאיך זה עובד: 
מלהביא  עלהימנולכל המשפחה. אנחנו מבקשים  8עד  3מגיל ההצגות מיועדות לילדים  •

 .3פעוטות מתחת לגיל 

 הורים ללא תשלום  .3ש"ח לילד/ה מגיל  145הצגות(  3מחיר המנוי ) •

 במועדון חברים 13:00ההצגות יתקיימו בימי שישי בשעה  •

 רכישת המנוי מחייבת ואינה ניתנת לביטול.  •

 15.11.19עד לתאריך  בקישוררכישת המנוי באמצעות הרשמה  •

 ניתן לפצל תשלומים. ו 2020החיוב יעשה בשנת תקציב  •

 ביום ההצגה ימכרו כרטיסי כניסה במחיר גבוה ממחיר המנוי. •

 ילדים וילדות מנויים, נאלץ לבטל את התכנית.  40לא נצליח לאסוף ובמידה  •

 , צוות הרצאות ומופעים. 053-5214223לפרטים נוספים ושאלות: ליאת הלוי 

https://www.youtube.com/watch?v=zhaNbnhmXME
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEQ-FA5XP_6K4s1jPxroNNwsCh51EJqEnw7yrtAVJdmDnIhQ/viewform

