
  2022מנוי תאטרון ילדים ביעד   
 תאטרון מדיטק חולון 

   גוליבר 

 ינואר   7יום שישי  

גוליבר, נער הסיפון הקטן, חולם להיות רב חובל מגלה ארצות. כולם סביבו לועגים לו 

הוא מבקש משאלה: להיות גדול   שהוא קטן מדי וחלש בשביל להשיט אונייה בעצמו.

פורצת   להביע את משאלתו  מסיים  לפני שהוא  אבל  הגלים,  כמו  וחזק  אונייה  כמו 

החוף. אל  נטרפת  והאונייה  מ   סערה  בליליפוטגוליבר  עצמו  ארץ משונה    - וצא את 

שתושביה זעירים. תושבי ליליפוט הקטנטנים מכתירים את גוליבר לענק המגן של  

 ליליפוט והוא מבטיח לשמור עליהם תמיד. 

הוא מתבקש לעשות    -מהר מאוד גוליבר מגלה שלהיות ענק וחזק זה לא כל כך פשוט

גוליבר מרגיש    .  לוץ השכנה אוהב כמו לפגוע בתושבי ארץ ארכיפדברים שהוא לא  

היא להשתמש בכוחו    תהאמיתי הכי בודד ועצוב בעולם ומתחרט שבכלל ביקש להיות כזה גדול וחזק, אבל אז הוא מבין שהחוכמה  

   https://www.youtube.com/watch?v=rZq1ZZMabd0  טריילר:    כדי להשכין שלום ולפעול בדרך של אהבה. -לטובה 

 צ'יצ'ה אגדת קצב 
 מרץ   4יום שישי  

 .הצגה עם הפתעות קצב וריקוד

ילדה מיוחדת שידעה לרקוד,    -תופים בכפר מספרים את הסיפור המדהים על צ'יצ'ה  ה

תיאטרון   ויכולה לו.  -גיבורה פלאית המתמודדת עם קושי גדול    לפני שלמדה ללכת.

 סיפור קסום המשלב בובות ייחודיות, תיפוף ושירה. 

 הצגה מוזיקלית מלב ליבה של אפריקה. 

 

 לא סתם סיפור 
 מאי   27יום שישי  

ספרנית אמיצה יוצאת להציל .  פתוח, והספרים נמחקים  הספר "הסיפור שאינו נגמר" נותר

שוטר שנזדמן במקום פותח ספר ומכאן מתגלגלות העלילות עד   את הספרים המחוקים.

   לסוף הטוב, יחד עם ילדים שבקהל הם מצליחים להחזיר את הסיפורים האבודים.

  https://www.youtube.com/watch?v=tFLnMBRADyc      :קטע מההצגה

 תזכורת לאיך זה עובד: 
 ולכל המשפחה.  8עד    3מגיל  ההצגות מיועדות לילדים  •

 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.  •

 10.202114.עד לתאריך  בקישוררכישת המנוי באמצעות הרשמה  •

  ניתן לפצל תשלומים.ו 2022החיוב 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=rZq1ZZMabd0
https://www.youtube.com/watch?v=tFLnMBRADyc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4nvDLf5Y8xJNZgaHatfMrt7x5tOz_OPJzd3btzEqe8HFlA/viewform

