בית העם

רחובות-היכל התרבות העירוני

כולם מדברים עלינו...

עונת המנויים 2018-2017
ההרשמה בעיצומה!
הבמה כולה שלכם

ברכות

תוכן עניינים

תושבים יקרים,

סדרת תאטרון – הצגות סדרה
סדרת תאטרון -הצגות בחירה
גיל שוחט  -כשהקלאסי פוגש את הפופ
מוצארט פוגש את סטרייסנד
האחים אסנר
הערים המרתקות בעולם
סדרת הוירטואוזים של אריק דוידוב
פניני המוסיקה הקאמרית
הסדרה הסימפונית
תזמורות ומקהלות רחובות
מחול
תחנות החיים  -פרופ' יורם יובל
בוקר של כיף
תאטרון קטנטנים
תאטרון ילדים
מוסיפור
יידישפיל וסדרות נוספות
קולנוע טרום בכורה
קולנוע תרבויות
שלישי בשלייקס
דפי מידע

בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני הפך מאז פתיחתו באוקטובר  2014למרכז מוביל
בחיי התרבות בעיר ובסביבה .שפע האירועים והמופעים שעולים בהיכל מדי יום נבחרו
בקפידה ,בהתאם לצרכים של מגוון קהל הצופים.
היכל התרבות פותח את ההרשמה לעונה הרביעית ומציג תכנית רפרטוארית עשירה ומגוונת
המתאימה לכל אחד ואחת.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לשנה נוספת של תרבות בהיכל התרבות המפואר,
להקדים ולרכוש מנוי ובכך ליהנות ממגוון המופעים שהכנו עבורכם.
שלכם,
עודד עמרם
מחזיק תיק התרבות

רחמים מלול
ראש העיר

מנויים ושוחרי תרבות יקרים,
בהתרגשות רבה אנו פותחים את ההרשמה לעונת המנויים  ,2018-2017עונת המנויים
הרביעית בהיכל .העונה ,כמו בעונות קודמות ,צוות ההיכל וועדות הרפרטואר השונות בחרו
עבורכם את המופעים החדשים ,המובילים והמרגשים ביותר בכל תחומי התרבות .בית העם
מציע מגוון עשיר של הצגות ,מופעים והרצאות בכל תחומי התרבות ,הדעת והאמנות לעונת
 .2018-2017אתם מוזמנים להתרשם ממגוון הסדרות שלנו ולהבטיח את מקומכם בעוד עונה
עשירה ומופלאה.
בהזדמנות זו נבקש להודות לראש העיר והנהלת העיר ,למחזיק תיק תרבות ולמנכ"ל
העירייה על תמיכתם בפעילות ההיכל והצעדתו קדימה.
אנו מודים לקהל המנויים הנאמן שלנו הצועד אתנו יד ביד מפתיחת ההיכל ומברכים את
המנויים החדשים המצטרפים אלינו.
מצפים לראותכם איתנו
שוקי קרומר
מנכ"ל בית העם רחובות -היכל התרבות העירוני

יוספה חליבה
מנכ“לית החברה העירונית לתרבות ,ספורט ונופש

6-13
14-16
17
18-19
20
21
22
23
24-25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37-38

בית העם רחובות-היכל התרבות העירוני עונת המנויים  2018-2017יוצאת לדרך

ההרשמה בעיצומה!
ההרשמה
לעונת המנויים
2018-2017
תיפתח
ב03.05.17-

מנויים ממשיכים
שימו לב,
מקומותיכם
הקבועים ישמרו
עד ה01.06.17-

להיכל
הסדרים והטבות
בארגונים שונים,
לפני ביצוע ההרשמה
אנא בידקו במקום
עבודתכם

הטבה מיוחדת
לרוכשים שלושה
מנויים ומעלה
מסדרות
שונות

לפרטים והרשמה08-9232200 :

מהרו לתפוס את מקומותיכם

הבמה כולה שלכם
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הצגות תאטרון

הזוג המוזר הגרסה הנשית

בעלים ונשים

מאת ניל סיימון | במאי רוני פינקוביץ'
משתתפים :טלי אורן ,מגי אזרזר ,נעמה אמית ,לירון בן ששון ,לורין מוסרי ,יותם קושניר ,ניר שטראוס.
פלורנס הנוירוטית וחולת הניקיון ,שנפרדה זה עתה מבעלה ,עוברת לגור בדירת חברתה אוליב ,ההוללת והמבולגנת .מה שמתחיל
כניסיון לעזור האחת לשנייה ,מתגלה במהרה כמפגש בלתי אפשרי וכמתכון לחיכוכים וריבים שלא היו מביישים זוג נשוי.
כשהשתיים מנסות לתחזק את הזוגיות הכושלת שלהן ,נכנסים לתמונה שני השכנים הספרדים מלמעלה.
קומדיה גאונית ופרועה של מלך הקומדיה האמריקאית ,שאי אפשר להפסיק לצחוק בה ,עכשיו בגרסה הנשית.

מחזה מקורי עפ"י סרטו של וודי אלן | תרגום ועיבוד :עמיר קליגר ומשה נאור | בימוי :משה נאור
בהשתתפות :דביר בנדק ,דורית לב ארי ,קרן צור ,שרון אלכסנדר ,ישי גולן ,לירון בן שלוש  /יונית טובי ,רוני גולדפיין
והפסנתרן שאול בסר.
עיבוד בימתי זה ,בדומה למקור ,מציג את סיפוריהם המקבילים של שלושה זוגות ואת תהליכי הפרידה והתבוסה ,המלחמה
וההתעקשות על קשרי הנישואים שלהם .וודי אלן ,במבטו חסר הרחמים ,מחלץ מתוך דמויותיו את הכאב ,התקווה ,האכזריות,
הילדותיות והרומנטיקה ,המשתתפים כולם במשחק הבלתי אפשרי של זוגיות ארוכת טווח .בעידן המעמיד את עצם האהבה למבחן
מתמיד ,מחזה זה מוצא את הרומנטי גם בגיהנום הקומי מאד של זוגיות במשבר ,ועושה זאת תוך נאמנות גדולה לאמת בלתי
מיופייפת.

טלי אורן ומגי אזרזר הן הזוג המוזר!

משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה
סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

19.10.17
21.10.17
22.10.17
23.10.17
24.10.17
25.10.17
26.10.17
28.10.17
29.10.17

מחזה מקורי עפ"י סרטו של וודי אלן

משך ההצגה :כשעה ועשרים ללא הפסקה
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

הביקורת משבחת:
"קסם שקשה לעמוד בפניו… ניצוצות על הבמה… קומדיה פיזית מדויקת…
בימוי נכון של רוני פינקוביץ' וביצוע משובח של מגי אזרזר וטלי אורן הופך
את ההצגה לערב בידור תיאטרוני מעורר ומהנה במיוחד…" )עכבר העיר(

סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

16.11.17
18.11.17
19.11.17
20.11.17
21.11.17
22.11.17
23.11.17
25.11.17
26.11.17

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

הביקורת משבחת:
"עיבוד בימתי אינטליגנטי ונוגע ללב ...ההצגה מעבירה את הסרט של
וודי אלן אל הבמה בהצלחה ...ליהוק מצוין ...קומדיה אינטליגנטית,
כואבת ורגישה" )ידיעות אחרונות(
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הצגות תאטרון

הזאבים
מחזה ישראלי חדש מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו
משתתפים :תיקי דיין ,אלון דהן ,דן שפירא ,יצחק חזקיה ,יוסי קאנץ ,תמר קינן.
 ,1978שנה לאחר המהפך הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון ,במשק חקלאי מתפורר ,זאבה ובנה דב מנסים לשרוד את פגעי הזמן
והכלכלה .הם מוקפים באיבתם הנושנה של שכניהם אנשי "תנועת העבודה" ומנודים ע"י חבריהם בתנועת "חרות" ) אחיהם באצ"ל
ובלח"י ( ,התנועה שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה .שובו המפתיע של הבן הצעיר נריק מארה"ב ,מסמן אולי תחילתו של שינוי
לטובה ,או אולי להיפך ,את שקיעתה הסופית הבלתי נמנעת של המשפחה" .הזאבים" הוא דרמה משפחתית סוערת ונוגעת ללב
שגיבוריה כלואים בצל סודות אפלים מן העבר ,בסבך פתולוגיות משפחתיות ,והנושאים חלום אחד גדול :לשוב ולתפוס מקום
בפוליטיקה של ישראל "החדשה".

תיקי דיין במשחק חייה
ההצגה שתעשה לכם
את המנוי.

משך ההצגה :כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה
סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

04.01.18
06.01.18
07.01.18
08.01.18
09.01.18
10.01.18
11.01.18
13.01.18
14.01.18

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

הביקורת משבחת:
"דרמה משפחתית נוקבת ,מטלטלת ,מעניינת ומרתקת ...שעתיים של הנאה
צרופה .אחת ההצגות הטובות והעוצמתיות שראיתי לאחרונה .לא להחמיץ".
)(TheMarker Café
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הצגות תאטרון

במנהרה

הצמה של אבא

מאת רועי חן בהשראת "שטח הפקר" מאת דניס טנוביץ'
בימוי :עירד רובינשטיין | משתתפים :מיקי ליאון  /גלעד קלטר ,עידו מוסרי ,פיראס נסאר ,אלכסנדר סנדרוביץ' ,יובל ינאי,
קארין סרויה ,אורי יניב ,פאולו א .מוארה ,נועה הר-ציון.
" בחיים לימדו אותנו להאמין שיש אור בקצה המנהרה .אבל במנהרה הזאת ,אם יש אור בקצה – דרוך ת'נשק".
מקום ההתרחשות  -מנהרת טרור בגבול עזה-ישראל .מהצד הישראלי נכנסים צליל ויפתח ומהצד העזתי – הישאם ומנסור .עכשיו
הם שם יחד .אחד מהם יהפוך ל"מוקש חי" בזמן שמעליהם ,בעולם שמעל לפני הקרקע ,ירחש הקרנבל התקשורתי-פוליטי וישחק
בחייהם .האם התיאטרון יכול לשקף ולבחון מציאות בזמן הווה? מי לוחץ על ההדק ומי לוחץ על מי שלוחץ על ההדק?
סטירה שנונה ,המעמתת את עולם התקשורת עם חוסר התקשורת של העולם ,ומזכירה כי לפעמים נבחרי הציבור בוחרים ללכת
יד ביד – על גביהם של הבוחרים .הסרט "שטח הפקר" ) (2001זכה בפרס האוסקר לסרט הזר הטוב ביותר וכבש את לבבות הצופים
כמשל אנטי-מלחמתי מרגש.

מחזה מאת :אמנון לוי ורמי דנון | בימוי :רוני פינקוביץ'
משתתפים :יעקב כהן ,רובי פורת  -שובל ,גאיה שליטא כץ ,קובי מאור ,מיקי פלג-רוטשטיין ,תום גרציאני ורותם קינן.
עזרא ספיר ,לשעבר ספדייה ,גוסס ממחלה .ליד מיטתו נאספים אשתו ,בתו הנכה ,ובנו בכורו – מקור גאוותו .היחיד שנעדר הוא
אמיר ,הבן הצעיר והמורד ,שברח מהציפיות החונקות של אביו .כולם מחכים שאמיר יבוא להתפייס ,אבל אמיר מעדיף ללכת
לפסיכולוג שלו ולנתח שם באופן כמעט אכזרי את דרכה של משפחתו ,משפחה מזרחית מודרנית ,שבדרכה להשתלב בחברה
הישראלית ,ויתרה על ייחודה .זהו המחזה השלישי של צמד היוצרים אמנון לוי ורמי דנון )לאחר שכתבו את ”תיקון חצות“ ואת
”שיינדלה“( ,והוא עוסק בשקר כגורם מחבר ,כמעט הכרחי ,בחייה של משפחה .המחזה עוסק ביחסי הורים וילדים ,בקושי של הורים
לאהוב את כל ילדיהם ,כל הזמן ,בצורה שווה ,ובהתמודדות הבלתי אפשרית עם תפקיד ההורה.

~

יעקב כהן
בתפקיד חייו

סאטירה ישראלית עכשווית

משך ההצגה :כשעה וארבעים דקות ללא הפסקה
סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

08.02.18
10.02.18
11.02.18
12.02.18
13.02.18
14.02.18
15.02.18
17.02.18
18.02.18

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

משך ההצגה :שעה וחצי ללא הפסקה

הביקורת משבחת:
"סאטירה פוליטית מבריקה ...גורמת לקהל להתפקע מצחוק ,לדמוע וגם
לחשוב .ביקורת פוליטית מדויקת ויצירתית" )(YNET

סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

15.03.18
17.03.18
18.03.18
19.03.18
20.03.18
21.03.18
22.03.18
24.03.18
25.03.18

20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
21:00
20:30

הביקורת משבחת:
"כל החוטים שטוו לוי ודנון נקשרים לכדי הצגה נפלאה ,שמדלגת בין דמעות
של צחוק לדמעות של עצב ויודעת היכן לזנק ומתי לעצור) ".וואלה!(
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פולישוק
מחזה מאת שמואל הספרי ובבימויו | תפאורה :במבי פרידמן | תלבושות :אורנה סמורגונסקי | תאורה :עדי שימרוני
משתתפים :ששון גבאי ,חנה אזולאי-הספרי ,גיא לואל ,שירי גדני ,דנה סמו ,יקיר שוקרון.
רובי פולישוק )ששון גבאי( ,שר התח"ת )תיירות ,חוץ ,תרבות( ,מתמנה במפתיע לממלא מקום ראש הממשלה ,המתאשפז לניתוח
חשאי .שעה מתחילת המינוי הוא מוכר בטעות לסינים נכס אסטרטגי ענק של מדינת ישראל לדורותיה ומסתבך בצרה גדולה.
צוות משרדו  -הר"לשית סולי ברזל )חנה אזולאי-הספרי( ,הדוברת תקומה שהרבני )שירי גדני( ומזכירתו הצייצנית ויקי )דנה סמו(
יעשו הכל כדי לחלץ את פולישוק מהצרה )ולהשקיע אותו בצרות אחרות( .קוזו אביטל )גיא לואל( ,מזכיר הממשלה השטני ,יעשה
הכל כדי להשליך את פולישוק לפח האשפה של ההיסטוריה מהר ככל שניתן.
הצוות המקורי של סדרת הטלוויזיה המצליחה "פולישוק" מביא לבמה פרק סוער במיוחד מעלילותיו של השר פולישוק  -האיש
הלא נכון במקום הלא נכון.

הפוליטיקאי
הכי אהוב בטלויזיה
מגיע לבמת
התאטרון
סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5
סדרה 6
סדרה 7
סדרה 8
סדרה 9

יום ה'
מוצ“ש
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
מוצ“ש
יום א‘

24.05.18
26.05.18
27.05.18
28.05.18
29.05.18
30.05.18
31.05.18
02.06.18
03.06.18

20:30
21:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
21:30
20:30
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הצגות בחירה

הצגות בחירה

התיאטרון הקאמרי ותיאטרון בית ליסין מציגים:

אהבת מוות

אויב הציבור

לצאת מהארון

אקווריום

אנגינה פקטורי

החדר האחורי

דרמה קומית נוגעת ללב
מאת :ענת גוב בבימויו של גלעד קמחי
משתתפים :נעה בירון/אפרת בוימולד,
ליליאן ברטו ,יעקב דניאל ,יורם טולדנו
 /נמרוד ברגמן ,ניסו כאביה ,יניב לוי/
לירון ברנס ,סנדרה שונוולד
דרמה קומית סוריאליסטית מקסימה
ונוגעת ללב.על אשה נשואה ,אם
לילדים ,שעול החיים כבד עליה מנשוא.
באחד הימים ,כשהיא מורידה את
האשפה ,היא נתקלת בגבר זר מסתורי
וסימפטי ,אשר יכול לשנות ולהשפיע על
גורלה ועתידה ,ויביא לה את השלווה
והמנוחה .הגבר המסתורי נעלם.
החיפוש אחריו פותח בפניה
הכרויות חדשות ומרגשות,
עד לסוף המפתיע.

עפ“י הנריק איבסן
בימוי :יונתן אסתרקין
נוסח עברי ועיבוד :יונתן אסתרקין
ודן שפירא משתתפים :דן שפירא,
ערן מור ,מירב פלדמן ,דיויד בילנקה,
שלום כורם ,גיל כהן.
רופא צעיר ואידיאליסט מנסה לעשות
את הדבר הנכון ולהציל את עירו ,אבל
נקלע לעימות שהופך אותו ל"אויב
הציבור" .ומאיים על הקריירה שלו,
יחסיו עם משפחתו וחבריו ואפילו על
חייו .הקשר בין הון ,שלטון ותקשורת
בעידן ה"שיימינג" הציבורי הוא הנושא
העיקרי והאקטואלי להפליא של
המחזה הקלאסי הזוכה כאן
לעיבוד מודרני ובלתי צפוי.

קומדיה מאת פרנסיס ובר
בימוי :אלון אופיר
משתתפים :דב נבון ,יניב ביטון ,חי
מאור ,מאיה בכובסקי ,רועי ויינברג,
מיכל שטמלר ,עמי ויינברג,
דימה שבצ'נקו.
פרנסיס פיניון ,מנהל חשבונות במפעל,
מנהל חיים פשוטים ומשעממים.
כשהוא מגלה שעומדים לפטר אותו
בשל צמצומים ,שכנו ,פסיכולוג
בפנסיה ,יועץ לו להמציא "יציאה
מהארון" .כך הנהלת המפעל לא תפטר
אותו ,מהחשש שתואשם באפליה.
"לצאת מהארון" הוא מחזה מצחיק,
המראה כיצד שמועה קטנה יכולה
לשנות את חייו של בן אדם.

תיאטרון תנועה בשילוב אמנות
הליפסינק Lip sync -
תיאטרון חדשני שלא נראה עוד כמותו בארץ!
עיבוד ובימוי :רוני ברודצקי
כוריאוגרפיה :טל קון
שחקני קבוצת החיפאית :קרן אור ,ארז ביטון,
חן גרטי ,נגבה מאור ,מיטל נר ,ולדיסלב
פסחוביץ ,רון ריכטר ,ארז שהרבני.
קולות המבוגרים המוקלטים מושמעים
בדיבוב )ליפסינק( דרך השחקנים ,שמנסים
להעביר חוויה של חיים שלמים ההצגה
בוחנת את הפער בין הגוף הצעיר לקול
המבוגר ,צורות מחשבה ודיבור ,הבדלים
ודמיון בין הדורות .הקול מקבל משמעות.
הגוף מקבל צורה חדשה
והתוצאה מצחיקה ומרגשת...

מאת :מיכל אהרוני בימוי :ציון אשכנזי
שחקנים :דב גליקמן ,זהר שטראוס /
ציון אשכנזי ,שמעון מימרן ,טלי בן יוסף
 /בל וענונו ,שרון פרידמן.
מדינת ישראל ,בית חולים ,מיטה.
שר הביטחון ,דן יסעור ,זקוק להשתלת
לב .כמה חודשים לפני כן הועבר
בישראל חוק שהשר הוביל ותמך בו
בכל לבו :יהודים אינם יכולים לקבל
תרומת איברים ממי שאינם יהודים.
עכשיו הלב היחיד שבנמצא הוא לב
טרי ,צעיר ומבטיח  -של בחור
פלסטיני .השר צריך לקבל החלטה ,או
שהוא לוקח את הלב ועובר על החוק
או שהוא מת כי זה מאוד מצחיק
כשזה לא מצחיק.

מאת עדנה מזי“א ובבימויה
כתיבת סטנד אפ תם יער
משתתפים :מוני מושונוב ,סנדרה שדה,
דודו ניב ,הילה פלדמן ,ידידיה ויטל.
סטנדאפיסט צעיר ,שניתק את הקשר עם
משפחתו ,משתמש בה כחומר גלם
להופעותיו.דרך ההומור מאפשרת לו
לברוח מתמונות העבר שרדפו את חייו,
מאביו הנרפה ,אמו האקסצנטרית חסרת
הגבולות ,ומדודו העריץ והנערץ ,כמו גם
מהלהט המשיחי בו שלושתם מתייחסים
לקדושת המשפחה .שובה ארצה של בת
דודתו ,מעמת אותו עם הוריו ודודו ,וכך
נחשף בהדרגה התא המשפחתי על
פוטנציאל הגיהינום הטמון בו.

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה

משך ההצגה :כשעה ו 10-דקות
ללא הפסקה

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה

יום ד‘ | 20:30 | 08.11.17

יום ב‘ | 20:30 | 01.01.18

יום א‘ | 20:30 | 28.01.18

יום א‘ | 20:30 | 04.02.18

יום ב‘ | 20:30 | 16.04.18

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה
יום ב‘ | 20:30 | 30.04.18
יום ג‘ | 20:30 | 01.05.18
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גיל שוחט-כשהקלאסי פוגש את הפופ

הצגות בחירה

עונה חדשה ,מופעים חדשים ,שיאים של התרגשות ואיכות,

מנהל אומנותי,
פסנתרן ,מלחין ,מנצח,
ומנחה הסדרה:
גיל שוחט.

קוראים לו מלך

כטוב בעיניכם

מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט
במאי :אלון אופיר
משתתפים :יעל בוטון ,דני גבע,
אבי גרייניק ,רועי ויינברג/ויקטור סבג,
יורם יוספסברג ,נתי קלוגר.
דויד ,רווק בן  ,40מתקבל כחבר קיבוץ
בזכות דירה שהוא מוסר לקיבוץ.
שלושה חברי קיבוץ נרתמים לעזור לו
להיקלט ,אך בגלל אופיו השונה
והמיוחד הם נסחפים למעשי קונדס
על חשבונו ,מעשים שראשיתם
שעשוע ,המשכם חציית גבולות
ואחריתם אסון ".

קומדיית אהבה מאת ויליאם שקספיר
תרגום :דן אלמגור
עיבוד ובימוי :אודי בן משה
משתתפים :אולה שור סלקטר,
דנה מיינרט ,שמואל וילוז'ני,
אודי רוטשילד ועוד.
ההצגה מתרחשת ביער קסום ,המשמש
בגירסה החדשה של הבמאי ,כמקום
מפלט מפני עולם מודרני ,המשועבד
לכוח וכסף ,עולם בו בני האדם איבדו
בו את פרטיותם :עוקבים אחריהם,
מצותתים להם והם הפכו ל"עבדים"
של "מלך" אכזר ודיקטטורה
חסרת רגשות.

משך ההצגה :כשעה ו 30-דקות
ללא הפסקה

משך ההצגה :כשעה ו 40-דקות
ללא הפסקה

יום א‘ | 20:30 | 10.06.18

יום ד‘ | 20:30 | 13.06.18

עם שיר חדש בלב

מומלץ להקדים
ולבחור את
הצגות הבחירה
במעמד רכישת/
חידוש המנוי
על מנת שתוכלו
לקבל את
בחירתכם.

הזמרת שלומית אהרון ,במופע חדש
עם גיל שוחט וסימפונט רעננה,
במיטב שיריה ,וכן שירים מהאלבום
החדש .אלה פוגשים את הקונצ'רטו
הכפול מאת באך.

יום ד‘ | 20:30 | 27.09.17

גיל שוחט מארח את
קובי אפללו
רוקד לפעימות ליבך .קובי אפללו –
אחד הזמרים והיוצרים המוערכים
בישראל ,חובר לראשונה למופע
משותף עם גיל שוחט ונגניו
הקלאסיים.

יום ד‘ | 20:30 | 15.11.17

מנור
שרים אהוד
קונצרטו לפסנטר מאת מוצארט

קרן הדר ,דניאלה לוגסי – סופרן
מופע עם שיריו המרגשים של
אהוד מנור עיבודים חדשים ועשירים
בליווי סימפונט רעננה והקראת
שירים ומונולוגים ע"י
עפרה מנור.

יום ד‘ | 20:30 | 28.03.18

נר על החלון

מופע פבלו רוזנברג ,מיכאל זרצקל,
נתי כהן וגיל שוחט.
שני פסנתרנים ,מתופף ופבלו,
במופע שמפגיש את להיטיו של
רוזנברג עם יצירות קלאסיות.
כרמן של ביזה והסוויטה
של רחמנינוב.

יום ד‘ | 20:30 | 09.05.18
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מוצארט פוגש את סטרייסנד

חדש
בהיכל!

19

הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא
בשיתוף בית העם רחובות  -היכל התרבות העירוני

יצירות המופת
המוסיקאליות
בקולנוע

מנהל מוסיקאלי ,מרצה ומנגן:
המלחין ,הפסנתרן
והמנצח גיל שוחט

סדרת הקונצרטים האהובה של גיל שוחט ,העוסקת בקשר
בין יצירות מופת מוסיקאליות מהקלאסיקה ,ובין אומנות
הקולנוע .כל מפגש יציג וינתח יצירה מוסיקאלית ,ויראה
אותה בגירסה הקולנועית ,ובהקשרה האומנותי.
בנוסף ,יבוצעו יצירות של המלחינים
הנדונים בסדרה ,בקונצרטים חיים,
בהשתתפות גדולי המוסיקאים
הישראלים.

מוצארט פוגש את סטרייסנד

שיר השירים
ושיא השיאים
אמנית אורחת :הצ׳לנית יפעת וולדמן

היצירה המוסיקאלית:
שוחט :האורטוריה שיר השירים
הסרט :האיש שידע יותר מידי
)היצ׳קוק - 1955 ,גרסה שניה(
בכיכובם של דוריס דיי וג׳יימס
סטיוארט
הביצוע:
אוונס :מה שיהיה יהיה )׳קה סרה סרה׳(
לצ׳לו ופסנתר
רחמנינוב :סונטה לצ׳לו ופסנתר
)חלק שלישי(
ברהמס :סונטה מס׳  1לצ׳לו
ופסנתר במי מינור

יום ד‘ | 10:00 | 21.02.18

אהבה אחרת

אמנית אורחת :מירלה גרדינרו
היצירה המוסיקאלית :ריכארד
שטראוס:
האופרה ׳סאלומה׳
הסרט :מארני )היצ'קוק(1964 ,
בכיכובם של
טיפי הדרן ושון קונרי
ביצוע :מהלר :פינאלה מתוך סימפוניה
מס׳ 4
)׳החיים השמימיים׳(
ריכארד שטראוס :השתחררות
)׳('befreit

יום ד‘ | 10:00 | 29.11.17

שטייטל וברודוויי -
אויבים?
ידידים או
אמנית אורחת :נגנית הקלרינט

אורית אורבך
היצירה המוסיקאלית
והסרט :כנר על הגג )ג׳ואיסון(1971 ,
בכיכובו של חיים טופול
ביצוע :שוחט :בלדת כנר על הגג
פולנק :סונטה לקלרינט

יום ד‘ | 10:00 | 24.01.18

תעלוליה העליזים
של ברברה
אמנית אורחת :הזמרת והשחקנית

לימור שפירא
היצירה המוסיקאלית :שטראוס:
תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל
הסרט:מצחיקונת )ויילר(1968 ,
בכיכובה של ברברה סטרייסנד
ביצוע :סטרייסנד :התשמע אותי אבא?
והיכן זה כתוב )מתוך ׳ינטל׳(
שטיין :אנשים הזקוקים לאנשים
)מתוך ׳מצחיקונת׳(
וובר :זכרונות )מתוך ׳חתולים׳(
המלייש :כשהיינו )שיר הנושא
מהסרט(
סונדהיים :שלח את הליצן
)מתוך ׳מוסיקת לילה זעירה׳(

יום ד‘ | 10:00 | 16.05.18

מפגשים
מוסיקאליים
מהסוג השלישי

אמן אורח :הפסנתרן מיכאל זרצקל
היצירה המוסיקאלית :הולסט:
הפלנטות
הסרט :אי.טי .חבר מכוכב אחר
)שפילברג(1982 ,
ביצוע :הולסט :מארס ,יופיטר ונפטון
)מתוך ׳הפלנטות׳(
הביצועים הינם בפסנתר אחד
ב 4-ידיים

יום ד‘ | 10:00 | 25.04.18

החיוך המרגש
בתולדות הקולנוע

אמן אורח :זמר הקונטרה טנור
אלון הררי
היצירה המוסיקאלית:
ביזה :האופרה ׳כרמן׳
הסרט :לילות כביריה )פליני(1957 ,
בכיכובה של ג׳ולייטה מסינה
ביצוע :קאצ׳יני:
אמארילי קאצ׳יני :אווה מריה
סקארלטי :אתן לך דמעותי
הנדל :תן לי לבכות
גלוק :מה אעשה ללא אאורידיצ׳ה
)מתוך ׳אורפאוס ואאורידיצ׳ה׳(
רוסיני :דפיקות הלב הרבות
)׳די טנטי פלפיטי׳(

יום ד‘ | 10:00 | 06.06.18
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האחים אסנר
בעונה מיוחדת בסימן  70למדינת ישראל

הערים המרתקות בעולם

מסע מוסיקלי בלתי נשכח לערים היפות בתבל.
מיטב המבצעים בשילוב הרצאות ומופעים אורקוליים.

הוואנה

מופע מוסיקלי :בואנה ויסטה קלאב
ההרכב ” “cubanisimoמגיע לישראל במיוחד למופע מחווה ל  - BUENA VISTA SOCIAL CLUBהלהקה
המיתולוגית .חגיגה מהקריביים מרכז אמריקה עם הלהיטים הגדולים של כל הזמנים .אל סיבוב
ההופעות בישראל יצטרף אל הבמה זוג רקדנים קובניים עם תלבושות אותנטיות של האי קובה.
הרצאת פתיחה :מסנטיאגו דה קובה לטרינידד )אתר מורשת עולמית(.

יום ב‘ | 20:30 | 06.11.17

"אין לה רגע דל"
האחים אסנר במופע המוקדש
לימי הרדיו מארחים את
רבקה מיכאלי ואלון נויימן.

יום ג‘ | 20:30 | 03.10.17

"יפה כשושנה"

יפה ירקוני ושושנה דמארי חברות
ויריבות כאחד ,הערצה הדדית
וקנאה סמויה...
נוסטלגיה בניחוח עכשווי
מירי אלוני ,לימור עובד,
אילן וייל ,איתן שפירא.

יום ג‘ | 20:30 | 28.11.17

מברצלונה לסלוניקי

מופע מוסיקלי :נוגעת בים התיכון
הזמרת והשחקנית לימור עובד במסע מוסיקלי ים תיכוני ,הממזג בתוכו מנעד של תרבויות ,דרך
ישראל ,יוון ,הבלקן וספרד לצד מקצבים ערביים ים תיכוניים קלאסיים .לימור תציג את קולן של
הנשים בים התיכון בעוצמה הנשית המרגשת שלה.
הרצאת פתיחה :ערי הנמל הציוריות שלחופי הים התיכון.

יום ד‘ | 20:30 | 03.01.18

מרומא לסנט פטרבורג

מופע מוסיקלי :שלושת הטנורים הישראלים
מפגש בין הקלאסיקות הגדולות של הזמר האיטלקי עם מיטב השירה והזמר הרוסי .שלישיית
הטנורים ,סולני האופרה ,בביצועים מרגשים של השירה הנפוליטנית ,אריות איטלקיות והמיטב של
שירי מקהלת הצבא האדום .חגיגה מוסיקלית בליווי וירטואוזי של להקת מאסטר קוורטט.
במפגש זה ההרצאה משולבת בתוך המופע.

יום ב‘ | 20:30 | 05.03.18

"ארץ טרופית יפה ועוד" "הקומפניון דה לה שנסון"
קרנבל שירים בביצועים בלתי
נשכחים של לילה מלקוס ,פרלה
מלקוס ,ג'יבה פרמן ,מרסלו זובר,
קלאודיו טריקה ,בה פרייר,
סורין רוזן ואיתן איצקוביץ'.

מחווה ללהקה הקולית מצרפת
ללהיטיה היפיפיים ,ושירים היפים
שעשו עליה מצרפת.
בהשתתפות :טילדה רג'ואן
יונית טובי ,להקת הקומפניון,
ואיליה מגלניק.

יום ג‘ | 20:30 | 30.01.18

יום ג‘ | 20:30 | 24.04.18

"מסביב למדורה"

הקומזיץ הגדול במדינה לכבוד
חגיגות ה 70-לישראל.
עם :שרה'לה שרון ,עינת שרוף,
עוזי רוזנבלט
ולהקת האירוסים.

יום ג‘ | 20:30 | 22.05.18

פריס  -עיר האורות

מופע מוסיקלי :אבי טולדנו שר אזנבור
אבי טולדנו במופע אנרגטי ומרגש .הלהיטים הגדולים של ז'אק ברל ושארל אזנבור ,גדולי השאנסון
הצרפתי.
בהשתתפות הזמרת יוליה פלדשרוביץ ובליווי הרכב נגנים
הרצאת פתיחה :פריס  -מקדש המלכים והתככים.

יום ד‘ | 20:30 | 06.06.18
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סדרת הוירטואוזים של אריק דוידוב

חדש
בהיכל!
סדרה ייחודית ,מרגשת
ומצליחה בת שלושה
מופעים בהם מארחים
אריק דוידוב והלהקה ,נגנים
וירטואוזים בכלים שונים.

פניני המוסיקה הקאמרית

סדרה בת ארבעה קונצרטים עם הרכבים קאמריים איכותיים מהארץ ומחו"ל

רביעיית אביב

סרגיי אוסטרובסקי – כינור ,פיליפ וילהפרנקה – כינור ,נעמי ביאלוברודה – ויולה
דניאל מיטניצקי – צ'לו
בתכנית:
ו .א .מוצרט  -רביעיית כלי קשת ברה מז'ור ק575.
ב .בריטן  -רביעיית כלי קשת מס'  ,3אופ' 94
א .דבוז'ק – רביעיית כלי קשת מס'  14בלה במול מז'ור אופ' 105

יום ד‘ | 20:30 | 25.10.17

 Amayaטריו )פינלנד(

לאה טורי  -כינור ,לוורי ראנדמוינן – צ'לו ,בתיה מורביץ' – פסנתר
בתכנית:
ו .א .מוצרט  -טריו בסי במול מז׳ור ק502.
ס .רחמנינוב  -טריו מס'  1בסול מינור -״טריו אלגי״
ר .שומאן  -טריו מס 1.ברה מינור אופ' 63

יום ד‘ | 20:30 | 03.01.18

שלישיית פסנתר

ז'אנה גנדלמן – כינור ,דמיטרי יבלונסקי – צ'לו )ארה"ב( ,אוקסנה יבלונסקיה – פסנתר )ארה"ב(
בתכנית:
פ .שוברט  -טריו מס'  1בסי  -במול מז'ור ,אופ' 99
ל.ו .בטהובן  -טריו בסי במול מז‘ור אופ' “ – 97ארכידוכס“

יום ד‘ | 20:30 | 14.02.18

מג'יק ויולין Magic Violin

הקול תוף

חצוצרה באהבה

מופע סוחף ומרתק ויזואלית
ומוסיקלית .השלישיה הבינלאומית
" "magic violinתתארח ותבצע
יחד עם אריק והלהקה קטעים
מוכרים בסגנונות שונים.

מופע קצבי וססגוני בו ינוגנו קטעים
מוסיקליים מוכרים על מגוון עשיר
של כלי הקשה .אומן אורח:
רמי שולר-אומן כלי ההקשה
זוכה פרס ראש הממשלה
למוסיקה.

מופע רומנטי ומרגש מוקדש לשירי
אהבה מצרפת ,ספרד ,דרום
אמריקה וישראל,
בליווי זמרים ונגנים.

יום ו‘ | 10:00 | 10.11.17

יום ו‘ | 10:00 | 26.01.18

יום ו‘ | 10:00 | 11.05.18

Trumpet d' amur

מוונציה לבואנוס איירס

עם אנסמבל סולני תל אביב מנצח  -ברק טל ,סולנית  -גולנרה הכט-בר דרומא – חליל צד
בתכנית:
ו .א .מוצרט  -דיורטימנטו ק136.
א .גריג  -סוויטת "הולברג" למיתרים
ב .גודאר  -סוויטה לחליל ז'אני  -קרנבל בוונציה לחליל
א .פיאצולה/בר דרומא  -ארבע עונות

יום ד‘ | 20:30 | 14.03.18
הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער העירונית.

הסדרה הסימפונית ברחובות

24
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון העונה ה.29-

ערב וינאי

הסדרה הסימפונית ברחובות

25
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון העונה ה.29-

הכל ברהמס

אבי אוסטרובסקי ,מנצח
הילה בג'יו ,סופרן
גלעד הוכמן ,קול קורא
שוברט –  5שירים לסופרן ולתזמורת )עיבודים :רגר ,ווברן ,אופנבאך(
מאהלר – סימפוניה מס' 4

דניאל אורן ,מנצח
מי קיונג-לי ,כינור
אנריקו דינדו ,צ'לו )איטליה(
ברהמס – הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו
ברהמס – סימפוניה מס' 2

יום ב‘ | 20:00 | 18.9.2017

יום ג‘ | 20:00 | 27.3.18

קלאסיקה

הרקוויאם של דבוז'אק

סטיבן ד'אגוסטינו ,מנצח )ארה"ב( רן צמח ,פסנתר
היידן – סימפוניה מס' ") 96הנס"(
בטהובן – קונצ'רטו מס'  4לפסנתר ולתזמורת
יורם מיוחס – פתיחה סימפונית מס' 2
מוצרט – סימפוניה מס'  36ק") 425.לינץ"(

אנדרס מוסטונן ,מנצח )אסטוניה(
מקהלת האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים )מנצח :סטנלי ספרבר(
מקהלת עמק חפר )מנצח :שמעון לבטוב(
זמרים סולנים בינלאומיים  -יפורסמו
דבוז'ק – רקוויאם

יום ד‘ | 20:00 | 18.10.2017

יום א‘ | 20:00 | 15.04.18

תעלולים בשמונה ידיים

לראות את הצלילים

דמיטרי יבלונסקי ,מנצח
אנסמבל מולטיפיאנו :תומר לב ,ברניקה גליקסמן ,נמרוד מאירי-הפטל ,אלמוג סגל – פסנתר
אריה לבנון – ארץ ארבע השפות ,לשני פסנתרים בשמונה ידיים ותזמורת
מנדלסון – פנטזיה בריליאנטית לשני פסנתרים ולתזמורת
באך/ויוולדי – קונצ'רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור
ר .שטראוס – דון ז'ואן ,תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל

ירון גוטפריד ,מנצח
יונתן אלבלק ,גיטרה חשמלית
יעל תורן ,וידאו ארט
גוטפריד :קונצ'רטו לגיטרה חשמלית
טקמיצו :כמה איטית הרוח
בטהובן :סימפוניה מס' 7

יום ד‘ | 20:00 | 01.11.17

יום ד‘ | 20:00 | 23.05.18

איטליה והגורל

אש גדולה

דניאל אורן ,מנצח
ג'אמפיירו סוברינו ,קלרנית )איטליה(
דוניצטי – קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת
ורדי/באסי – קונצ'רטו פנטסיה על נושאים מריגולטו
צ'ייקובסקי – סימפוניה מס' 4

דן אטינגר ,מנצח
מרגלית גפני ,חליל
סטרווינסקי – ציפור האש ,סוויטה מס' 2
עודד זהבי – קונצ'רטו לחליל ולתזמורת )בכורה עולמית(
שוברט – סימפוניה מס' ") 9הגדולה"(

יום ג‘ | 20:00 | 23.01.18

יום ב‘ | 20:00 | 25.6.18

המנוי כולל
שמונה קונצרטים
 +קונצרט נוסף לבחירה
מבין קונצרטי הגאלה
המתקיימים ברחובות,
ראשון לציון או
תל אביב

הרישום והתשלום יתבצעו במשרדי תזמורת ראשון 03-9484840

26

תזמורות ומקהלות רחובות

27

ארבעה קונצרטים של הגופים המוסיקלים המקומיים מארחים מוסיקאים
מהשורה הראשונה .מג‘אז לקלאסי ועד מוסיקה עממית ויהודית.

מחול

ארבעה מופעים חדשים ומובילים של להקות המחול המובילות בארץ

 - TWOנאצ'ו דואטו
ולהקת המחול קמע

אחת .אחת ואחת.

"שירים ונפלאות"
מנצחת :גילה בריל
פסנתר  /עוגב :בוריס זובין

תזמורת כלי נשיפה רחובות
מנצח :יעקב גלר
סולנית :שי טרי

לראשונה בישראל :יצירה של הכוריאוגרף הספרדי
הנודע נאצ'ו דואטו ,בערב משותף עם תמיר גינץ.
במופע המשותף " "TWOיעלו היצירות:
" - "Gnawaבכורה ישראלית מאת נאצ'ו דואטו
"מותר רק לאהוב"  -בכורה עולמית
מאת תמיר גינץ

כוריאוגרפיה :נעה ורטהיים | מוסיקה :אבי בללי
יצירתה החדשה של ורטהיים עוסקת במשאלת הנפש של
היחיד לאחדות מול תהליכי נפרדות במרחב האנושי,
במישור הקיומי ,ובשדה הרוחני .היצירה ,מערבת את
הפנים עם החוץ תוך הקשבה להד המשתקף
מכיוונים שונים ,תוך שהיא מעמיקה לפתח
את היחס המטאפורי בין קרוב
לרחוק ובין עצמי.

יום ו‘ | 11:00 | 3.11.17

יום ו‘ | 11:00 | 29.12.17

יום ב‘ | 20:30 | 02.10.17

יום ב‘ | 20:30 | 04.12.17

תזמורת קלאסיקה רחובות

תזמורת הג'אז רחובות

מנצח :דורון סלומון
סולנית :כרמלה ליימן  -כינור
בהשתתפות תזמורת כלי קשת
של הקונסרבטוריון העירוני

"תני חיוך"
מנצח ומנהל מוסיקאלי :גורי אגמון
זמר אורח :אלי גורנשטיין

יום ו‘ | 11:00 | 02.02.18

יום ו‘ | 11:00 | 29.06.18

מקהלת שחר

צילום :גדי דגון

הורה HORA -

הכניסה חופשית  -הציבור מוזמן .על בסיס מקום פנוי.

מופע בכורה

מאת :אוהד נהרין
בביצוע רקדני להקת המחול בת שבע

מאת :רמי באר
מופע בכורה של להקת המחול הקיבוצית
מאת רמי באר ,שעבודותיו מעניקות ללהקה את
הפרופיל הייחודי ,המעורר עניין וסקרנות בארץ
וברחבי העולם.

יום ה‘ | 20:30 | 22.02.18

יום ב‘ | 20:30 | 07.05.18

29
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תחנות החיים :מפגשים פסיכולוגיים עם חיי היום יום

בוקר של כיף

סדרת בוקר בת  5מפגשים

בית העם רחובות  -היכל התרבות העירוני בשיתוף הקתדרה העממית רחובות ע"ש לאה טנא
סדרה בת שישה מפגשים עם פרופ' יורם יובל ,פסיכואנליטיקאי ,פסיכיאטר וחוקר מוח
בסדרה זו נעסוק בכמה מן המקומות בהם פוגשת הפסיכולוגיה את חיי היום יום .אלה נושאים המוכרים
לכולנו ,לא רק מן המדיה ,אלא גם מ"ידע אישי" .בכל אחד מפרקי הסדרה נביא את העובדות ,את
חילוקי הדעות ,ממצאים בלתי צפויים ואת מה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת כדי למצוא את דרכו
ולהתמודד בהצלחה עם האתגרים שנושאים אלה מציבים בפנינו.
משך המפגשים :כשעה וחצי

"אם זו אהבה"
על מריבות וזוגיות

"פחות אבל עוד כואב"
על כאב

איך נכנסים לזה? מי צריך לוותר? איך יוצאים מזה?
ומה עושים כשאין פתרון?
מה שכל אחד מאיתנו צריך לדעת על המריבות
שמקצרות לנו את החיים ואת הזוגיות.

מדוע זה כל כך כואב? איך מטפלים בכאב? איך חיים
איתו? על כאב גופני ,כאב נפשי ועל הקשר ביניהם.

יום ו‘ | 10:00 | 13.10.17

יום ו‘ | 10:00 | 23.02.18

"ברעש הנורא"
על הפרעת קשב וריכוז

"אין עוד יום"
על החמצה והשלמה

הוא עושה את זה בכוונה או שהוא באמת לא יכול? האם
כולנו מופרעי קשב? מה לסגנון החיים המודרני ולהפרעת
קשב וריכוז? והאם ריטלין או אסון או פתרון?

האם החיים עברו לידינו? על מה אנחנו הכי מתחרטים?
ועל איך מתמודדים עם מה שלא ניתן לשנות?

יום ו‘ | 10:00 | 24.11.17

יום ו‘ | 10:00 | 23.03.18

"צבעי הזמן"
על הזדקנות

"יוסי ילד שלי מוצלח"
על הצלחה והגשמה עצמית

מתי זה מתחיל? איך מתמודדים עם השינויים בגוף ובנפש?
למה זה כל כך מפחיד אותנו? והאם יש להזדקנות גם
יתרונות?

האם כל אחד יכול להצליח? מה מאפיין אנשים שהצליחו
בגדול? מה יותר חשוב ,כשרון או משמעת עצמית? ומה זו
בכלל הצלחה?

יום ו‘ | 10:00 | 12.01.18

יום ו‘ | 10:00 | 08.06.18

מצד שני

השחקן המוערך דרור קרן בסטנד אפ
שנון וחד על החיים.
דרור מתחשבן עם המטפלת הפרסיה,
זוגיות ,ילדים ובכלל החיים והשוני
בין מה שהבטיחו לנו לעומת
המציאות המצחיק
והכואבת.

יום ב‘ | 10:00 | 16.10.17

מופע בין כוכבים

דן שפירא במופע נוסטלגי ,מבצע שירים של
מיטב הזמרים שעיצבו את פס הקול של
המדינה ושאינם עוד איתנו בין השירים
מספר שפירא על הזמרים ומארח את אביו,
מולי שפירא – מגיש התוכנית
המיתולוגית "בילוי נעים"
בגלי צה"ל.

יום ב‘ | 10:00 | 27.11.17

מנאפולי ועד מילאנו

אקווריום

תיאטרון תנועה בשילוב אמנות
הליפסינק Lip sync -
תיאטרון חדשני שלא נראה עוד
כמותו בארץ!

יום ב‘ | 10:00 | 05.02.18

מפגש מושונוב

בין עולם האופרה הסוחף ,לבין עולמו
הרומנטי של השאנסון הצרפתי .מפגש
מרגש בין שני זמרי אופרה בינלאומים
קרן הדר וגבי שדה במופע מבוצעים
שירים ב 6שפות שונות.
מופע שהוא כולו
הנאה צרופה!

מוני מושונוב במופע בידור מיוחד
במינו של סטנדאפ ,סיפורים,
מערכונים ,ושירים .זו הפעם הראשונה
שמוני מעלה מופע יחיד ,בו הוא שובר
מחיצות בינו לבין הקהל בקטעי
סטנדאפ עכשוויים וסיפורים
על הקריירה שלו.

יום ב‘ | 10:00 | 09.04.18

יום ב‘ | 10:00 | 11.06.18
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תיאטרון קטנטנים
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תאטרון ילדים

סדרת הצגות לגילאי .3-5
ההצגות מותאמות לקטנטנים ומוגשות ברגישות ובהרבה כבוד ואהבה.

סדרת הצגות לגילאי  .6-9הצגות איכותיות שנבחרו ממיטב הרפרטואר של התאטראות המובילים בארץ,
תוך הקפדה על תכנים ,מסרים חינוכיים ואיכות אומנותית.

טובים השניים

דר' דוליטל

בכיכובו של "סבא טוביה"

חיפזון וזהירון

תאריכים ופירוט המופעים בסדרה יפורסמו בהמשך
התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח | .הרשות לשינויים שמורה להנהלת בית העם

הכניסה מגיל  2ומעלה | כל גיל חייב כרטיס | אין להכניס אוכל ושתייה ולאולם.

קרקס ריאקשן

יום ד‘ | 17:30 | 29.11.17

יום ד‘ | 17:30 | 24.01.18

הדייג ודג הזהב

עיבוד למחזה :אפרים סידון
בימוי :יעל טילמן
סיפור על דייג ועל דג הזהב ,על אשתו
על בתו ועל חבריו .על חמדנות ועל
כסף רב  -ועל עושר ואושר שלא
תמיד הולכים יחדיו....

יום ד‘ | 17:30 | 25.04.18

הפקה מיוחדת בשיתוף להקת
הפלמנקו הישראלית
הסיפור הידוע מוצג לפניכם בעיבוד
חדש ,המתרחש בספרד של המאה
ה ,18-ספרד הססגונית ,העממית
ומלאת הקסם.

יום ד‘ | 17:30 | 21.02.18

שרלוק הולמס

ג'ון ווטסון הנער מגיע כתלמיד חדש
לפנימייה היוקרתית בלונדון ,ומגלה
ששותפו לחדר הוא שרלוק הולמס,
נער כריזמטי ,חריף ומלא קסם,
אך גם יהיר ועקשן.
יחדיו הם פותרים תעלומה.

יום ד‘ | 17:30 | 16.05.18

הכניסה מגיל  2ומעלה | כל גיל חייב כרטיס | אין להכניס אוכל ושתייה ולאולם.

עוץ לי גוץ לי

שי ורועי

אגדה מוזיקלית על שיתוף פעולה
שני משרתי הארמון ,ניטה ודידי ,אף
פעם לא מסתדרים ביניהם .הארמון לא
מתפקד והמצב מחמיר עד כדי כך
שהמלך עצמו ,שאוהב את
משרתיו ,הופך ממש לחולה.

ילדי בית העץ

אבא של ערן בנה את בית העץ עוד
כשהיה בגן חובה ומאז זה הבית שלו
ושל חבריו .מעבר לגבעה נבנית
שכונה חדשה לשם כך עומדים
לכרות את חורשת האלונים
ואיתה גם את עץ האלון של
ילדי בית העץ.

החתול במגפי הקסם
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מוסיפור

סדרה מוסיקלית חינוכית .קונצרטים מוסיקאלים המשלבים קטעי תאטרון ,פנטומימה ,ספורים ,הסברים מיוחדים ושיתוף הקהל.
מתאים לגילאי .5-12
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יידישפיל

 4הצגות רפרטואריות מרגשות ההצגות ביידיש בליווי תרגום לעברית ולרוסית

חואניטה והגיטרה

מופע לילדים המשלב מוסיקה ספרדית ,מוסיקה קלאסית ,שירים מוכרים וריקודים עממים תוך כדי
שיתוף הקהל במופע ,שהופך אותו לחוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה!
יצירה וניהול אומנותי :טניה וינוקור ,שירה ומשחק :ורד עובדיה
גיטרות :רוי וייסגלס ויובל מור ,ריקוד :ענבל ברנע ,הפקה :שקד פרומקין

יום ג‘ | 17:30 | 07.11.17

רועת הצאן ומנקה הארובות

בביצוע הבלט הירושלמי
ניהול אמנותי :נדיה טימופייבה
בלט במערכה אחת על פי האגדה של הנס כריסטיאן אנדרסן
ספור פנטזיה על מנקה ארובות וקצין המאוהבים שניהם ברועת צאן
מוסיקה מאת פרנסואה פולנק ,כורוגרפיה :יורי ווטרוב

יום ג‘ | 17:30 | 09.01.18

למה מי? למה פה? איזה מין שפה

מסע מוסיקלי מופלא אל שפת המוסיקה עם אנסמבל נגני תזמורת הבמה הישראלית
ניצוח והנחיה :רוני פורת ,שירה :ליבי טננבוים ,חליל סולו :מרגלית גפני
כולנו יודעים לחבר אותיות למילים ,מילים למשפטים ואפילו להמציא סיפורים.
רק מעטים יודעים לחבר צלילים לרעיונות מוסיקליים ,רעיונות למנגינות ומנגינות ליצירות שלמות.
מסע מוסיקלי מופלא אל שפת המוסיקה ,בשילוב יצירות מאת באך ,צ'ייקובסקי ,מוצרט ואחרים.

יום ג‘ | 17:30 | 27.02.18

מוסיקה בצבעים

בביצועם של רותה וחמישיית "צבעי – המוסיקה"
מופע קיצבי ומרתק המוגש בצורה הומוריסטית וחווייתית דרך הצגת כלי הנגינה ,תפקידם והקשר
ההרמוני שבין הנגנים בלהקה .חצוצרה :רותה קליימן ,סקסופון :דור אסף ,קלידים :סולי גרשקוביץ,
גיטרה בס :נמרוד לכיש ,תופים :טל כהן
בתכנית :קטעי ג'אז ,עיבודים לשירים ישראלים מוכרים ,מוסיקה יהודית ,קצת פופ וקלאסי ,קטעי
קישור "עם חיוך" ועוד הפתעות רבות.

יום ג‘ | 17:30 | 27.03.18
הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער

שמדיפוס
אדיפוס
מחזה עפ"י וודי אלן

חיה(
ליבע לעבט )אהבה
הצגה מוזיקלית מרגשת ומתובלת בהומור

היה
איש חסיד
קלאסיקה יהודית מוזיקלית

ושומאכר
דז'יגאן
מאת :אפרים סידון וב .מיכאל

בימוי :דפנה זילברג

מאת :דן אלמגור
במאי :שוקי וגנר

מאת ובבימוי :מוטי גלעדי
שחקנים :דורין גלעדי ,יעקב בודו ואנסמבל שחקנים
)גרסת (2018

עם :יעקב בודו ,טוביה צפיר ושחקני יידישפיל

 | 11.06.18 | 09.04.18 | 05.02.18 | 16.10.17ימי שני בשעה 20:00

ט.ל.ח | .הזכות לשינויים שמורה עפ"י רפרטואר תאטרון יידישפיל

סדרות נוספות שלנו
אהבתיה
חוויה יהודית

סדרה ייחודית המוגשת באהבה לנשים .בשיתוף
המחלקה למורשת ישראל  -עיריית רחובות והפורום
לקידום מעמד האישה רחובות.

סדרה בשיתוף המחלקה למורשת ישראל -
עיריית רחובות

* הסדרה מיועדת לנשים בלבד.

פירוט המופעים וההצגות בסדרות יפורסמו בהמשך

ט.ל.ח | .הרשות לשינויים שמורה להנהלת בית העם
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קולנוע תרבויות

קולנוע טרום בכורה
מוקרן במקרנת  DCPמהמתקדמות בעולם

סדרה בת שבעה מפגשים ,מבט קולנוע חוקר אל ליבן של תרבויות היסטוריה ,דת ,מנהגים ,נופים ,וצבעים ממיטב המומחים ועם סרטים
בלתי נשכחים .יועצת ועורכת תוכניות :רחל אסתרקין
בכניסה יוגשו קפה ומאפה.

סדרה בת  7מפגשים בה יוקרנו סרטי איכות טרם יציאתם לבתי הקולנוע.
ההקרנה תלווה בהרצאה מרתקת ע"י מומחה קולנוע מהתחום להעצמת חוויית הצפייה.
שם הסרט יפורסם בסמוך להקרנה על מנת להבטיח כי נבחר את הסרט החדש הטוב ביותר.
יועצת ועורכת תוכניות :רחל אסתרקין

קירגיסטאן

סרט :טנגרי שמים כחולים ,קירגיסטאן 2008
מרצה :דינה היימן ,על נשים בתרבות הקירגיזית הפורצות גבולות ושוברות מוסכמות.

בכניסה יוגשו קפה ומאפה

יום ו‘ | 10:00 | 27.10.17

איטליה

תאריכי הסדרה:
יום א'
יום א'
יום א'
יום א'
יום א'
יום א'
יום א'

15.10.17
12.11.17
21.01.18
04.03.18
08.04.18
06.05.18
01.07.18

סרט :קיסר חייב למות ,איטליה האחים טביאני 2012
מרצה :יונתן אסתרקין ,על רומא האימפריאלית שקספיר והשאלה מי הוא הקיסר האמיתי.

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

יום ו‘ | 10:00 | 24.11.17

אוסטרליה

סרט :האבנים הכחולות ,אוסטרליה ויין בלייר 2012
מרצה :איילת איידלברג ,על האבוריג'ינים באוסטרליה ,שאלות של זהות קבלה והיטמעות.

יום ו‘ | 10:00 | 29.12.17

אירלנד  -וייטנאם

סרט :נובל ,אירלנד  -וייטנאם סטפן ברדלי 2014
מרצה :גליה פסח ,על מסע של עוצמה ונדיבות לב מילדות עשוקה באירלנד לילדי רחוב בוייטנאם.

כבר לא צריך
לחפש מתנה!

יום ו‘ | 10:00 | 09.02.18

ברזיל

GIFTCard

 GIFTCardלמופעי ההיכל

המתנה שמרגש לקבל ונעים לתת .לפרטים08-9232200 :

סרט :המורה לכינור ,ברזיל סרג'יו מאצ'דו 2015
מרצה :יונית קמחי ,על מוסיקה קלאסית בברזיל בין עולם ישן לעולם חדש.

יום ו‘ | 10:00 | 23.03.18

ארה"ב

סרט :על חבל דק ,ארה"ב רוברט זמקיס 2015
מרצה :זיו אלכסנדרוני ,על מנהטן כדימוי לרוחו ושאיפתו של האדם המודרני.

יום ו‘ | 10:00 | 18.05.18

צרפת

סרט :יום החצאית ,צרפת ז'אן פול ללינפלד 2009
מרצה :רחל אסתרקין ,על הסכסוך הרב תרבותי חודר אל מערכת החינוך הצרפתי.

יום ו‘ | 10:00 | 29.06.18
הסדרה מתקיימת באולם בימת הנוער העירונית
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חדש בהיכל!
"שלישי בשלייקס"
סרט ב10-
בלבד!

*

₪

בשעה  | 10:00בהצגת תעודת אזרח ותיק

*הזכאות להטבה תינתן עם הצגת תעודת אזרח ותיק או תעודת זהות )נשים  1953ומטה ,גברים  1948ומטה(
*ט.ל.ח  -הרשות לשינויים שמורה להנהלת ההיכל | *יש להתעדכן באתר האינטרנט בתאריכי ההקרנות והסרטים שיוקרנו

לפרטים08-9232200 :

www.beithaam.co.il

בשיתוף המחלקה לרווחת האזרח המבוגר

חשוב לדעת
מידע כללי
• בהיכל התרבות רחובות המופעים מתחילים
בזמן ,אנו ממליצים להגיע כחצי שעה לפני
תחילת המופע .לאחר סגירת הדלתות לא
תתאפשר כניסה לאולם )למקומותיכם(.
המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.
לא יינתן פיצוי בגין איחור למופע.
• יש לכבות את המכשירים הסלולריים עם
כניסתכם לאולם ההיכל.
• הכנסת דברי מאכל ושתייה לאולם ההיכל
אסורה בהחלט.
• בהיכל פועל מיזוג בכל ימות השנה ,אנו
ממליצים להצטייד בלבוש מתאים.
• על כל באי ההיכל לעבור בידוק בטחוני
ולהישמע להוראות הסדרנים.
• חל איסור מוחלט לצלם תמונות  /וידאו
ללא אישור מפיקי האירוע והנהלת ההיכל.
• רשמו לכם את מועדי ההצגות שבחרתם ,אנו
שולחים מסרונים לתזכורת אך איננו
מתחייבים לשלוח תמיד ובכל מקרה האחריות
על הנוכחות באולם במועד שנקבע היא על
הצופה בלבד.
כרטיס מינוי
כרטיס המינוי הינו כרטיס הכניסה להיכל
התרבות רחובות ,לכן חייבים להביאו ולהציגו
בכניסה לאולם בכל ארוע אליו אתם מגיעים.
כרטיס המינוי הינו כרטיס אלקטרוני חכם בו
מתעדכנים הצגות המינוי ,הבחירה ,הבונוס
והרכישות השונות להיכל.
כרטיס המינוי הוא כרטיס רב שנתי שילווה
אתכם גם בעונות הבאות – אנא שימרו עליו.

אובדן כרטיס מינוי
במקרה של אובדן הכרטיס ,יש להודיע
מיידית למשרדי ההיכל .ללא כרטיס מינוי לא
נאפשר כניסה להיכל .על אובדן כרטיס
המינוי מכל סיבה שהיא יחוייב המינוי
בתשלום של .₪ 15
מופע בחירה  /בונוס למנויי התאטרון
העונה עומדים לרשותכם מגוון רחב של הצגות
בחירה .אנו ממליצים להקדים ולבחור את
הצגות הבחירה והבונוס במעמד רכישת/חידוש
המינוי .הזמנת מופע הבחירה ,נעשית על בסיס
מקום פנוי בלבד ולא במקומות הקבועים
במינוי .ניתן לבחור את הצגות הבחירה והבונוס
עד לתאריך .31.7.2017
ביטולים והחלפת מועדי הצגת מנוי
ביטול כרטיסים למופעים יתקבלו עד 24
שעות לפני מועד המופע וזאת בכדי שהזכות
למופע חלופי תשמר .השינוי על בסיס מקום
פנוי בלבד )לא על בסיס המקומות הקבועים
שלכם( .במידה ולא הודעתם בזמן על אי
הגעתכם לא יתאפשר לכם לממש את
זכותכם למופע חלופי וכרטיס המינוי יחויב
בהתאם כאילו צפיתם בהצגה.
מדיניות ביטול עסקה
ביטול מינוי :ניתן לבטל מינוי  14יום לאחר
רכישתו .ביחס למופעים שנוצלו ,תשולם
מלוא התמורה .לא ניתן לבטל עסקאות
שנרכשו באמצעות כרטיס מסוג .DIRECT
דמי ביטול עסקה :על כל ביטול עסקה יחויב
הלקוח בשיעור של  5%ממחיר העיסקה.
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חשוב לדעת
גישה לנכים
כרטיסים מוזלים
מנויי היכל התרבות נהנים מרכישת כרטיסים בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים
מוזלים למופעים ולהצגות המתקיימות המאפשרים דרכי גישה לנכים ולמוגבלים.
בהיכל ,אם הינך מנוי ,נא הקפד לציין זאת
במעמד הרכישה.
כבדי שמיעה
הגברה
מערכת
מותקנת
בהיכל
מופעי אמרגן
חלק מהמופעים המתקיימים בהיכל שייכים לכבדי-שמיעה ,ניתן לקבל אוזניות שמע
לאמרגנים ומשרדי כרטיסים פרטיים ,בערב ההצגה ,בהשאלה ,בלובי ההיכל וכנגד
במופעים אלו אין הנהלת ההיכל אחראית הפקדת תעודה מזהה.
לתכנים ולאיכותם.
בכל מופע בהיכל עומדים לרשותכם מנהל
הצגות ילדים
תורן ,סדרנים ונציגי שירות ומכירה ,שאליהם
לנוחיות הילדים ,ביום ההצגה ניתן לקבל ניתן לפנות בכל שאלה ועניין.
בוסטרים בעמדת שרות הלקוחות ,בכניסה
להיכל .הכניסה להצגות ולמופעים היא מגיל
שנתיים ומעלה בלבד .כל גיל חייב בכרטיס .מומלץ!
לא ניתן להכניס עגלות לאולם.
ההיכל משבץ באופן שוטף הצגות ומופעים
לכן חשוב להתעדכן באתר האינטרנט של
ההיכל ,בעמוד הפייסבוק של ההיכל או
חניה
לנוחיותכם ,חניון "ראשית המושבה" צמוד במוקד שירות הלקוחות.
להיכל ,הכניסה בתשלום מרחוב יעקב .חניה לפני בחירת ההצגות או המופעים אנו
חינם למנוי הסדרות בימי הסידרה ,ע"פ ממליצים לכם להיכנס לאתר האינטרנט
מספר הרכב שמסרתם לנו ועל בסיס מקום שלנו ,לקרוא על ההצגה/המופע ,לבדוק
שאתם אוהבים והתוכן אכן מתאים לכם.
פנוי.
מחלקת שירות הלקוחות עומדת לרשותכם בימים א'-ה' בין השעות ,08:00-20:00
בימי ו' בין השעות  08:00-12:00ושעה לפני כל מופע כולל מוצ"ש.
ניתן לרכוש כרטיסים בטלפון  08-9232200ובאתר האינטרנט .www.beithaam.co.il
כרטיסים שנקנו בכרטיס אשראי ניתן להוציא מהעמדות האוטומטיות בלובי ההיכל,
ללא צורך לעמוד בתור.
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עסקית צהרים
בקפית :בית העם

סלט ,פסטה או מנת דג? בואו להנות מארוחה עסקית בקפית בית העם
הכוללת מנת פתיחה ,מנה עיקרית ושתייה מתפריט העסקיות היחודי שלנו
העסקית מוגשת בין 17:00 - 12:00

בית העם רחובות  / 08-6744064 /כשר-חלבי

צוות בית העם  -היכל התרבות העירוני
עומד לרשותכם
שרות לקוחות ומחלקת מנויים | רחוב יעקב  ,48רחובות
טלפון  | 08-9232200פקס 08-6595106
דוא"ל  | service@ironitr.co.ilהצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו
כרטיסים ניתן להזמין גם באתר האינטרנט שלנו בכתובתwww.beithaam.co.il :
שוקי קרומר-מנכ“ל
שירן שרף-מזכירות
ריקי מור-מנהלת שיווק ומכירות
דנה הראל-מנהלת שירות לקוחות ומנויים
מאיה ברמן-מנהלת אכסדרה

shukik@ironitr.co.il
mazkerot1@ironitr.co.il
rikim@ironitr.co.il
service@ironitr.co.il
mayabe@ironitr.co.il

כולם מדברים עלינו...
ההרשמה בעיצומה!
ט.ל.ח | .הרשות לשינויים שמורה להנהלת בית העם

