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בית העם רחובות – היכל התרבות העירוני
45 ש"ח לתושבי רחובות | 49 ש"ח לתושבי חוץ 

*הכניסה להיכל מגיל שנתיים ומעלה *כל גיל חייב בכרטיס 
*הזכות לשינויים שמורה *ט.ל.ח

20-13 בדצמבר 2017
כה' בכסלו - ב' בטבת תשע"ח

מחזמר מרהיב 
בהשתתפות מאות שחקנים, 

תלבושות ססגוניות 
ושירים מקוריים

www.rehovot.muni.il עיריית רחובות ב-  , ב-     , באפליקציה ובאתר
www.ironit-rehovot.co.il החברה העירונית רחובות ב-   ובאתר



מחזמר מקורי מאת נועה ברנר
החיים,   – מושלם  הכל  בה  בממלכה  מתרחשת  המחזמר  עלילת 
הנכונים  היפים,  והמלכה  כשהמלך  והרגשות.  האנשים  האופנה, 
גבה  ויש על  והמושלמים מגלים שבתם התינוקת איננה מושלמת, 
גיבנת, הם עושים כל שביכולתם כדי להעלים את הבעיה ולהרחיק 

את הילדה מעיניי העם.

בהגיעה לגיל 16, מתחפשת הנסיכה לפשוטת עם, בורחת מהארמון, 
ונפגשת לראשונה עם הרכילות על הנסיכה ה"לא מושלמת" אשר 
פוגעת בביטחון הממלכה. היא מחליטה שלא לחזור לארמון ויוצאת 
חיים  אשר  אחרים  מושלמים  לא  יצורים  תפגוש  שבמהלכו  למסע 
בסתר, ותכיר אלות גורל שיגרמו לה לפקוח את עיניה ולקבל את 
עצמה כמו שהיא. היא חוזרת לארמון נחושה בדעתה לשכנע את 
נסיכה אחת  כפי שהוא. האם תצליח  בדיוק  כל אחד  הוריה לקבל 

לשנות מסורת ארוכת שנים של מרדף אחר השלמות?

לחנים  מוסיקלי,  ניהול   | זרביב  ז'אק  ובימוי:  אמנותי  ניהול 
תפאורה:   | יוסף  מיה  כוריאוגרפיה:   | יוסף  מוישל'ה  ועיבודים: 
מושיק יוסיפוב | תלבושות: סבטלנה ושטיליוק | איפור ופאות: 
בר ברק | וידאו ארט: אולפני רחובות | ניהול הפקה: ניב שגב | 
ליווי ויעוץ אמנותי: שלמה טולדו | מנהל בימת הנוער: אילן גרזי

לוח הצגות:
13.12, יום ד' | 18:30 // 14.12, יום ה' | 13:30*, 16:00 // 15.12, 
יום ו' | 10:00, 12:30 // 17.12, יום א' | 11:00, 13:30, 16:00, 18:30 // 
18.12, יום ב' | 11:00, 13:30, 16:00, 18:30 // 19.12, יום ג' | 11:00, 
13:30, 16:00, 18:30 // 20.12, יום ד' | 11:00, 13:30, 16:00, 18:30 

*ההצגה שתתקיים ב-14.12 בשעה 13:30, תונגש לשפת הסימנים


