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שמיים
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 ,22-25.10י"ג  -ט"ז חשוון

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל
בין שמיים לארץ בירושלים!
פסטיבל בין שמיים לארץ בירושלים מבוסס על
אמנות החיבור בין עולם המחול העכשווי לבין
העולם היהודי .הפסטיבל ,מגדלור לחיבור בין
הרוח והחומר ,בין שמיים לארץ ,טווה קשרים
בין חדש לעתיק יומין ,בין מסורתי למודרני ,בין
מקורות יהודיים לבין התרבות הישראלית העדכנית.
כל זאת כשהפסטיבל מתקיים על רקע העיר ירושלים
"העיר שחוברה לה יחדיו" ,בירתנו הנצחית.
הפסטיבל מתקיים בירושלים בפעם התשיעית
כיוזמה של "אנשי המקום"  -צעירים ירושלמים,
דתיים וחילונים ,שסירבו לקבל את סדר היום הישן
והבינו את הפוטנציאל העצום של 'הריקוד' בין
השמימי והארצי ,המאפיין את המחול כמחבר בין

גוף ורוח ובין אדם לאדם באמירה ,שהיא מעבר
למילולי ,מעבר לגבולות השפה.
התרבות בעיני היא גשר בין קהילות ובין אנשים.
פסטיבל בין שמיים לארץ מביא לידי ביטוי את
אמונתי ואת המדיניות אותה אני מובילה בשדות
התרבות והמורשת באמצעות תיקון מנגנוני התמיכה
השונים והקצאת משאבים נוספים.
אני רואה בפסטיבל סמל ומופת של אמנות החיבורים
ושל האפשרות לקשר בין הזרמים השונים ,על המגוון
העשיר ,הקיים בכל אחד מהם .נושא הפסטיבל
השנה ,אוטופיה ,מחבר את האידאה  -השמיים,
למציאות  -הארץ בשני אופנים .הראשון ,מציע
הכרת הטוב והשני מציע את ראיית האתגרים,
שניהם מתוך מה שקורה בחברה הישראלית ומתוך
הרצון למצוא 'גשרים על פני מים סוערים'.

על כל אלה ועוד ,אני מברכת את אדריכלי המפעל
המדהים של בין שמיים לארץ ומודה לשותפים
ולתומכים הנוספים בפסטיבל :ידידי ,ניר ברקת,
ראש העיר ירושלים ,הצוות המקצועי בעיריית
ירושלים ,Bader Philanthropies ,הקרן
לירושלים ומעגל הידידים המתרחב של עמותת
בין שמיים לארץ.
ברכות לצוות שיזם ,הפיק ואפשר את העשייה,
ברכות ליוצרים וליוצרות .השמיים הם בהחלט
אינם הגבול עבורכם.
אני מאחלת לקהל המגוון והרב צפייה מהנה!
בברכה,

ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב
שרת התרבות והספורט

באי פסטיבל
בין שמיים לארץ,
תושבים ויוצרים,
פסטיבל 'בין שמיים לארץ' הוא מותג ירושלמי
המחבר בין עולם המחול העכשווי לבין עולם
ההתחדשות היהודית .זהו סמל למגוון החיבורים
הנוצרים בירושלים ,ויכולים להיווצר רק בה;
חיבורים בין מסורתי למודרני ,בין מזרח למערב
ובין חומר לרוח.
נושא הפסטיבל השנה הוא 'אוטופיה' .בשנת
 ,1918כשהאמן בוריס שץ ראה בעיני רוחו את
החזון האוטופי של ירושלים ,הוא לא יכול היה
להעלות בדעתו את מראה ירושלים של שנת ,2018

בחלוף מאה שנה בלבד.
ירושלים היום היא עיר חזקה יותר משהייתה
אי פעם .ברובד הפיזי תשתיות איכותיות
מרשתות אותה ,הרכבת הקלה הולכת ונבנית
במגוון שכונותיה ,כבישים מהירים מנגישים
אותה לאורכה ולרוחבה ,ועשרות אלפי מקומות
התעסוקה החדשים פתוחים לכל תושביה.
ברובד הרוחני והתרבותי ,לירושלים מעמד
ייחודי בעולם כולו ,עולים אליה לרגל מכל קצווי
תבל ,יש בה אתרים קדושים לשלוש הדתות והיא
העיר הבטוחה ביותר במזרח התיכון למאמינים
יהודים ,נוצרים ומוסלמים .פסטיבלים גודשים
אותה ,לצד אירועים מיוחדים ,כנסים ואירועי
ספורט בינלאומיים.

פעילות הפסטיבל היום ,בחלוף מאה שנים להצבת
חזונו של שץ ,תורמת לביסוסה של ירושלים
כבירת התרבות של ישראל .ברצוני להודות לכל
העוסקים במלאכה לצד עיריית ירושלים:
הקרן לירושלים ,משרד התרבות,
 ,Bader Philanthropiesמעגל הידידים
המתפתח של בין שמיים לארץ וכמובן ,צוות
הפסטיבל.
אני מאחל לכם פסטיבל מהנה ומוצלח ,ליוזמים
המשך עשייה אמנותית פוריה.

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

ב

שנת  1918פרסם מייסד 'בצלאל' בוריס שץ
את הספר 'ירושלים הבנויה'  -חזון אוטופי של
העיר העתידית ,כפי שבחזונו היא נראית בעוד
מאה שנים .כעבור מאה שנים ,העתיד כבר כאן.
השנה הנוכחית ,2018 ,היא השנה שבה מבקר
בוריס שץ בירושלים הבנויה .לרגל התאריך
החגיגי הגיע הזמן לבחון :האם התגשם החזון?
בהיבטים מסוימים ,אכן כן .היבטים אחרים עדיין
נותרו דמיוניים ,ומבחינות נוספות  -המציאות
הנוכחית היא מעבר לכל דמיון.

אוטופיה אינה עתידנות .אם לדייק ,האוטופיה
אינה ניבוי העתיד לבוא ,היא חזון אחרית
הימים .היא אינה מפענחת את המגמות העכשוויות
ומנבאת לאן יובילו .אדרבה ,האוטופיה היא
שבירת התהליכים ,היא קפיצה אל עולם אחר.
"וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" מתנבא
הנביא ישעיה ,ומתאר מציאות סטטית שהיא נקודת
הקצה של ציר התנועה קדימה .האוטופיה היא
ניסוח הפנטזיה על מציאות אידיאלית ,שבה אין
עוד צורך בתיקון.

דרך יצירות המחול המוצגות בפסטיבל ,מבקשים
היוצרים והיוצרות להתבונן על מושג האוטופיה,
על גבולות ,אמפטיה ,אקסטזה ,על סדרי יום
חדשים ,על נבטים שהושרו בלבבות ,על זקנה
ונשיות ...כל אלו ועוד הינם הדימויים מעולמן
האוטופי של היצירות בפסטיבל ,את התנועות
תראו על הבמה.
אני מודה לכל אלו שסייעו בידינו ורגלינו
להוציא לפועל את הפסטיבל :לצוות בין שמיים
לארץ על העבודה המסורה ,לוועד המנהל השותף
לדרך ,לתומכים ולתומכות ,ליוצרים וליוצרות
 -האמיצים והאמיצות.

רונן יצחקי
מנכ"ל מרכז בין שמיים לארץ

תכנית א׳  -פתיחה
פרץ אליהו -
השתקפויות
בכורה

פנטזיה מוסיקלית מאת פרץ אליהו
לאנסמבל נגנים בשיתוף אנסמבל כעת.
פרץ אליהו :טאר ,הלחנה וניהול מוסיקלי
מארק אליהו :קמאנצ'ה
רוני עברין :כלי הקשה
חגי בליצקי :קונטרבס
כוריאוגרפיה :רונן יצחקי
רקדנים יוצרים :חנניה שורץ,
אליאור חבני ,אלון ברששת
ליווי אמנותי :יאיר הראל
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תכנית ב׳  -אנסמבל כעת
יאיר ברבש -
שאיפות
בכורה

שאיפה אחרי נשיפה אחרי שאיפה אחרי
כישלון אחרי שאיפה אחרי הצלחה.
היום זה גליל שקיות בארבעה שקלים מחר
זה שלום עולמי .זה פשוט אבל זה על גבול
הבלתי אפשרי ,נכון לעכשיו אני מבין שאין
לי ברירה.
כוריאוגרפיה וביצוע :יאיר ברבש

אנסמבל
כעת -
בלי נדר
בכורה

''תנשום!''
אני אומר לו'' :תנשום אחי,זה כולה חתונה''.
וזה כולה בדידות.
וזה כולה מחול סוער של פחד ,התשה ואולי
לעולם לא .או יותר גרוע  -לנצח.
כולה ,מקסימום תתגרשו,מקסימום לבד.
כולה מקסימום.
כוריאוגרפיה :חנן אננדו מרס
רקדנים יוצרים :אייל עוגן ,חנניה שורץ,
יובל אזולאי ,יאיר ברבש
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תכנית ג׳  -מחוללים
16:00

איריס ארז -
זזים מפה
בכורה ירושלמית
הכניסה חופשית

פעולה המונית שנובעת מהמרחב
ומבקשת להציע חלופה למוחלטות שלו.
כוריאוגרפיה :איריס ארז
יוצרים ומבצעים :גל גורפונג,
מיה תמיר ,צוקי רינגהרט,
אור אשכנזי ,תמר קיש,
קים טייטלבאום ,יובל גל ירין וסטודנטים
מבית הספר לתאטרון חזותי ומהאקדמיה
למוסיקה ומחול ירושלים

תכנית ד׳  -הללו
19:30

ג׳ין פלוטקין -
עיקרא
הכניסה לנשים בלבד

המופע יתקיים בשוק הפתוח ,פינת רחוב יפו.

 | 23.10יום שלישי | י”ז חשוון | שוק מחנה יהודה | 16:00

"כ ֶׁש ֵּיׁש ְל ָה ָא ָדם ֵלבֵ ,אין ַׁש ָּיך ֶא ְצלֹו ָמקֹום ְּכ ָלל"
ְּ
(ליקוטי מוהר"ן ח"ב ,תורה נו)
לכתחילה (תרגום מארמית :עיקר ,יסוד ,שורש).
א=מ ַ
עיק ָר ִ
ֵמ ָ
היצירה נבנתה מתוך געגוע למקום ,מתוך רצון
בהתקרקעות .כמיהה ליצירת מקום של שקט פנימי וחיצוני,
מקום של הוויה משפחתית עם ראייה כוללת לעתיד.
כוריאוגרפיה :ג'ין פלוטקין
רקדניות יוצרות :אורנית ירושלמי ,נטע אליצור,
יוכבד פרנק ,שירה עדן עשור ,מיכל אייזנבך ,חרות
נחשוני ,חני רוזנטל ,אוריה בן יוסף ,נועם הכהן אוריה,
פנינה דסה ,רבקה הר זהב
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תכנית ה׳  -נגה להקת מחול
21:00

ענת יפה -
עונה לא!
בכורה
הכניסה לנשים בלבד

חיים של טכנולוגיה מביאים נוחות,
מהירות ושכלול ויחד איתם ניוון ,איבוד
פרטיות ואובדן של שקט .על הבמה חמש
נשים המביאות חמש אמירות אודות קידמה,
פרטיות ,והורות בעידן הטכנולוגי.
כוריאוגרפיה :ענת יפה
רקדניות :ברכה מרים ליניאדו,
אביגיל מייזל ,שרי רוזנבאום ,שחף אלימך,
צופיה טיימנס ,אורית מזרחי

צופיה טיימנס -
ירידות בעליה
בכורה
הכניסה לנשים בלבד

עומדות שם ממתינות ,לרגע שיבקשו אותן להופיע
פה למטה  -לגלות את עצמן מחדש .להתחבר
בשנית מתוך ניסיון להמתיק את התהום הפעורה
בין העולמות ,בין חומר לבין רוח ,בין גוף לבין
נשמה .להפוך את הירידה לעלייה ואת הפער
המובנה לתנועה של התקרבות.
כוריאוגרפיה :צופיה טיימנס
רקדניות :אביגיל מייזל ,שרי רוזנבאום,
שחף אלימך ,צופיה טיימנס ,אורית מזרחי

 | 23.10יום שלישי | י”ז חשוון | מרכז ז׳ראר בכר | 21:00

תכנית ו׳  -כנס מחול ,אוטופיה ומגדר
הופעות מחול ורב שיח על אוטופיה ,מגדר ,מחול ודת.
הכניסה חופשית בהרשמה מראש

דוברות:
פרופ' ג'ניס רוס
מנהלת המחלקה לתאטרון ופרפורמנס
של אוניברסיטת סטנפורד
גב' רויטל שטרן זיוון
מפקחת על לימודי אמנויות בחינוך הדתי

ד"ר טליה פרלשטיין
ראש המסלול למחול ולתנועה
מכללת אורות ישראל,
ומייסדת ומנהלת "נגה" להקת מחול

מנחה :גב' אביטל חורש,
מורה לתנועה ומטפלת רגשית
בהבעה ויצירה,
מדריכה ארצית להוראת המחול
בחינוך הממלכתי דתי במשרד
החינוך

ד"ר עידית סוסליק
מרצה למחול בבית הספר לתיאטרון חזותי
ובסמינר הקיבוצים; מבקרת מחול ותיאטרון

הכנס בשיתוף הורה ירושלים,
מכללת אורות ,משרד החינוך -
חמ"ד.

גב' חגית זרגרי
מנהלת אמנותית הורה ירושלים

 | 24.10יום רביעי | ט״ו חשוון | מרכז עפרון למחול | 15:30

צופיה טיימנס -
xני פה

אל מול פני המחיצה נוצרת הכרה
בנוכחות ,במבט ,בקשר .מפגש אישי,
אינטימי ,עם עצמי ,עם האחר.
כוריאוגרפיה :צופיה טיימנס
ביצוע :אלון ברששת ,רות גולן

יעל אלבז -
קצוות
בכורה

מקבלת הודעת וואטסאפ עם בשורה קשה.
מקבלת הודעת וואטסאפ עם בשורה משמחת.
ובסטודיו הריקוד אחד.
כוריאוגרפיה וביצוע :יעל אלבז
*ההופעה מיועדת לנשים בלבד

תכנית ז׳
טל שיבי -
גבולות
אוטופים
בכורה

האם קיים גבול במציאות
אוטופית? מה ממתין לנו
בצידו השני של הגבול?
כוריאוגרפיה וביצוע:
טל שיבי
רקדנים יוצרים :עידו
ברק ,יובל פינקלשטיין

עידן כהן -
Benevenuto,
ברוכים הבאים
בכורה

קהל נכבד,Benevenuto ,
ברוכים הבאים ,וולקאם…
הרצון ליצור אוטופיה
בימתית בין האמנים על
הבמה לקהל היושב מולם
בחשיכה עומדים במרכז
היצירה!Benevenuto .

מעיין כהן
מרציאנו -
HOUSE
בכורה

כוריאוגרפיה :עידן כהן
רקדנים :קורל פרידמן,
דנה זכריה ,יענקלה פילצר
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אירוע בימתי המבוסס על ריקוד
ה ,HOUSE-תת-סגנון בתרבות
ההיפ הופ .ההאוס יתפרק לגרוב,
לביט ,לאנרגיה ,למקורותיו
ההיסטוריים ויתחבר מחדש
לאקסטטיות המשלהבת את
המופיעה והקהל .בואו כמו שאתם.
כוריאוגרפיה :מעיין כהן מרציאנו
רקדנית יוצרת :סנז'נה אז'קובה

תכנית ח׳
מורן זילברברג -
קוף חסידה
בכורה

תפילה לעילוי האוטופיה:
שהפיצול יהפוך לרקמה מטורפת
שאוכל לעלות בלהבות ללא כוויות
שאוכל להאמין עד עמקי נשמתי
ולא להתנצל מעכשיו זה ביני לבין האלוהים.
זהו ,מקוה שיהיה מקום לשינויים
ולא תתפסו אותי במילה.
יוצרת מבצעת :מורן זילברברג

נועה אזרחי -
דברים שרוצים
להיאמר
בכורה

ציפי ניר -
פראות
בכורה

יש דברים שאני רוצה לומר ,דברים שרוצים
להיאמר .שיחת נפש בין הראש לרצפה ,בין
הגוף למה שמסביבו.
יוצרת מבצעת :נועה אזרחי
במפגש שלי אתכם מתקיימת הכלה ואהבה ,והרי
כבר כרתנו ברית .בהצצה שלכם לעולמי תתכן
גם התרסה וביקורת ,והרי כבר פגענו.
הנהיה אחיות או צ'ילבות?
רקדניות :דניאל למנסדורף ,נעמי אוזן,
בר ביסקר ,איילת אברהם ,אלינור פוקס,
ציפי ניר

 | 24.10יום רביעי | ט”ו חשוון | מרכז ז׳ראר בכר | 21:00

תכנית ט׳  -מחול במוזיאון
מיה רשף -
ריקות מלאה
בכורה

הפרג׳נפרמיטה (סוטרת הלב) קובע כי ״צורה היא
ריקות ,ריקות היא צורה ,צורה אינה שונה מריקות,
ריקות אינה שונה מצורה" .העיסוק בשלם ,במושלם,
סוחף אותי אל עבר הצורה ומאפייניה .אל עבר
הקיים והנעלם .לחיים ולמוות ,לסוף והתחלה.
יוצרת ומבצעת :מיה רשף

יואנה בליקמן -
Breathing
Room
בכורה

היוצרת יואנה בליקמן נולדה וגדלה בפריז .האב,
שגר בפריז ,שולח לה תדיר קטעי וידאו על פוליטיקה
ואנטישמיות .יואנה ממחישה את המרחב הדיגיטלי
שנוצר בוואטסאפ ומגשרת ,על הבמה ,בין הסלון של
אביה בפריז לבין הסלון שלה בירושלים.
יוצרת ומבצעת :יואנה בליקמן

יעל רואו -
And then
she hugged
בכורה

ניסיונות אינסופיים להתקיים בעולם הזה.
לאורך הדרך נוצרות אוטופיות קטנות ,שברי
היגיון פנימי במה שנראה רק כמו טירוף.

כוריאוגראפית ובימאית :יעל רואו
מבצעות :ציפי ניר ויעל רואו

עדן ויסמן,
עלמה ליבנה -
ארכיטיפ
Archetype
בכורה

אוטופיה ,מצב דמיוני ,הכמיהה אליה
וההתכווננות לשינוי אולי תאפשר לנו
התקרבות .נבירה בתוך העבר ,תהיות על
העתיד ,זליגה אל התת מודע ,חיפוש אחרי
מצבי שיא של שחרור ,התמסרות וערנות הם
כלים נחוצים פה ,אבל אין מתכון בטוח.
מבצעות :עדן ויסמן ,נועם פרנק ,רומי גינזבורג
מוסיקה מקורית  -לייב :אורי דביר ,אילון כהן
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תכנית י׳  -זהב במוזיאון
20:15

איריס ארז -
סולו לקארלה
בכורה

תמר בינימיני -
שלוש תמונות
בכורה

הגוף הנשי המתבגר מנכס את עצמו לעצמו לעיני הקהל שמבקש
להעלימו ,קודם להעלים את ההזדקנות ,אחר כך את האשה ,אחר כך
את הגוף ...ניסיון להחזיר לגוף המתבגר את המלים שנלקחו ממנו,
את המקום ,הנפח ,היופי .לגעת במסתורי ההשתנות המתמדת.

תכנית י״א  -נעילה
אנסמבל כעת -
קולאז' מתוך
מבחר יצירות

כוריאוגרפיה :איריס ארז | רקדנית ושותפה ליצירה :קארלה מאן
הם משחקים ברצון לשתף אבל מבקשים להסתגר ,פוחדים מן הלילה
וחולמים על הצבעוניות של האור 11 .רקדנים מבוגרים יוצרים מרחב
פנטסטי הבורח מהמוכר והצפוי אל גן משחקים לילדים מבוגרים.
כוריאוגרפיה :תמר בנימיני | רקדנים :משה קליין ,ענת שי נהרות,
צפריר גולדברג ,שרון רוטנברג ,רות הורנשטיין ,נעמה צפרוני,
ג'קלין ואן דן דריסט ,תום האריס ,אורית ליבנה ,ג'יי רוטמן ,שרה נח
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כוריאוגרפיה:
חנן אננדו מרס
רקדנים יוצרים:
אייל עוגן ,חנניה שורץ,
יובל אזולאי ,יאיר ברבש

מחירים והנחות
תכנית אחת₪ 60 :
*שתי תכניות₪ 70 :
ערב פתיחה או נעילה₪ 80 :

 20%הנחה לבעלי
כרטיס "ירושלמי",
אין כפל מבצעים

במכירה המוקדמת:
תכנית אחת₪ 50 :
*שתי תכניות₪ 60 :
ערב פתיחה או נעילה₪ 70 :

לרכישת כרטיסים:
www.docdance.com
02-6244582

מכירה מוקדמת עד ל* | 14.10-ההנחה היא עבור שתי תכנית בערב אחד בתאריכים 23-24.10

סדנאות
משך כל סדנא כשעה וחצי,
מחיר לסדנא₪ 35 :
לא נדרש נסיון קודם.
הסדנאות מיועדות לגברים בלבד
לרכישת כרטיסים:
www.docdance.com
02-6244582
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10:30-09:00

11:00-12:30

13:00-14:30

14:45-16:15

גאגא -
שפת תנועה
שפיתח אוהד נהרין

אימפרוביזציה
בתנועה -
שחר דור

אימפרוביזציה
בתנועה -
שחר דור

מדרש
תנועה -
שחר דור

צוות
הפסטיבל

ניהול :רונן יצחקי | הפקה :אביטל אדרי וילק | ועדה אמנותית :אורלי פורטל ,תמי יצחקי ,שלי פלמון ,נטע כהן | ליווי אמנותי תכנית רזידנסי:
תמי יצחקי | ליווי אמנותי תכנית חלון :שלי פלמון ואביבה כהן | ניהול אדמיניסטרטיבי :מירי לוין | ניהול קשרי קהילה :אלה צוברי
| עיצוב גרפי :טלי בקשי  -סטודיו גג | ניהול טכני ועיצוב תאורה :אמיר קסטרו | ניהול הצגה :קרין לדרמן | צילום סטילס :תומר אפלבאום |
יח"צ :מיכל סבאל

תודות

הועד המנהל של עמותת בין שמיים לארץ :עדינה שפירא  -יו"ר ,שמאי אייזנמן ,אביטל הוכשטיין ,ג'ו כהן ,אורית לוין ,ז'אן מארק לילינג ,חנן
רובין ,הרב שמואל ריינר | ניר ברקת  -ראש עיריית ירושלים | רות דיסקין -הקרן לירושלים | יוסי שרעבי ,יגאל עמדי ,גלית והבה שאשו ,קרן
כרמל ,ענת גיני  -משרד התרבות | אריאלה רג'ואן ,עופר ברקוביץ' ,יורם ברוורמן ,אייל עזרי ,מילכה בורשטיין ,נאוה דיסנצ'יק ,אלי כהן ,סמי
נבות ,עינת רז-גלוברמן ,מלי פדר  -אגף התרבות בעיריית ירושלים | איזבל ואלפרד ביידר  -קרן ביידר | רות קאמינגס ,נירית רוסלר | JCU -
חגית זרגרי וטליה הקינן-רוז  -הורה ירושלים | בנצי ביטרן ,ישראל בן סימון  -מרכז ז'ראר בכר | נטע כהן  -מוזיאון ישראל

משתתפי
הפסטיבל

פרץ אליהו ,מארק אליהו ,רוני עברין ,חגי בליצקי ,אורלי פורטל ,איריס ארז ,חנן אננדו מרס ,טל שיבי ,יואנה בליקמן ,יאיר ברבש ,יובל אזולאי,
חנניה שורץ ,אייל עוגן ,אליאור חבני ,אלון ברששת ,רונן יצחקי ,יאיר הראל ,שחר דור ,יעל אלבז ,יעל רואו ,מורן זילברברג ,עידן כהן ,מיה
רשף ,מעיין כהן מרציאנו ,עדן ויסמן ,עלמה ליבנה ,ליאור דניאל ,נועם פרנק ,רומי גינזבורג ,ענת יפה ,צופיה טיימנס ,ציפי ניר ,תמר בנימיני,
משה קליין ,ענת שי נהרות ,צפריר גולדברג ,שרון רוטנברג ,רות הורנשטיין ,נעמה צפרוני ,ג'קלין ואן דן דריסט ,תום האריס ,אורית ליבנה ,ג'יי
רוטמן ,שרה נח ,אמי ציגלר ,גי'ן פלוטקין ,נועה אזרחי ,קורל פרידמן ,דנה זכריה ,יענקלה פילצר ,סנז'נה אז'קובה ,דניאל למנסדורף ,נעמי
אוזן ,בר ביסקר ,איילת אברהם ,אלינור פוקס ,אביגיל מייזל ,שרי רוזנבאום ,שחף אלימך ,אורית מזרחי ,ברכה מרים ליניאדו ,קארלה מאן ,מיקי
ויינרמן ,אלעד גולדברג ,אורי דביר ,אילון כהן ,אורנית ירושלמי ,נטע אליצור ,יוכבד פרנק ,שירה עדן עשור ,מיכל אייזנבך ,חרות נחשוני ,חני
רוזנטל ,אוריה בן יוסף ,נועם הכהן אוריה ,פנינה דסה ,רבקה הר זהב ,עידו ברק ,יובל פינקלשטיין ,רות גולן ,גל גורפונג ,מיה תמיר ,צוקי
רינגהרט ,אור אשכנזי ,תמר קיש ,קים טייטלבאום ,יובל גל ירין ,סטודנטים מבית הספר לתאטרון חזותי ומהאקדמיה למוסיקה ומחול ירושלים

מעגל ידידי בין שמיים לארץ

(ע.ר)

חברי מעגל הידידים
אורית לוין
ג'וזף ולילה גילטר
ג'יל ובארי לבנפלד
ג'ין קליצנר
מנדל שפירא
קרן ג'מאל
רות קאמינגס
שוש ויהושע לוינסון
תמי ושמאי אייזנמן
ישנם חברים נוספים שבחרו
לשמור על אנונימיות.

מהו מעגל הידידים?
מעגל הידידים של העמותה מורכב מקבוצת
אנשים המעוניינים בחיבורים חדשים שבין
תרבות עכשווית והעולם היהודי ,בתהליכים
רעננים המתרחשים בחברה הישראלית.
חברי מעגל הידידים משקיעים ממרצם
ומכספם למען פעילות העמותה ,פיתוח
התוכן וכיוונים חדשים.
מהו פועלו של מעגל הידידים?
מטרת המעגל לחשוף את פעילות מרכז בין
שמיים לארץ בקרב הציבור בארץ ובעולם
ולסייע בפיתוח משאבים לפעילות.

כניסה זוגית
ל 3-הפקות
במהלך השנה

שמירת
כרטיסים
במקומות
טובים במיוחד

קבלת עדכונים
על הופעות
ופעילויות
מיוחדות

 20%הנחה
עבור החברים
של מעגל
הידידים

אירועים של
מעגל הידידים
בלבד

חזרות פתוחות
בסטודיו עם
רקדני הלהקה

להצטרפות פנו אלינוprod@docdance.com :

DOCDANCE.COM

