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ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל עכו לתאטרון אחר!

הפסטיבל לתאטרון אחר בעכו הוא סיפור הצלחה 
כבר עשרות שנים. הפסטיבל עמד בפני אתגרים 
אמנותיים, ערכיים וחברתיים רבים במהלך פעילותו 
רבת השנים. גם השנה ריחפה מעל הפסטיבל עננה 
כבדה, אך היא הוסרה בזכות אמונה בלתי מתפשרת, מאמצים ראויים לשבח ונחישות 
של אנשים ונשים טובים בהובלתו של ידידי היקר, ראש העיר עכו, שמעון לנקרי. 

האמונה בצדקת דרכנו ובנחיצות קיומו של הפסטיבל במתכונתו עשירת התכנים 
ליוותה את כולנו במהלך החודשים האחרונים וזאת על אף איומי החרם כנגד 
הפסטיבל מצדם של גורמים כאלה ואחרים. הנחתי את אנשי משרדי לקחת חלק 
פעיל במציאת פתרון למשבר, שבא על הפסטיבל לכלותו. אני שמחה, כי הפסטיבל 
קרם עור וגידים וכי קיימת בו תוכנית אמנותית עשירה ופורצת הדרך, המאפיינת 

את הפסטיבל האיכותי והחשוב הזה לאורך עשרות שנים.

הפסטיבל השנה כולל, כתמיד, הצגות, שהן בגדר תאטרון אחר, אלטרנטיבי, מעורר 
מחשבה, רגש והשראה לצד תאטרון רחוב מזמין, הפתוח לקהל הרחב, ללא עלות 

בחוצות העיר.

גם השנה הפסטיבל מציג את מיטב התוצרת המקומית והבינלאומית ואני מאמינה, 
כי קהלים רבים ייהנו, כבכל שנה, במהלך חג הסוכות מתרבות עשירה, מנופיה 
המדהימים של עכו, מהשילוב בין חדש ועתיק יומין, מהרב גוניות של האוכלוסיה 
בעיר, מהנוף האנושי, החם והמלוכד, מאתרי התיירות היפים ומשלל האטרקציות 

האחרות, שמזמנת העיר עכו.

העיר עכו היא עיר מעורבת של יהודים וערבים ומהווה סמל ומופת לדו קיום פורה 
ומפרה, כל זאת בהלימה לערכיה המכוננים של מדינת ישראל כמדינה יהודית 
ודמוקרטית. הנהגת העיר השכילה לטפח ולפתח את הקשר החזק בין היהודים 

והערבים בעיר.

העיר עכו הצמיחה פסטיבלים ואירועי תרבות מצויינים, המביאים לידי ביטוי את 
הקולות השונים בחברה בישראל, כשגולת הכותרת של כל אלה הוא פסטיבל עכו 

לתאטרון אחר.

אני רואה בצמיחתם ובפריחתם של תחומי התרבות והאמנות בעכו כלי אסטרטגי 
ראשון במעלה לחיזוקה ולהמשך פיתוחה הכולל. מדיניותי להקצות משאבים 
תקציביים מוגדלים ולהנגיש תרבות רב גונית לישובים, המרוחקים ממרכז הארץ, 
באה לתקן עוול של שנים, לחזק את עולמן הרוחני של ישובים אלה ולעודד צמיחה 
שלהם במגוון תחומים משיקים לתרבות: כלכלה, תיירות ומסחר. אני גאה על 
השותפות עם ראש העיר הנמרץ של עכו, איש החזון והמעשה, לצורך הגשמתן 

של מטרות משותפות אלו.

אני מודה בחום לכל מי שהרים את הפסטיבל המכובד הזה, לכל מי שעמד לצידו 
של ראש העיר, שמעון לנקרי במאבקו המוצדק, לאלברט בן שלוש, מנכ"ל החברה 
הכלכלית בעיר עכו, למוני יוסף, מי שלקח על עצמו באומץ את הניהול האמנותי של 

הפסטיבל בעקבות המשבר ולכל מי שעשה לילות כימים למען הרמת הפסטיבל.

מאחלת לכולנו פסטיבל מהנה. בהכירי את הנפשות הפועלות, אין לי כל ספק, 
שכך יהיה! 

בברכה,
מירי רגב

שרת התרבות והספורט, ח"כ )תא'ל במיל(

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

הסוויטה המפוארת שמיועדת 
לזוגות רומנטיים ולמשפחות, שוכנת 

במבנה אבן עתיק
בן כ-400 שנה, על רחבת טיילת 

הנמל הפיזני העתיק, מול המגדלור 
המפורסם והים הכחול האינסופי.

זאהר - 053-7930966

זרקא
מלון בוטיק חדש, אקסקלוסיבי 

ומרשים על הים, המכיל את מיטב 
תפנוקי היוקרה וניחן באירוח 

משובח, עיצוב מרשים והנאות ללא 
גבולות.

072-3924258

ערבסק
ערבסק מרחב אירוח ותרבות בן 200 
שנה, ובו 3 חדרי אירוח ייחודים בלב 

שכונת מגורים בעיר העתיקה. 
מיכה - 054-7673274

עכותיקה
פרויקט תיירותי יחודי השוכן 

בסמטאות עכו העתיקה.
סוויטות ויחידות נופש יחודיות 

המשתלבות בעיצובה ובסיפורה 
של העיר.

04-9019031

 סוויטת
 4הלבבות

סוויטת ארבעת הלבבות בעכו 
הממוקמת מול חומות עכו 

העתיקה - בקו ראשון לים, מזמינה 
אתכם לחוויה מיוחדת במינה 
עטופה ביופי נדיר ונוף עוצר 

נשימה. 
054-5398761

 חדש בעכו!
 חדרי אירוח אותנטיים

 בשיתוף החברהבלב העיר העתיקה
כלכלית עכו

www.akkoct.co.il :אתר החברה כלכלית עכו
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אריה מכלוף דרעי
שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

דוד הררי 
מנכ"ל החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

ברכות חמות לבאי "פסטיבל עכו לתאטרון אחר" 
החוגג 38 שנים לקיומו.

פסטיבל עכו לתאטרון אחר הוא ללא ספק הבמה 
המשמעותית והגדולה ביותר לאומנות אלטרנטיבית 

בישראל.

עכו העתיקה, אחת הפנינות האורבניות של מדינת ישראל והים התיכון, בנויה רבדים 
רבים ועשירים של תרבויות, עתיקות, שילוב של ישן וחדש, עבר והווה ובכך תורמת 

רבות להצלחת הפסטיבל ולייחודיות שלו.

מתוך ההכרה הבינלאומית בחשיבותה של עכו להתפתחות התרבות האנושית, 
הוכרזה בשנת 2001 ע"י אונסקו כעיר לשימור מורשת התרבות העולמית.

לכן אין מקום מתאים וטוב מזה לקיים בו את פסטיבל עכו לתאטרון אחר, ובפרט 
לכבוד 38 שנה לקיומו.

אנו עדים מידי שנה להתחזקות המגמתית של הפקות שנוצרות לבמה יוצאת 
דופן שמציעה העיר עכו, על אולמותיה הייחודיים ואתריה המיוחדים, דומה שאין 

מתאים מהם.

ההתרחבות המתמדת של באי הפסטיבל והצמאים להצגותיו היא תופעה מרנינה 
שאין לה אח ורע בארץ. פסטיבל זה מהווה חממה ליוצרים ואומנים ובו צומחים 

ניצני העתיד של התאטרון הישראלי.

בהצלחה לכולם וברכות לכל מאות אלפי המבקרים, למפיקים, מחזאים, במאים, יוצרים, 
שחקנים, לכל העוסקים במלאכה ולכל תושבי עכו הנאה וחוויה של תאטרון אחר. 

בברכת חג שמח,
דוד הררי, 

מנכ"ל החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר יוצא 
למסע מרתק בפעם ה-38. פסטיבל עכו הבבואה 
של החברה הישראלית מצית את הדמיון של כל 
שוחרי התיאטרון ומאתגר את היצירה האמנותית.

ההשראה ההיסטורית של מקום ההתרחשות 
התיאטרונית מפעילה את קיסמה על האומנים 

היוצרים אנשי הבמה והצופים אשר זוכים מידי שנה לחוויה בלתי נשכחת. 

עכו - עיר קבלת האורחים מקדמת בברכה את כל הבאים בשעריה, ומעניקה לכל 
אורח את המתנה היפה ביותר מסע תיאטרון מהמובחר של היצירה הישראלית 

בתוך מארג עתיק של תפאורה בת 900 שנה.
 

קפיצת מדרגה שעושה עכו בשנים האחרונות בתחום התיירות הקולינריה בשילוב 
אטרקציות לבילוי מעמידה את העיר במקום של בילוי מועדף על כל הבאים בשעריה.

היסודות האיתנים של פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר ממשיך בקשר 
ההדוק של עכו עם עולם התרבות בארץ ובעולם ומביא עימו מידי שנה משב רוח 

מרענן וחדשני שאותו ניתן למצוא רק בעכו.

התמיכה לה זוכים האומנים מצד עיריית עכו ומשרד התרבות אין לו אח ורע בעולם 
התרבות הישראלי והבינלאומי. 

תודה לראש העיר מר שמעון לנקרי המאפשר תמיד את המשך העשייה, למנכ"ל 
העירייה מר אוהד שגב המניע ביצירתיות ולכל עובדי העירייה, לעובדי החברה 
הכלכלית עכו, לחברה לפיתוח עכו עתיקה למנכ"ל דודו הררי. לשר הנגב והגליל 

הרב מכלוף אריה דרעי וצוותו.
תודה למי שעושה למען התרבות, לשרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב, למנכ"ל 

יוסי שרעבי ולראשת מנהל התרבות גלית והבה שאשו.
תודה למי שנטל על כתפיו את הניהול האמנותי מוני יוסף עם חברי הוועדה.

בברכת חג תיאטרון שמח 
אלברט בן-שלוש,

מנכ"ל ומפיק ראשי

אלברט בן-שלוש
מנכ"ל פסטיבל עכו ומפיק ראשי

שמעון לנקרי
ראש העיר עכו

יוצרים, שחקנים, שוחרי תיאטרון, אורחים ותושבים 
נכבדים!

 
פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר חוגג השנה 

38 שנים להיווסדו.
 

עכו - עיר תרבות הים התיכון, שמחה לקיים מידי 
שנה את אחד הפסטיבלים המובילים בישראל אשר משקף את כלל התרבויות, 

האמונות וההשקפות המגוונות המרכיבות את החברה הישראלית. 
 

פסטיבל עכו מהווה מוקד משיכה ועניין ליוצרים ולקהל מכל הארץ. אני גאה ושמח 
לקדם, שנה אחר שנה, בניצוחו של המנהל האומנותי וצוות הפסטיבל, יצירות 
שפעמים רבות לא מוצגות על הבמות המרכזיות, אך יש בהן אמירה חברתית-ערכית 

הנחבאת לעיתים.
 

העיר עכו, המהווה בית ליהודים, ערבים, חילונים ודתיים, מקדמת ומקיימת אורח 
חיים ליברלי, מקבל ושיוויוני בין כל חבריה. העיר נמצאת כיום בתנופת פיתוח 
וצמיחה אדירה. לצד פיתוח התרבות, התיירות והחינוך מקודמים פרוייקטים גדולים 
לרווחת הציבור, ביניהם הסכם הגג חסר התקדים אשר ישפר פלאים את תשתיות 

העיר עם הצטרפותם של כ- 16,000 משפחות בעשור הקרוב.
 

אנו מקדמים בברכה את היוצרים, המחזאים, הבמאים, המפיקים והשחקנים 
הרבים הנוטלים חלק בפסטיבל, ומודים להם על הבחירה לקחת חלק בהצלחתה 

של העיר ובפיתוחה.
 

ברצוני לאחל לקהל הרב ולתושבי העיר עכו חוויית תיאטרון אחר, מרתקת ומהנה.

בברכת מועדים לשמחה ופסטיבל מוצלח
שמעון לנקרי,

ראש העיר עכו

העיר עכו בעלת עבר היסטורי עשיר ומפואר ואחת 
מערי הנמל העתיקות בעולם שהיוותה גם כשער 
הכניסה הצפוני לארץ ישראל, חווה בימים אלו 

שגשוג ופריחה מחודשת.

פסטיבל עכו נחשב לאושיית תרבות מובילה 
בישראל זה השנה ה- 38 ובכל שנה פוקדים אותה 

מאות אלפי מבקרים.
 

ירידי האומנות, מופעי הרחוב הסדנאות והמגוון העשיר של המופעים, מסבירים 
יותר מכל את התהודה הרבה לה זוכה הפסטיבל, שהפך מהרה לאחד הפסטיבלים 

המובילים, הייחודיים והמהנים ביותר בגליל ובישראל.

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מקצה משאבים מיוחדים ונותן דגש מיוחד 
על קידום התרבות ככלי ומנוף לפיתוח וצמיחה.

ככלל, מתוך הכרה והבנה שהתרבות היא עוגן אשר תמשוך אל הגליל אוכלוסיות 
נוספות ובמקביל תחזק את האוכלוסייה הקיימת, משרדי תומך ומתקצב אירועים 

ופסטיבלים רבים ברחבי הגליל, חבל הארץ היפה במדינתנו.

אני מברך את העוסקים במלאכה על קיום הפסטיבל ומאחל לכולכם הנאה מרובה.
מועדים לשמחה.

בברכה
אריה מכלוף דרעי,

שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
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תושבי עכו, אורחים ויוצרים יקרים,
זו השנה השנייה שבה אנחנו פועלים כמנהלים אומנותיים של אירועי תיאטרון 
הרחוב בפסטיבל. אנו נרגשים להציג בפניכם את התכנית האמנותית ומקווים 

שתיהנו ותמצאו בה עניין רב.

הפסטיבל הוא הזדמנות נהדרת לחגוג את היצירה הישראלית בתחום תיאטרון 
הרחוב ולחשוף את הקהל למגמות העכשוויות וליוצרים המובילים בתחום. 

הביטוי תיאטרון רחוב מחביא בתוכו קשת עצומה ומגוונת של אומנויות, אמצעי 
מבע ודיסיפלינות: מחול, קרקס, תיאטרון פיזי, פנטומימה, תיאטרון בובות, פסלים 
חיים, והשנה אפילו קוסמות ומולטימדיה. היופי באמנות הרחוב הוא שאין בה 

חוקים והכל בה אפשרי כל עוד האומן מצליח לרתק ולתקשר עם הקהל שלו.

המבקר בפסטיבל יוכל להתבונן בתוכניה, לבחור את המופעים שמציתים את 
דמיונו ולצאת למסע אל הלא נודע, בדרך הוא יפגוש דמויות תיאטרליות שהלכו 
לאיבוד בסמטאות, ימצא עצמו משתתף פעיל בהצגות, יצפה במופעי קרקס וראווה 
וגם, עם עינו חדה, יוכל לחוות רגעים אינטימיים של פיוט שמתחבאים בפינות 

הנסתרות של הפסטיבל. 

לכל אורך העבודה על התוכנית האומנותית, שכללה מלבד בחירת המופעים גם 
ליווי אומנותי של מופעי הבכורה בפסטיבל, עמדה לנגד עינינו המילה "דיאלוג".

זו היתה שנה סוערת במיוחד לתרבות הישראלית, לעיתים נראה שהפערים בין 
החלקים השונים של החברה הישראלית רק הולכים ומתרחבים עד שכמעט 
אינם ניתנים לגישור. אנחנו מאמינים שדווקא אמן הרחוב שפוגש את הקהל ללא 
גינונים ומחסומים, ללא במה ובגובה העיניים, יוכל ליצור את הדיאלוג שכולנו כל 
כך כמהים אליו. כי אם יהיה דיאלוג והקשבה נוכל לחזור ולהנות מהוורסטיליות 
המדהימה של החברה הישראלית שהיא כר פורה ומרתק ליצירה תיאטרלית 
ייחודית. והראייה היא אומני הרחוב הישראלים שמופעים ומצליחים בפסטיבל 

מובילים בכל רחבי העולם.

תודה שבאתם, מאחלים לכם חוויה משמעותית, פותחת את הלב 
ומעוררת השראה,

מרטין עדין וזהר מרקמן 

את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק...
את חגיגת התאטרון הגדולה ביותר בישראל, בעכו, אי אפשר לעצור!

פסטיבל עכו הוא חגיגת תאטרון שאין בלתה, דווקא משום שהיא מתרחשת בעכו.

זאת הקדנציה השניה שלי כמנהל פסטיבל עכו והשנה, אני מקדיש את הפסטיבל 
לכל תושבי עכו, יהודים וערבים כאחד, שהפסטיבל שייך קודם כל להם.

33 שנה אני חי ויוצר בעכו ואהבתי לעיר ותושביה גדלה ומתעצמת מיום ליום. כאן 
יצרתי והייתי שותף ליצירות המרכז לתיאטרון של עכו שהיוו תקדימים בתיאטרון 
העולמי. הייתה לי הזכות ליצור בהשראת דוד מעיין, מורה וחבר, כשעכו הייתה, 

ותמיד תהיה, מקור ההשראה.

פסטיבל עכו מלווה את חיי כיוצר וכצופה שנים רבות, הייתי שותף ליצירות 
מופלאות כשחקן וכבמאי ובהן ארבייט מאכט פריי, זכרונות דור שני, חלום ערבי, 

נשים חזקות ועוד.

השנה פסטיבל עכו מגוון הרבה יותר ופותח את דלתותיו ליוצרים נפלאים מהארץ 
ומחו"ל. הצגות הפסטיבל מספרות את סיפורי החיים של החברה הישראלית ונוגעות 
במגוון נושאים חברתיים בוערים מהארץ והעולם. בטוחני שכל צופה ימצא את 

מבוקשו בפסטיבל השנה. 

ראשית ברצוני להודות לאמנים שלוקחים חלק בפסטיבל.
תודה לועדת ההיגוי בראשות ראש העיר, שמעון לנקרי, ולמנכ"ל העירייה, אוהד שגב.

תודה לחברי אלברט בן שלוש מנכ"ל הפסטיבל שתמך ותומך ללא גבול.
תודה לחברי הועדה האמנותית- חאלד אבו עלי, רועי רשקס, ארז חסון וג'וש שגיא 
הנפלאים שהתגייסו למשימה ונרתמו באהבה רבה ומקצועיות להצלחת הפסטיבל.

תודה ליוחאי אדרי המופלא. 
וכמובן לצוות ההפקה: אתי שפיצר, בן פטל, שני גיבסון ושרון מויאל.

ולסיום, תודה מיוחדת לערן ברג, ולאריה יאס.

מאחל לכל אורחינו פסטיבל מהנה,
מוני יוסף

מנהל אמנותי 
פסטיבל עכו 

תוכן עיניינים

אנו מזמינים אתכם לבקר אותנו באתר 
הפסטיבל ולהתעדכן בכל אירועי הפסטיבל. 

www.accofestival.co.il

ובאתר החברה כלכלית עכו:
www.akkoct.co.il

מרטין עדין וזהר מרקמן 
מנהלים אמנותיים תאטרון רחוב ויצירה במרחב הציבור

מוני יוסף
מנהל אומנותי פסטיבל עכו
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אולם אבירים א'כ-60 דק׳

יוצרת ובימאית: עינת קירשנר- גולדברג
שחקניות יוצרות: שירה כהנא, ליאת לייבוביץ', זהבית קרן, תמר פוגטש

מוסיקאים: דניאל טיין, גדי פוגטש, אמרי קרן
לחנים מקוריים: דניאל טיין

מפיקה: ליאת לייבוביץ'
מפיק: נפתלי לייבוביץ'

הקמה ועיצוב תאורה: מוני עומר
צלמת: שרה דיין

עוזרת צלמת: מרים דיין

אולם הדיוואןכ-50 דק׳עד אשר נמצא מקום

הצגות הפסטיבלהצגות הפסטיבל

טרגדיה הומוסקסואלית של גברים הנאלצים להתעמת עם זהותם בעקבות 
תרבות חברתית-פוליטית המגדירה הומוסקסואליות כמחלת נפש.

רקע  על  לורקה,  גרסיה  פדריקו  הספרדי,  והמחזאי  המשורר  מאת  יצירות 
נהנים  אינם  כחריגים,  נתפסים  הומוסקסואלים  בה  העכשווית,  המציאות 

משוויון זכויות מלא ונאבקים על מקומם בחברה.

בימוי ועיצוב: ברק בן-דוד
שחקנים יוצרים: חאווייר פרייטו, חואן קאבאיירו, ניתאי שלם, ראול פולידו 

יצירות טקסטואליות: פדריקו גרסיה לורקה
תרגום: פרנסיסקו מליאן ואזקז

וידאו ארט: ניתאי שלם, סיון פרסלר
תלבושות: טל קילשון

עוזר הפקה: ערן בראש

תודות: המרכז לתיאטרון של עכו, איזק דיימיאל נארנחו

LO(r)CA

חסר לך. כואב לך. את רוצה... משתוקקת, מתאכזבת, כועסת, מרוצה, צוחקת. 
ושוב חסר לך ושוב כואב לך ושוב נסתובבה כל היום עד אשר נמצא...

ארבע נשים והרבה פנים
בחוץ ובפנים

מבקשות לחיות בתוך ומעבר לזמן.

יצירה מקורית ססגונית.
תיאטרון חי, תוסס ומלא הומור.

*ההצגה בשפה הספרדית בליווי תרגום*ההצגה מיועדת לקהל נשים בלבד
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מה יקרה ליוצר תיאטרון שהחליט "לשבור את הכלים" 
ולהעלות את הצגתו החדשה על במת פסטיבל עכו 

ה"מוחרם"?
כיצד תגיב על כך הקהילה האמנותית? תנדה אותו? 

תאשימו בבגידה?
איך תנהג כלפיו המדיה התקשורתית? תכתירו כמפיסטו 

או יהודה איש  קריות?

התשובות לצעדו הפרובוקטיבי כבר נמצאות ושזורות 
בהצגה עצמה. כדי לשמוע אותן, כל שצריך הוא לבוא 

לראות אותה.

מה שכבר בטוח, משעמם כבר לא יהיה  בתיאטרון הזה!

מחזה ובימוי: יגאל אבן-אור
שחקנים: תום גורנברג-ירקוני, ספיר זאבי, ליהי 

לאופר, הדס מירון, נעמה מנור, גל ניסים, שגיא 
פלד, צחי צפריר, נתנאל קפקא, אמיר שני-גילון

תנועה וכריאוגרפיה: שי גלאור, נעמה מנור
עוזר במאי ומנהל הפקה: נתנאל קפקא

עוזר הפקה: עדי טויבי
מוסיקה מקורית: נעם בוכריס

שחקנים יוצרים: מרדכי תמם, תחיה סולימן, 
מריה רוזנפלד

מפיקה: ג'וליה אסולין
שחקן אורח: איהאב חסקיה

ליווי אמנותי: אסנת שנק-יוסף
עיבוד מוסיקלי: יובל לוזון

תאורה וסאונד: איהאב חסקיה
עיצוב תאורה: מוני עומר

תלבושות: הודיה סגל

חומר שיחה

אולם האדוםכ-50 דק׳

הצגות הפסטיבל

בדרך לפסטיבל
עוצרים בוולגריה

אולם האבירים ג'כ-80דק׳

הצגות הפסטיבל

בי  גדלתי; אך רק  "אני, ככל הילדים, על כיפה אדומה 
ההורים,  ככל  והוריי,  לבדך!  - אל תלכי  הטמיעו הפחד 
מדי ערב, עת ערב, חזרו וביקשו ללוות, לוודא - ילדה, אל 
תלכי לבדך! דאגה וחינוך חשובים הם, ועל כן אמשיך 
תהיה  "אל  אומרים:  לא  לבניהם  אבות  מדוע   - ואתהה 

הזאב"."

שתי נשים מובילות פרופסור המכור למין במסע כפרה 
הממשק  נקודות  דרך  בחייו,  שונות  זמן  תחנות  לאורך 
את  תופס  הוא  בו  והאופן  עמן  יחסיו  נשים,  עם  שלו 

המציאות.

נעשה שימוש בחומרים מעדויות אמיתיות של מתלוננות על  בהצגה 
הטרדה מינית, ניצול מרות ואונס.

אנסמבל "שלוש נקודות"
ושחקן הבאים  בין שתי שחקניות  יוצר מפגש  נקודות"  "שלוש  אנסמבל 
מרקע, תרבות וגיל שונים. האחת שחקנית דתיה שחוקרת את גבולותיה, 
האחרת ילידת רוסיה המגיעה מתחום המחול והשלישי שחקן ותיק ממוצא 
מזרחי. שלוש נקודות נפרדות שנפגשות על במה אחת ומתמודדות עם 

עולם סטריאוטיפי מלא תגיות.

* ההצגה מכילה תכנים מיניים
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כתיבה ובימוי: עמיחי חזן 
משחק: שחר לבב אל, אסף פניאל 

ייעוץ וקונספציה: אושרי מימון 
ליווי אמנותי: עמרי ורטש 

הכוונה דרמטורגית: רועי רשקס 
ניהול טכני: חיים מאירי 

הפקה: תאטרון נקודה טובה

תיקון חצות היא תפילה ליחיד שנאמרת בלילה. 
המילים שלה הן הכאב כשלעצמו, 

זעקה קיומית לנחמה 
וגעגוע של אלפיים שנה לאדמה. 

לחדר  אחד  לילה  הופך  ציון"  "רוני  בישוב  הכנסת  בית 
בריחה עם שני פתרונות בלתי אפשריים. בחוץ - היס"מ 
והבולדוזרים מחכים לאות. בפנים - מלחמה בין אבא לבן, 
וחמישים תושבים-צופים נדרשים ביחד לברר את הקשר 

בין אדם לאדמה, בין גלות לגאולה ובין זעקה לדומיה.

מחזה ע"פ ספרו של אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום.                         

ההצגה מתרחשת בראשו של ניצול שואה שחוזר אל 
עיר המזל, עיר הולדתו בהונגריה. הוא בכלא.

ומשתנה  הופך  הוא  מיציבותו;  מאבד  המעצר  תא 
את  לפגוש  אפשר  היה  פעם  בהם  שונים  למקומות 

אלוהים.
חצר  של  ילדות,  של  ניגונים  ועולים  צפים  ברקע 
הוא  הקולות  בין  כפירה.  ושל  קדיש  של  חסידית, 
מחפש את קולו של אלוהים, אלא שקולו של חוקר 

הונגרי חזק מכולם והוא דורש לדעת למה?
כלא?  שהיא  למדינה  הגבול  את  יעבור  שיהודי  למה 

אלוהים נכנס לכלא. מרצונו. אז עכשיו גם אני.
למה?

אני מוכרח לראות אותו. שיראה אותי. ואלוהים צופה.

קהל,  שחקנים,  תאטרון,  על  פואטי  ארס  מחזה 
ואלוהים. המחזה משלב משחק, מוזיקה ובובנאות.

מחזה : אסף פרידמן
בימוי: עמיחי עזר 

משחק: יפעת ישראל, אהרון יוקל, אסף 
פרידמן, דוד אופיר

מוסיקה חיה: יוסי סוויד )גיטרה ושירה(, 
שניאור גודינגר )אקורדיון(, מאיר 

קליינר )קלרינט(
תלבושות: שירה פלמר
ניהול והפקה: לילך כהן

האנסמבל מודה לרב פרומן חי שלום 
שראה באומנות התאטרון את המקום 

הריאלי במציאות, מתוך תפיסה 
שהתאטרון הנו חלל אנטי מציאותי 

המקיים בתוכו מצבים קיומיים ובכך 
מדמה את מציאות האלוהים.

עיר המזל

כ-60 דק׳ הרפקטוריוםכ-60 דק׳ הקריפטה

הצגות הפסטיבל

תיקון חצות

הצגות הפסטיבל

13 2017 | פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר | | פסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר | 2017 12



שישה רקדנים על הבמה שלושה מתוכם עם מגבלה. לא אובייקטים.
"אנחנו לא אנשים אמיתיים. אנחנו שם כדי לתת השראה. ולמעשה אני יושבת על הבמה ונראית 
ככה בכיסא גלגלים, ואתם כנראה סוג של מצפים ממני לתת לכם השראה. נכון? כן." )סטלה יאנג(

כוראוגרפיה ודרמטורגיה: ניקול מאהלר 
רקדניות יוצרות: איילת שופטי, אתי טובי צדיק, 

ילנה בלואוס, ליל גורן, נטע ארז
ליווי אמנותי: אסנת שנק 

עריכת מוסיקה: אודי ארליך 
עיצוב תאורה: אלון בר

מעצבת תלבושות: לימור גורי 

תודה רבה לסמדי גורן על הצילומים.
תודה לתורמים הבאים:

 ,Don’t Leave Me as I Am
Hella and Maurice Rosengarten Stiftung
Sarah Durmuller - Hans Neufeld Stiftung

WoMan
תיאטרון עירוני "מטרה" )אריאל( 

מאת דר' לאון אגולנסקי

היכן נמצאת האהבה? 
סיפורו הטראגי של גבר שאינו מצליח למצוא אהבה עם נשים.

ומה  נשים  גברים,  אצל  למצוא אהבה  בניסיון  חיפוש  בחייו מסע  עובר  הוא 
שביניהם.

מפגש מקרי עם גבר מוביל אותו לבצע ניתוח לשינוי מין.
האם המהלך הזה יביא מרגוע לנפשו ? האם אפשר לרקוד טנגו בשני כיוונים? 

האם דרכו תוביל לאהבה?

בימוי: אלכסנדר קפלן
שחקנים: ללניה נסטרוב, רפאל 

האוגס, ניקולאי מיקיטין
סאונד ותאורה: מקס צ'רנוגלז

תלבושות: ילנה ווקסלר
תפאורה: יוסי קוברסקי, אלכסנדר 

ווסילייב 
מולטימדיה, וידאו ארט: גנדי יוסים

תודות: 
עיריית אריאל וראש העיר מר 

אליהו שבירו, החברה הכלכלית 
לאריאל בע"מ, היכל התתרבות 

אריאל 

אודיטוריום עכוכ-60 דק׳

פלד,  ליהודה  מההתחלה,  בפרוייקט  ותמכו  שהאמינו  וגידי  ולסוזן  "כוונים"  לעמותת  ענקית  תודה 
לוועדת לרון, לאילנית תדמור, מרכזת פרוייקט "רקדן בקהילה" של משרד התרבות, ולמחלקה למחול 

במשרד התרבות, למכללה האקדמית גליל מערבי על האפשרות לעבוד בסטודיו של החוג למחול .

היצירה שואבת את השראתה מדמותה של הלן קלר ומטפלת במתח שנוצר בין עולם הרמטי ומובנה 
לבין יכולתו לתקשר עם הסביבה. קלר, שנודעה בזכות התמודדותה במגבלותיה בהיותה חירשת, 
עיוורת ואילמת, חוותה נקודת מפנה כאשר מורתה, אן סאליבן, נכנסה לחייה. סאליבן תקשרה עם 
קלר בעזרת חוש המישוש. מגע היד ובייחוד קצות האצבעות הן שהוציאו את קלר מעולם סגור 

ועצוב לעולם בו הצליחה לבטא עצמה ולתקשר עם סביבתה. 
בנעל הפוינט, אצבעות כף הרגל מונחות במיקום שנקרא box והוא זה המאפשר עמידה על קצות 
האצבעות. כך שהמתח נוצר דווקא כאשר כף רגלה של הרקדנית סגורה בתוך הקופסא ההרמטית.

מאת וביצוע: קרן נוטיק 
חלילנית: מגל עטר

 Claire De Lune/Clausde Debussy :מוסיקה
עיצוב פסקול ועריכה מוסיקלית: טל כהן, קרן נוטיק 

טקסט: הלן קלר
הפקה וניהול הצגה: חני יחזקאל

היצירה עלתה בגרסה מוקדמת ב"פסטיבל בין 
שמיים לארץ" 2016

ליווי אומנותי ב"פסטיבל בין שמיים לארץ": נאוה 
פרנקל

רק על עצמי

ThisAbilityערב מופעי מחול -
האולם היפהכ-75 דק׳

הצגות הפסטיבלהצגות הפסטיבל

פורנו השראה
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REVOLT ATHENΣMistero Buffo
בפנסיות  מקקצת  הממשלה  בוערת.  אתונה  ברחובות.  אלפים 

ובתקציבים החברתיים והעם יוצא למחות!
מול  קיום  מלחמת  האחרונות-  השנים  שבע  של  אתונה  זוהי 
הצנע והגזירות הכלכליות, כשברקע היסטוריה בת אלפי שנים.

שבין  במרחב  יוצרים  שלושה  של  מסע  הוא   Revolt Athens
דימויים  לנפץ  מנסים  היוצרים  ימנו.  של  ביוון  להתחדשות  אסון 
על  החדשות  מדיווחי  שנשקפים  כפי  יוון  של  סטראוטיפים 
הקריסה הכלכלית ותוכניות החילוץ. Revolt Athens הוא מעין 
שכבות  החושף  ימנו  של  לאתונה  אלטרנטיבי  עירוני"  "מדריך 

עמוקות של החברה היוונית.

ההצגה זכתה במקום הראשון בפסטיבל ברמינגהם לתאטרון 
)2017(, ובפרסים נוספים על משחק ובימוי בפסטיבל ברלין 

ובפסטיבל פראג.
Elli Papakonstantinou :יוצרת, כותבת ומפיקה

Rosa Prodromou, Tilemachos Moussas, Pantelis Makkas :שחקנים
Telis Karananos, Alexandra Siafkou :עיצוב תפאורה ותלבושות

Tilemachos Moussas :עיצוב סאונד ומוסיקה
Olympia Mytilinaiou :תאורה

Alex Kat :תמונות
Pantelis Makkas :ויז'ואל

של  ומשעשת  ביקורתית  יחיד  הופעת  היא   Mistero Buffo
חוקר  הוא  במהלכה   Panos Vlahos הפרסים  עטור  האומן 
מחדש אגדות מהתנ"ך ועד ימי הביניים תוך התמקדות בסצנת 

"הארוחה האחרונה" שאותה מארח הליצן ג'ולארי.

דרך מונולוגים, הרהורים בקול, שוטטות ודיאלוג עם הקהל, מצליח 
הליצן ג'ולארי להעביר מגוון מסרים פוליטיים ותאולוגיים על דת, 

אמונה ובני אדם.

ההצגה זכתה במקום הראשון בפסטיבל הפרינג' של הוליווד 
)2017(. בנוסף, זכתה ההצגה בפרס מופע התאטרון הפיזי של 
שנה בפסטיבל יונייטד סולו 2016 בניו-יורק ופרסים על בימוי 

והפקה בפסטיבל שיקגו לתאטרון פרינג' )2017(.

Dario Fo :יוצר
Panos Vlahos :שחקן

Lyto Triantafyllidou :במאי
Noa Egozi :מפיקה

George Kalogiratos :עוזר הפקה

כ-60 דק׳כ-50 דק׳ האולם הלבןהאולם הלבן

תיאטרון בינלאומיתיאטרון בינלאומי

* ההצגה בשפה האנגלית
* בהצגה קטעי עירום

*ההצגה בשפה האנגלית
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מפני מי או מפני מה אמור המקלט להגן? על מי או על מה הוא מגן?
פחדים  זיכרונות,  של  רוחות-רפאים  שוכנות  החשוכים  במעמקיו 
הטראומה  של  משכנה  רק  אינו  הלא-מודע  אך  קדומים.  ומאבקים 
המודחקת והיצרים. רחם המקלט הלחה והאפלה היא גם מקום לידתו 

של מלאך.
 האם הלא-מודע הוא גם מקום לידתו של המטאפיזי?

והתמודדות  מחודש  מפגש  של  תוצר  הוא  מ.ק.ל.ט  האמנותי  האירוע 
והקיומית.  הביוגרפית  לתוך הליבה  פורצות הישר  עם העבר. העבודות 
וכל מפגש מעורר התבוננות  מפגשים שונים מתרחשים בתוך המקלט 

אחרת.
האמן אייל דינר )1976( נולד וגדל בקיבוץ סאסא שעל גבול לבנון. 

 Atelier für בגלריה  בברלין  לראשונה  והוצגה  נוצרה  התערוכה 
Photographie תוך דיאלוג אמנותי בשיטת ה- ARTraining שפותחה 

ע"י היוצר איתי גנות.
תודה מיוחדת לשרה לודמן, ערן אבן, ד״ר רונן פנקס, ישי וגיא ברנדיס, 

רוחמה דינר וחברי קיבוץ סאסא

מ.ק.ל.ט

תערוכה פתוחה בין השעות 
11:00-21:00

 

Shakespeare 4ever

Redical Animation
is there Art pARTisipation

מופע ויזאלי מרהיב של מגוון דמויות, שירים וסיפורים ממחזותיו 
של ויליאם שייקספיר. 

יחד  )מקדוניה(  ביטולה  של  הלאומי  התאטרון  של  מיוחד  עיבוד 
פטרסבורג  מסנט.  קומורססבקיה  ורה  של  התאטרון  קבוצת  עם 

)רוסיה(  אשר זכה להצלחה רבה ברחבי העולם.

 Evgenia Igumnova, Vladimir Krilov, Elena Simonova, :שחקנים
 Elena Kalinina, Sonja Mihajlova, Katerina Anevska, Nikola

Projchevski
 Valentin Svetozarev :שירה

 Pece Nikolovski, Pece Trajkovski, Goce :מוסיקאים
Jovanovski, Slavcho Jovev, Branislav Nikolov

 Aleksandar Dimovski :הפקה מוסיקלית
 Blagoj Micevski :מנהל אומנותי

 Ivan Jercic :ניהול הפקה

אודיטוריום עכוכ-80 דק׳

מרכז המבקרים התערוכה פתוחה
בין השעות 12:00-21:00

אולם הדואר

פרוייקטים מיוחדיםתיאטרון בינלאומי

ניתן להפיך חיים בדמויות  ניתן לשלב אנימציה בתיאטרון? האם  האם 
התאטרליות בעזרת שימוש באנימציה?

כדי  באנימציות  האחרונות  בשנים  משתמשים  רבים  תיאטרון  אומני 
להעביר מסרים ולעורר חיים בדמיות השונות בהצגותיהם.

המנהל האומנותי, הבובנאי ויוצר התיאטרון, ערן ברג, יגיע לפסטיבל עכו 
במיוחד מוינה כדי לשתף את קהל האמנים והיוצרים במגוון הפרויקטים 
תיאטרון  במיצגי  אנימציות  משולבות  ובהם  מוביל  שהוא  המיוחדים 

גדולים.

le
cc

e2
01

9 
ם:

לו
צי

צילום / וידאו ארט / מיצג
*הכניסה ללא תשלום , על בסיס מקום פנוי פרפורמנס ושיח עם הקהל בכל יום ב-  17:00 וב- 19:00 

יום ג' 10/10/2017 
ב- 10:30

* ההצגה בשפה הרוסית והמקדונית עם תרגום לאנגלית
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״פיס בתרבות״

מפעל הפיס ממשיך לסייע גם בשנת 2017 לאמנים 
ויוצרים, לקדם מיזמים של יצירה אמנותית ותמיכה 
בפסטיבלים בכל רחבי הארץ ולפעול להנגשת 

התרבות והאמנות בישראל לקהל הרחב. 

* מופע אחד על אחד

יש לי חלום! לצאת אל העולם... להבין אותו... ושהוא יבין אותי.

למשתתף/ת  שנועד  ובין-אישי,  עצמי-אינטימי  פרפורמנס  של  מופע  זהו 
יחיד/ה ובו הגבול בין אנושיותנו-שלנו לבין ה"אני" של הריצוי והשליטה נבדק 
תלוית  זו  פעולה  ייחודית.  משותפת  פעולה  באמצעות  משותפים  בסיורים 

מסלול/התנסות: "הקשיבי", "צייתי" ו"בחני".

כדי לפגוש בי תצטרך/י לעבור את שומרת הסף שתוביל אותך לארגז. אני 

אחכה לך בפנים... קשובה. אם תחליט/י לפגוש בי פנים מול פנים, ארתם 
פיזית ואציית או אבחן. כך או כך אהיה כל כולי שלך ל-7 דקות. האחריות 
שלך ושלי מתחילה כבר בבחירת המסלול. בכל מסלול קיימת חשיפה. בכל 
מסלול קיימת למידה. רק ששום דבר לא ידוע מראש. כשתחווה/י תפנים/י. 

המופע נולד כפרויקט הגמר שלי לתואר השני במסלול "שחקן יוצר חוקר" 
באוניברסיטת ת"א.

SelfMe

יוצרת ומבצעת: אלה סלומון
ע. יוצרת/ שומרת סף: נועה גולני   

ליווי אומנותי: ד"ר חן אלון 
הנחית בגד: פרופ' מרים בילו-גורצקי 

עיצוב בגד: נועם ולנסיה 
תפירת בגד: אווה כהן

 -"Teamnet" :בניית הארגז
חברה לליווי פרויקטים

אבירים 9עד 20 דק׳

פרוייקטים מיוחדים

שחקניות יוצרות: הוד שוורץ, שירן 
בן-דוד

עיבוד ובימוי: אור נדב ארגוב
בימוי לפסטיבל: אירית רצ'בסקי

ייעוץ אמנותי: הראל קרטס
הפקה וניהול הצגה: צופית מושל

עיצוב תאורה: אדם וייזר

כוריאוגרפיה: פול דרי
עיצוב תלבושות: שירה גוטנטג

תודות: ידיעות ספרים, הקהילה 
הצעירה קריית שמונה, עמותת 

ביצור, האגף לתרבות יהודית, 
רשת המתנ"סים קריית שמונה

אבדות
ויוצרות  שחקניות  בן-דוד,  ושירן  שוורץ  הוד  של  המשותפת  יצירתם 

תושבות הגליל.

"בחדר הזה יש הרבה אבדות. ואלה לא סתם חפצים, אלו שברי חיים"
הצגה על פי ספרו של מיכאל שיינפלד "אבדות". בחדר האבדות של תחנת 
הרכבת, מתעוררים לחיים סיפורים ודמויות אשר נדחקו אל תיבת הזיכרון. 
יואב, סטודנט שנקלע לעבוד בחדר האבדות, נאלץ להתמודד עם השאלה- 

האם אפשר לשנות את העבר?

סיפור על החמצה כאב ובחירה; על כמיהה לשייכות וכמיהה לחיים.

אולם הסטודיוכ-50 דק׳
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www.akkoct.co.il :אתר החברה כלכלית עכו

אטרקציות בעכו במהלך הפסטיבל
בשיתוף החברה כלכלית עכו 

1

3

עיבוד ובימוי: דניאל פלוצקי 
עיבוד למחזה ולסרט המוכר. הצגה הנוגעת בעצבים החשופים של הנעורים בעיר ירושלים של ימינו - בלב 

השבר החברתי והפוליטי.
דרך סיפורה של תמר, המחפשת אחר אחיה הגדול, נפקחות עיני הקהל אל עולם הרחוב. ההצגה מגבירה 

את הווליום של הסיפור המדהים של דויד גרוסמן לדרמה של הופעת "רונקרול" חיה.

קבוצת השחקנים עובדת מזה שלוש שנים כקבוצה יוצרת ב"מועדון התיאטרון" - מוסד הכשרת תיאטרון 
של תנועת תרבות בעיר נהריה.

רכזת המגמה: לאני שחף
"תדע כל אישה ישראלית שהשלטון ורשויותיו יורקים לה בפרצוף. שהחברה שבה היא חיה משתינה עליה 

- מהמקפצה." )צפי סער, גברת מג'ונדרת(.
תרבות האונס - ישראל 2017

אנו נצא למסע. מסע בו כל המוכר, המנחם והידוע - מתפרק. מסע אל תוך חברה אטומה, מסרסת, שוביניסטית, 
מפלה, גזענית, משתיקה ומשתקת עם מעט מאוד נחמה ומעט מאוד צדק. 

צדק? אל תצחיקו אותנו!

פסטיבל עכו 2017 פותח דלתותיו בפני נוער יוצר ומעודד אותו ליצירה 
חדשנית ואלטרנטיבית. 

ְמשחקים

מישהו לרוץ איתו

1. שייט בסירת טורנדו 
אחת האטרקציות שיוצאות מנמל עכו. הסירה היא סירה מהירה אשר שטה 

במהירויות של עד 50 קשר. להזמנות ופרטים נוספים: ראיד נייד: 052-3340205

2. אקסטרים - פארק אתגרי
דונם של אטרקציות עוצרות נשימה, עם קירות הטיפוס הגבוהים בישראל, מקפצת באנג'י 
ייחודית, אומגות חווייתיות גשרים תלויים ועוד מגוון פעילויות אתגריות ברמות קושי שונות. 

www.pex.co.il 1-700-55-60-70 : לפרטים ויצירת קשר: רחוב שלום הגליל, עכו

3. שייט סביב חומות עכו 
השייט מתחיל ביציאה מנמלה של עכו , עוברים ביציאה מהנמל את מגדל הזבובים אשר 
היה אחד משני מגדלים ששמרו על פתח הנמל. נשוט לכיוון מערב ונתבונן בחומתה הים 
דרומית, מקיפים את המגדלור ושטים צפונה לאורך חומת הים המערבית, כך אפשר להתפעל 

מביצוריה של עכו ולהבין מדוע נפוליאון לא הצליח לכבוש אותה. 
לפרטים ותאום בטלפון: 052-3340205

4. הפארק הבוטני בעכו
42 דונם ומחולק לארבעה מתחמים שונים, כשכל מתחם מרכז מוטיב עיקרי. גני שעשועים, 
מסלולי הליכה ורכיבת אופניים, נקודות תצפית, פינות ישיבה ומזרקת מים, ביניהן נסללו 
פעילות  ושעות  ימים  ג’.  הכרם  שכונת  עכו,  צפון  הנכים  לציבור  ומונגשים  נוחים  שבילים 
הפארק: 21:00 - 15:00 ימי א’: ה’ 18:000 - 12:00ימי שישי: 20:00 - 09:00 שבת וחג בין 

השעות 20:00-9:00 לפרטים נוספים במוקד טלפוני *4911.

5. סיור במסלול היהודי בעכו העתיקה
סיור הכולל את כל הנקודות ואתרי העיר העתיקה בעכו כגון 
השוק, החומות, הנמל,מסגד אל ג'אזר, החאנים ועוד.. ומספר 
את סיפורה ההיסטורי של העיר בתקופה הצלבנית ובתקופה 
העות'מנית ונותן דגש על הסיפור היהודי של העיר לאורך 
ההיסטוריה כולל האישים החשובים ופועלם, בית הכנסת 

הרמח"ל והרובע היהודי הקדום.
ימי הסיורים: ראשון שני שלישי, חוה"מ סוכות, יח'-כ' תשרי, 

 8-9.10/17
בשעות: 10:30, 13:00, 15:00 נקודת מפגש: בעמדת המודיעין/

קופות בכניסה לגני הפסטיבל בעיר העתיקה. עלות סיור: 25 
ש"ח למשתתף )ילד שלישי ומעלה במשפחה גרעינית חינם(, 
15 ש"ח למשתתף תושב עכו )ילד שלישי ומעלה במשפחה 

גרעינית, תושבי עכו, חינם.
תחנת מודיעין תיירות לפרטים: 04-9918867 

Misrad.mgm@gmail.com :מרכז סיור ולימוד גליל

פרוייקטים מיוחדים פרוייקט נוער יוצר לעכו
בית הימןכ-60 דק׳

תלמידות ותלמידי מגמת תאטרון תיכון עודד מציגים:

מועדון התיאטרון - נהריה מציגים:

שחקנים: אופיר אברהם, עידן מן, ליאל אלמקיאס, שנינה אזר, תמר 
מירון, נועם הרשקוביץ, אסף סטומר, אלחנדרו ליון, עומר לביא, 

תמר אטיאס, מורן בכור

עיבוד ובימוי: דניאל פלוצקי 
ליווי מוסיקלי: נועם טבצ'ניקוב

תפאורה: מאיה פרת, גור קיטאי

תיכון עודד נמצא בקדימה צורן - מועצה קדימה צורן 
ומנוהל על ידי אורלי גרי. 

צוות טכני: יונתן גורפיל, נינה בנאי שחף, 
תלמידות מגמת מוסיקה תיכון עודד
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14:30 - 13:30

14:30 - 15:00

15:00 - 16:15

16:15 - 17:30

יום שני, י״ט תשרי תשע״ח, 9 באוקטובר 2017
האקדמית גליל מערבי - אודיטוריום הבניין ללימודי סביבה

מערכת: פרופ׳ דן אוריין, ד״ר הניה רוטנברג, ד״ר פיטר הריס, ד״ר שרית קופמן-שמחון, ד״ר נפתלי שם טוב, שי גולן, תמר-אנה קרוננברג

* השתתפות ללא תשלום ומותנת בהרשמה מראש
להרשמה ולפרטים נוספים:
yomiun123@gmail.com
שי גולן: 050-5414602

תמר אנה קרוננברג: 052-4414868

החוג ללימודי תאטרון
מזרחים בתאטרון ובמחול בישראל

תכנית היום:
9:30-10:00

10:00-10:15

10:15 - 11:00

 11:00 - 12:00

12:00 - 12:15

12:15 - 13:30

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

יום עיון במסגרת פסטיבל עכו הבינלאומי לתאטרון אחר

התכנסות

ברכות
מר שמעון לנקרי - ראש העיר עכו

פרופ׳ דב דביר - נשיא האקדמית גליל מערבי
פתיחה אמנותית

מנחה: ד״ר רנה בדש
סופיה תוסיה כהן בקטע מתוך ההצגה האוטוביוגרפית "אנא 

פאיזה" המבוסס על סיפור חייה של אימה, הזמרת פאיזה רושדי.
בימוי: איציק סיידוף, מאת: סופי תוסיה כהן, איריס שביט

שרה סיבוני בקטעי מופע קצרים מההצגה ״שמלה״, 
בימוי: נאוה צוקרמן 

חנה וזאנה גרינוולד בקטעי שירה מדוברת
מושב ראשון - דור המייסדים

מנחה: ד״ר נפתלי שם טוב
משתתפים: אילנה כהן, פרופ׳ גבריאל בן שמחון, יצחק גורמזאנו גורן

במושב ישולב הריקוד ״רעלה״, כוראוגרפיה וביצוע: אילנה כהן, 
רעיון: שרה לוי-תנאי, תלבושות: רחלי סלע, מוזיקה: להקת נאפס

הפסקת קפה
מושב שני - דור הביניים

מנחה: ד״ר פיטר הריס
משתתפים: יונתן צ׳רצ׳י, ד״ר רזי אמיתי, שרה סיבוני, 

סופי תוסיה- כהן, יונת רוטמן
במושב ישולב קטע מהצגת היחיד ״חסד עצמי״, 

כתיבה ומשחק: יונתן צ׳רצ׳י, בימוי: יונתן צ'רצ'י ורני בלייר

הפסקת צהריים
הופעה ברחבת הכניסה של להקת המחול ביתא, בסולו ודואט 

מתוך היצירה ״את אני ואני לא את״, כוריאוגרפיה: דגה פדר; 
ביצוע סולו: דגה פדר, ביצוע דואט: מזל דמוזה ויעל אבינתן

מושב שלישי - דור הצעירים
מנחה: מיכל בן עמי

משתתפים: טלי ליברמן, אדוה מזרחי, חנה וזאנה גרינוולד,         
ד"ר נטלי תורג׳מן

במושב ישולב קטע מתוך "מה את?", כתיבה וביצוע: טלי ליברמן, 
בימוי: מאירה מדינה-יונגה

ומתוך הצגת היחיד "לחף", כתיבה וביצוע: אדוה מזרחי, בימוי: מור 
לידור, דרמטורגיה: נעמה ברמן

מושב רביעי - תאטרון ומחול שורשים
מנחה: ד״ר שרית קופמן-שמחון

משתתפים: אשר כהן, חי דוידוב , גילה חכימי, ברו טשלה, דגה פדר
במושב ישולב קטע סטנד אפ ״מצחיק ומעורר מחשבה כאחד״ 

מאת ברו טשלה

סרקו את הברקוד
להרשמה מקוונת

וני
אל

ם 
תו

ם: 
לו

צי

עה
הופ

ן ב
גול

יל 
אי

 פתיחת פסטיבל עכו הבינלאומי
3 8 - ה ר  ח א ן  ו ר ט א י ת ל
בית הספר לקציני ים עכו

טקס

7 . 1 0 . 2 0 1 7  |  2 0 : 3 0
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באלמרסא תוכלו לשבת בניחותא ולאכול ארוחה 
משובחת ממטבחו של השף עלאא, המצטיינת 

במבחר מנות ראשונות ועיקריות עם מיטב הדגים 
הטריים תוצרת הדגה היומית של דייגי עכו, מנות 
פירות ים ומנות בשרים, מנות צמחוניות, קינוחים 

מיוחדים ומבחר יינות בוטיק ישראלים.

מסעדת אלמרסא
המסעדה צופה אל נופה עוצר 

הנשימה של עכו: הסירות והדייגים 
הממלאים את רשתותיהם בכל טוב 

וחומותיה היפהפיות של העיר 
העתיקה.

העיר העתיקה בעכו | נמל הדייגים 13 | להזמנת מקומות: 04-9019281

רחוב ההגנה 2 עכו, רחבת המגדלאור 04-9552212

הבזאר הטורקי העיר העתיקה
04-8222144

MED מרכז

p.4975 p.187

חוויות קולינריות בעכו
בשיתוף החברה כלכלית עכו

 בטעם של
מאמא מעדל'ה 

 בית האוכל של מעדל'ה,
הבזאר התורכי, עכו העתיקה

א', ג', ד', ה', ו', שבת: 12:00-19:00⋅ ימי ב' סגור
טל' להזמנות: 04-6397345 ⋅ 050-6566167

רח' בן עמי 19, עכו
ראשון - שבת: 09:00-24:00 04-8550959 

מסעדת ביילסאן

מסעדת גריל ישראלי ואוכל ביתי  chef’s

רח' שדליץ 11, עכו, 053-9387827

www.akkoct.co.il :אתר החברה כלכלית עכו

8-9.10 במת הופעות לילה בגני הפסטיבל

סירוקו ז'עלוק  8.109.10

בנגינה  הספרדית.  ממרוקו  חריף  גרוב  יוצרת   (Zalluk) ז'עלוק  להקת 
וירטואוזית ובשירה מהפנטת המכוונים הישר אל הלב והאגן.

להקת סירוקו מנגנת מוסיקת פלמנקו מודרנית המשלבת נגיעות ג'אז 
ויצירות של מיטב הנגנים כפאקו דה לוסייה, ויסנטה אמיגו וגיפסי קינג.
סמי פרץ - גיטרה, חיים אזיקרי - גיטרה בס, אלון אוזן - גיטרה, ליווי 

ליטו - תופים, קחון ומפוחית, רוני דימטשטיין - חליל צד

22:3022:30 גני הפסטיבלגני הפסטיבל

LIVE SHOW

מופע אנרגטי ומקפיץ של הרכב גרוב המורכב מנגנים וזמרים ממוצא 
יוצר  ורוק. ההרכב  ג'אז   ,NEO-SOUL אתיופי ומשלב סגנונות רגאיי, 

מוסיקה מקורית בעברית, אנגלית ואמהרית.

גני הפסטיבלחצות

GROUND HEIGHTS 9.10

צלילים  שוזר  ואלקטרונית,  אורגנית  מוסיקה  חוקר  חסיד  איתן   DJ
ומרחיב  תודעה  פותח  מוסיקאלי  מרחב  ויוצר  תבל  מרחבי  ומקצבים 
תנועה. עם ניסיון של עשור בתחום, DJ חסיד ממציא את עצמו בכל 

רחבה מחדש וגולש עם התנועה שנוצרת.

DJ 8.10 איתן חסיד 
גני הפסטיבלחצות
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בחלקה הצפוני של עכו העתיקה ניצב מבצר מרשים 
שנבנה בתקופה העותמאנית על מסד צלבני. בתקופת 
השלטון הבריטי שימש המבצר כבית סוהר מרכזי, בו 
נכלאו מאות מחברי המחתרות "ההגנה", האצ"ל ולח"י, 
שנאסרו בעקבות מאבקם על הגנת היישוב, מלחמתם 
במנדט הבריטי וזכותם להקמת בית לאומי בארץ ישראל. 
המוזיאון מציג את סיפורו של הכלא בעכו - מאסרם של 
זאב ז'בוטינסקי ומגני ירושלים בשנת 1920, תשעת עולי 
הגרדום )1938-1947(, הפריצה לכלא עכו שהתרחשה 
האסירים  קבוצות  של  סיפורן  את  וכן   1947 במאי 

המרכזיות, שגרת הכלא ועוד.

חוויה  המשלבת  חדשנית  באתר: תצוגה  מה 
אינטראקטיבית מלווה בהדרכה, במוצגים מקוריים 
אגף  האסירים,  תאי  בין  סיורים  ומשוחזרים, 
ז'בוטינסקי, נקודת הפריצה, תאי הצינוק, תא הגרדום 

וחדרי ההנצחה.

סיפורי  את  משלב  במקום  הרחב: הסיור  לקהל 
המחתרות והמבצר העתיק, כולל היכרות עם הערכים 
של אנשי המחתרות בזמן שלטון המנדט הבריטי, כמו 
ציונות ואהבת הארץ, גבורה והקרבה. אורך סיור כשעה 

וחצי, בתיאום מראש בלבד.

כתובת המוזיאון: 
רחוב ההגנה 10, עכו העתיקה, ת.ד 1199 

טל. 04-9911375 פקס 04-9550327  
 hdakko_museum@mod.gov.il שעות 

הפעילות: ימים א-ה 8:30-16:30 
ערבי חג, שבתות וחגים סגור.

 

פסטיבל האור ותיאטרון המעיין מציגים:

סוכת הפסטיבל
בחול המועד סוכות בפסטיבל עכו

פסטיבל האור ותיאטרון המעיין מציגים:

סוכת הפסטיבל
בחול המועד סוכות בפסטיבל עכו

 15:30
  16:30
 17:30
 19:00

   21:00
22:00

פינות יצירה לילדים - בסוכת הפסטיבל
אגדות בע"מ - שעת סיפור לחג הסוכות
אגדות בע"מ - שעת סיפור לחג הסוכות

האוצר המסתורי - הצגה קסומה לכל המשפחה
הכה את המומחה - מופע סיפורים מאולתר לפי הזמנת הקהל ובשיתופו

להקת "ממש" עם מוזיקה חיה של 'שמחת בית השואבה'

בין לבין ובמשך כל שעות פעילות הפסטיבל, מתחם הסוכה מזמין את כל האורחים 
להתארח בסוכה, לאכול ולשתות בצל הסכך, להכיר ולהתנסות בחווית '4 המינים', וליהנות 

ממצוות חג הסוכות.

ב"ה

* אירוח בסוכה * בימת מופעים והפעלות לילדים ולכל המשפחה * 
* שמחת בית השואבה * ארבעת המינים ועוד...

הכניסה חופשית

מוזיאון אסירי המחתרת עכו
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פולקלור סיני בשירה וניגון

El Gran Mago BaldiriFILLS DE FUSTA  Butterfly Girls Band
ספרד

יוצר: רוי מאסדו

אשליות  קוסמות,  ויזואלית,  קומדיה  המשלב  היתולי  קוסמות  מופע 
ותיאטרון אבסורד.

ספרד
יוצרת: לורה קורטס

קברט מוסיקלי.
שלוש בובות מזמינות את הקהל למופע הקברט הגדול הקטן ביותר.

את כל הדרך לעכו מסין הרחוקה עושה להקת Butterfly Girls כדי לנגן 
ולשיר לבאי הפסטיבל ממיטב הפולקלור של חבל ג'יאנגנאן. 

מסורתי,  סיני  בלבוש  ומוכשרות,  צעירות  מנגניות  המורכבת  הלהקה 
המשלבת שירה עם ניגון על כלי מיתר סינים מסורתיים, חלקם בני מאות 

שנים. 

ה- Butterfly Girls היא הלהקה הרשמית של תזמורת ג'אג'נג המסורתית. 
הלהקה מופיע ברחבי העולם בהצלחה רבה וזוכה בפרסים בפסטיבלים 

בינלאומיים.

כ-30 דק׳

כ-30 דק׳

כ-30 דק׳

מערת הקשת

במת האכסניהבמת האכסניה

תיאטרון רחוב מחו"לתיאטרון רחוב מחו"ל
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מתחם הבסקולה
מועדון ה'בסקולה' התל אביבי, חלל לאומנויות קרקס ובמה, יארח בכל ערב במהלך הפסטיבל את הקהל 

לחמש שעות של מוזיקה עם DJ, קטעי קרקס, אקרובטיקה, מחול ועוד...
הקטעים האמנותיים שזורים בתוך אווירת המתחם ויעלו במהלך הערב בהפתעה וללא הודעה מוקדמת. 
כולם מוזמנים לבוא ולבלות איתנו כמה דקות או כמה שעות...לנוח, להתמנגל, לשתות משהו ולהנות 

ממופעים מדליקים.

יוצר: יובל עוז

תיאטרון רחובתיאטרון רחוב

E-Motion
ענק.  לד  ומלהטטים בתוך אנימציה תלת מימדית המוקרנת על מסך  רוקדים  אומני פירומניה 
לבושים בתלבושות לדים מוארות, הם משחקים באימאג'ים וירטואליים המוקרנים על המסך, 
יוצרים קסם טכנולוגי שמטשטש את הגבול בין אמת לאשליה ומזמינים את הקהל לצאת למסע 

אל המחוזות המוארים של הדמיון.

יוצרים: קבוצת פירומניה
בימוי: זהר מרקמן

כוראוגרפיה: אמבר ליין
אנימציה: סטודיו פיקסל

חניון האביריםמתמשךחניון התיירותכ-25 דק׳ - בכורה
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גן החפירמתמשך הומלס - בכורה
אדם. מי הוא ? אף אחד לא יודע... אבל הוא כאן.

מזמן? אף אחד לא יודע... הוא גר כאן.
הוא רודף את העיר כמו דיוגנס דה סינופה, כמו נודד.

המטרה היא להפיץ ולזרוע את השירה המיסטית בכל מקום...
הוא מטורף? אף אחד לא יודע! 

היית רואה אותו? כנראה...
לחלוק איתו? אולי...

כמו רוח הרפאים של עכו הוא יהיה סביבך... ואם אתה מספיק מדויק 
תקבל את השירה הזאת...

יוצר: ג'וליאן קולומבט

צרפת / ישראל

איש על עץ - בכורה
תיאטרון מחול אקרובטי

סיפורו של אדם שמאס בחיים המודרניים וקבע את משכנו על עצים. 
הוא מאס במסכות שלו ושל סובביו, מאס בקיום המשפחה ומאס בחייו 

הנוכחיים. 
הוא יוצא להתבודד בגן הציבורי והופך לליצן החצר. 

יוצר: אמנון ברי 
מוסיקה: חיה דולב

עיצוב תלבושות: תמר ברי צרפתי

דמנטה שואו 'הפרעת קצב'

מסע אינטראקטיבי וקצבי ללא גבולות!

בואו לקחת חלק במופע קצבי ואינטראקטיבי מלא הומור פיזי, 
תנועה ומולטימדיה. 

דמנטה מחפשת לפרוץ את הגבולות המוכרים. אומני הקבוצה 
נגינה לא שיגרתיים  כלי  בוירטואוזיות על  ומנגנים  רוקדים 

ומזמינים את הקהל לחוויה מלהיבה ומעוררת דמיון.

יוצר: נבון עמוס
מבצעים: נבון עמוס, אורן מאיה, אבישי ביטון, 

ערן שמשי, גל זוננפלד
מנהלת במה ואומנים: רונה צור

מוסיקה: נבון עמוס
תלבושות: בר בן אהרון

כוריאוגרפיה: תו יסקין, נבון עמוס
מדיה ארט: אופיר שרר, נבון עמוס

תיאטרון רחובתיאטרון רחוב

חומה מזרחיתכ-30 דק׳

גן החפירכ-40 דק׳
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טריולה - בכורהאנשי העניבות - בכורה
על  לשמור  שמנסים  פשוטים  במה  פועלי  ארבעה  של  סיפורם  זהו 
הם  העניבות"  "אנשי  משתבש.  מסביב  שהכול  בזמן  המופע,  תקינות 
עובדים שחוקים ומעונבים של החברה המודרנית. מאחורי הנורמטיביות 
המודחק  העולם  בכולנו;  שקיים  והמיני  החייתי  הכובש,  הצד  נחשף 

שרוצה לפרוץ החוצה. 

תיאטרלי  קצב  במופע  ומתופפות  רוקדות  משחקות,  רקדניות  שלוש 
לצלילי מקצבים מרחבי העולם; זאת לצד רגעי הומור פיזי, מחול ואש...

יוצרים: בת שבע אוטולנגי, אורן הגני, דור רונן ונויה צור
מוסיקה: אסף בר-און

מעצבת תלבושות: קארין גולן

יוצרים: עדי זלינגר, נוי קליינר, תו יסקין

תיאטרון רחובתיאטרון רחוב

ארוחת שישי - בכורה
איך 'ארוחת שישי' שלכם נראית?

משפחת 'תלויים באוויר' מבשלת
לכם ארוחה מסקרנת, בועטת ומטלטלת. 

האם יישאר לכם מקום לקינוח? 

יוצרת: צליל חג'ג'
עוזרת במאית: דניאל קרני

שחקנים: נוגה פרומרמן, איגור קזצקר, 
שרון ליפקינד

החירבהכ-30 דק׳

חניון התיירותכ-30 דק׳החירבהכ-30 דק׳

מופע מחול חזותי על הטרנספורמציה בחיי עוף החול האגדי. 
מתוך הדיונה אט אט מתגלה לו יצור, מגשש את דרכו באפילה, חושף איבר ועוד איבר. 

לנגד עינינו הוא גדל, מתמתח וצומח עד שהוא מגיע לשיא תפארתו. 
הנה הוא עוף החול! צבעיו בוהקים כצבעי האש, טפריו כשל אריה, כנפיים גדולות לו כמו להבות 

ולראשו מקור כשל עיט.
לעינינו המשתאות הוא חוגג במחול את תפארתו עד שהוא נאלץ לשוב אל האפר ולהמשיך בגלגולו 

האינסופי.
יוצרות: לי אלוני, רותם לוץ-זיידן

מעצבת תלבושות: רותם לוץ-זיידן
כוראוגרפיה: לי אלוני

מוסיקה: ראם הראובני
נותני חסות : תיאטרון הקוקיה

גן החפירכ-25 דק׳ עוף החול - בכורה
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יוצר: שחר אבנרי
מעצב תלבושות: הלן בודניאצקי

שאקאלאקה הגיע לשקשק את עכו! 
חרבות  וסכנה:  צחוק  של  מוטרף  קרקס  מופע 
אש  ולהטוטנות  אופן  חדי  שוטים,  בוערות, 

במופע אקשן אנרגטי ומלא בשמחת חיים. 
תאטרון רחוב קלאסי בטוויסט מודרני.

 The ShAkAlakA
Show

מערת הקשתכ-45  דק׳

המופע של שמבוקי
ליצנות, סטנד-אפ, להטוטנות וקרקס. מופע שכולו הומור אבסורדי 
ומופרע שבו תוכלו לראות איך מתנדבים מהקהל הופכים לכוכבים 

האמיתיים של המופע.

מופע אימפרוביזציה תיאטרלי בהשתתפות הקהל. השחקנים מאלתרים 
מחזה שלם על בסיס מילה להשראה שהם מקבלים מהקהל. מופע קומי 

מופרע שנכתב בזמן אמת בעזרת הקהל.

יוצר: רפאל ויטיס
מעצבת תלבושת: מירי יפת

יוצרים: יהל גל, אמיתי מלוא, יובל כהן, אילן פופקו

הרמן והנרייטה

יוצרים: קארין וגילי, אלדר קרן 
מעצבי תלבושות: רויטל אבידר, הלן עמנואל

הרמן והנרייטה הם זוג מנקים שנקלעים במקרה 
למרכז הבמה ונאלצים ליצור מופע קרקס שלם 
מהציוד שעומד לרשותם: פחים, סולם, פומפות 

ועוד.
קומי המשלב קטעי אקרובטיקה  מופע קרקס 

זוגית, ליצנות ולהטוטנות.

מופעים לכל המשפחהמופעים לכל המשפחה

למה אלפקה
גן החפיר - במת האבןכ-30 דק׳חומה מזרחיתכ-45 דק׳

חומה מזרחית כ-30 דק׳

יוצר: אורן אדר
מעצבת תלבושות: מור יעקוב

שף אנטוניו מסתובב בעולם עם המסעדה שלו. 
הסיפור  את  לספר  מנת  על  בעכו  עוצר  הוא 
שלו ומתוך הסיפור עולה הרצון לשחק, לחלום 

ולהפליג למחוזות אחרים.

שף אנטוניו
גן החפיר - במת האבן כ-30 דק׳

שוויץ / ישראל
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בכל ערב יושבים להם באופן קבוע שלושה קשישים על ספסל רחוב.
של  וביטוי  לחגיגה  במהרה  הופך  ואפור  שגרתי  ערב  כעוד  שנראה  מה 

רגשות, תשוקה לחיים וחלומות. 

יוצרים: קבוצת פירומניהיוצרת: רינת גליקו
עיצוב תלבושות: אלה קולסניק

יוצר: בועז פינקוביץ
מעצב תלבושות: ארבל אהרוני

תזמורת תהלוכה סוריאליסטית מסתובבת בסמטאות העיר העתיקה ומזמינה את הקהל להיסחף 
לחגיגה בלקנית של קצב, צליל ואור. 

שוטרי צעצוע - בכורההתזמורת המוארת
חוליית שוטרי צעצוע, העשויים משחקי ילדים 
הפסטיבל.  במתחם  וחוק  סדר  ישליטו  ולגו, 

תעצרו בצד!

תהלוכות ומופעים מסתובביםתהלוכות ומופעים מסתובבים

טרנטה אבל לפניך
מופע בתנועהכ-40 דק׳מופע בתנועהכ-40 דק׳ מופע בתנועהכ-25 דק׳

תאטרון רחוב קומי מוסיקלי
האחים בזוז מגיעים להילולת רחוב מוסיקלית רכובים על אופני כירכרה 

הנפתחים למתקן מאולתר של מוסיקה וקצב.

יוצרים: רועי פדידה, בן פטל, רן אסולין
משחק: רן אסולין, רועי פדידה

מוסיקה מקורית: רועי פדידה

האחים בזוז - בכורה
מופע בתנועהכ-30 דק׳
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סחלב פראי 
באלגנטיות,  ניצב  ומפתה  מרהיב  ורוד,  פרח 

מזמין להתקרב.... 
אך זהירות! בתוך הפרח היפהפה מסתתרת לה 

דמות מפלצתית ומאיימת.
הבינלאומי  בפסטיבל  ראשון  מקום  זוכה 

לפסלים חיים, רחובות, 2017.

יוצרת: מירב אלבז
מעצב תלבושות: שמואל שוחט

סרסווטיתזמורת הצעצועיםנוסעים בזמן
זוג נוסעים בזמן הגיעו אלינו מאנגליה של המאה 
ה- 19. הם עשויים ברונזה ולבושים בתלבושות 
"סטימפאנק" בהם שזורים אלמנטים מכניים 

בהשראת המהפכה התעשייתית.

זוג צעצועים ישנים, דוממים, עם קפיץ בגב שעל 
ולשמוע אותם מנגנים  מנת להחזירם לחיים 
מנגינות של פעם, כל מה שצריך זה לסובב את 

הקפיץ... 

אלת המוסיקה ההודית מגיעה לעכו כל הדרך 
מהודו, רכובה על פרח לוטוס, כדי להביא לכם 

את המוזה.
פתחו את ליבכם והיצירתיות תזרום פנימה.

יוצרת: מישל תם 
מעצב תלבושות: שמואל שוחט

יוצרת: נורית יחיאלייוצרת: טלי רגב

המכשף והשדונית 
מכשף ושדונית מרחפים להם ברחובות עכו. 
היא תחייך אליכם בשובבות והוא יכשף אתכם 

בכישופו הסודי. 

יוצר: אחיה זלייט
עיצוב: אחיה זלייט

שומר היער
שומר היער עוטה גלימה שחורה ולראשו מסיכה. 
הוא עומד איתן על משמרתו. חדי העין יבחינו 
בתזוזות משונות מתחת לגלימה הגדולה. לפתע, 
סודו של שומר היער נחשף...הוא אינו אלא 
דחליל המופעל ע"י שלושה גובלינים היושבים 

אחד על כתפי השני.

יוצרת: רותם לוץ-זיידן
מעצבת תלבושות: רותם לוץ-זיידן

פסלים חיים

רחוב ויצמןרחוב ויצמןרחוב ויצמןרחוב ויצמןרחוב ויצמןרחוב ויצמןמתמשך כ-40 דק׳כ-40 דק׳כ-40 דק׳כ-40 דק׳כ-40 דק׳

פסלים חיים
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ד"ר מיקי מירו - עיתונאי חברתימנחה:

ח"כ זוהר בהלול, המחנה הציונימשתתפים:
מר אלברט בן שלוש, מנכ"ל פסטיבל עכו 

ד"ר נורית  צדרבוים, משוררת ואמנית פלסטית
גב' תחיה סולימן, שחקנית וזמרת 

מר מוני יוסף, מנהל אומנותי - פסטיבל עכו

בתכנית ישולבו קטעי וידיאו ארט ופרפורמנס:

"או וואה, זה קורה" 
חופש הביטוי. מוציאים קיטור

בצלמו ודמותו
אדם אדמה יוצר בדמותו את בנו. 

מייצג של פיסול בחימר.

מאלפת דרקוןהולכת נגד הרוח
אישה רבת עוצמה הולכת נגד הרוח. כנגד כל 
המכשולים, היא נעה קדימה. דוממת אך מלאת 

חיים.

מאלפת הדרקון משמשת כאמא חלופית לדרקון 
התינוק. היא מזמינה את הקהל להתקרב וללטף 
את הדרקון... אך הישמרו! הדרקון הקטן עדיין 
בתהליכי אילוף ונוטה אף לנשוך ללא התראה 

מראש! 
יוצרת: מירב אלבזיוצר: גבריאל רענן

שחקנית: הדר זריהם
מעצב תלבושת: שמוליק שוחט

יוצרת: מישל תם
מעצב ויוצר תלבושות: שמואל שוחט

שמלה: אנה חיה טובובל )ז"ל(

יד
פר

תי 
 א

ם:
לו

צי

מוזיאון אוצרות בחומה
ממוקם במבנה בן 200 שנה בלב החומה.

פנינה תיירותית שמציגה את החיים בגליל במאה שעברה.
נוסטלגיה במיטבה.

פעילות למשפחות במהלך ימי החג.

רח' ויצמן 1, החומה המזרחית,עכו. טל': 04-9911004

כ-60 דק'

אודיטוריום עכו

רחוב ויצמןרחוב ויצמןרחוב ויצמן כ-40 דק׳כ-40 דק׳

סימפוזיוןפסלים חיים

הפואייה של
המרכז לתאטרון

של עכו 

* כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי
* בהשתתפות הקהל

האירוע ישודר בשידור חי באתר:
 www.peoplebroadcasting.org

יום א' 
 08/10/2017

ב- 18:00

"מכורה שלי" -  ינין שלה, קבוצת "אנו באנו"
"עד כאן סוף החדשות" - ד"ר מיקי מירו 

"ירושלים שבלב" - משה פרלמן
"האבנים המתגלגלות" - אריה יאס
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בימי הפסטיבל החברה הכלכלית לעכו תוציא סיורים 
ברחבי העיר העתיקה. נסייר על החומות, נכיר את 
החאנים ונספר את ההיסטוריה של העיר, נסייר 
בסימטאותיה המסתוריות של העיר העותמאנית, נבקר 
בשווקים המרהיבים ונכיר את הנמל המיוחד בעכו. 

 סיורים בסמטאות
העיר העתיקה

סיור א': 10:00-11:30
סיור ב': 12:00-13:30

מחיר הסיור
10 ש"ח לאדם

)תשלום מגיל 5(

• התשלום מגיל 5 • יש להירשם לסיורים מראש • מינימום כמות אנשים לסיור - 10 אנשים • הסיורים יצאו 
dani-a@akko.muni.il - מחניון התיירות • התשלום לסיור בקופות הפסטיבל • הרשמה לסיור: דני ארמה

8 /9 /10 
באוקטובר

מה עושים
בעכו?

הכל במקום אחד!
באתר החדש של החברה הכלכלית לעכו

תוכלו למצוא מידע על מגוון רחב של
פעילויות בתחום:

תרבות | תיירות | אטרקציות | מסעדות
ומקומות לינה בעיר.

w
ww
.ak

koct.co.il

w
ww
.ak

koct.co.il

www.akkoct.co.ilwww.akkoct.co.ilwww.akkoct.co.il

אטרקציות בעכו במהלך הפסטיבל
בשיתוף החברה כלכלית עכו

בואו ליהנות מחוויה מדהימה לכל המשפחה: כ-45 דקות של שייט 
לאורך קו החוף ועל פני נופי הכרמל והעיר התחתית בחיפה.

לקינוח, עגינה בנמל הדייגים הציורי של עכו, ביקור בעיר קסומה מלאת 
חוויות: אולמות האבירים, הבאזר הטורקי, השוק הססגוני ועוד.

למידע נוסף והזמנות כרטיסים בטלפון: 04-9913890
davkaisrael.goisrael.com או באתר

למידע על מועדי המופעים ורכישת כרטיסים:
שי קורן- 058-700-750-7
Shai19680@gmail.com

ממלכת 
האבירים
סיור, סעודת משתה,

קרבות אבירים, חוויה!                  

אירוע - חוויה ייחודית
"ממלכת האבירים"

כ-3 שעות הכוללים: סיור, סעודת משתה, 
קרבות אבירים ומופעים נוספים

 www.knightshow.co.ilמצודת עכו, ויצמן 1 עכו

במאה ה-12 נבנתה המצודה 
הצלבנית לאחר שריצ'ארד 
לב הארי כבש את עכו מידי 
צלאח א-דין ומפה שלט על 

ענייני הממלכה.
הצטרפו אלינו לערב האחרון 

של המלך ריצ'ארד לפני 
צאתו להמשך מסעות הצלב 

כאורחי המלך.
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 משךמיקוםשם המופע
המופע

מוצאי שבת
7.10.17

יום ראשון 
8.10.17

יום שני 
9.10.17

יום שלישי
10.10.17 

הצגות הפסטיבל 

5010:3015:0019:0012:3017:0020:3010:3015:0019:00 דקות אולם הדיוואןעד אשר נמצא מקום

8021:3010:3015:0019:1512:3017:0021:0010:3015:0019:15 דקות אבירים ג'בדרך לפסטיבל עוצרים בוולגריה

LO)r(CA '6019:3013:0017:3021:3010:3015:0019:1513:0017:3021:30 דקות אבירים א

WoMaN 7520:3011:3015:3019:3013:0016:3020:0011:3015:0019:00 דקות האולם היפה

13:3017:3021:3011:3015:0018:3013:3017:0021:00 60 דקות אולם הקריפטהתיקון חצות 

11:3015:3019:3013:3017:3021:3011:3016:3019:00 60 דקות הרפקטוריום עיר המזל

5021:0011:0014:3019:3011:0014:3019:4511:0014:3019:30 דקות האולם האדום חומר שיחה

אודיטוריוםThisAbility-מופע מחול שותף
6020:3014:0017:0014:0017:0017:0020:00 דקות *כ- 10 דקות הליכה מהקופות

הצגות בינלאומיות

 לוח מופעים לוח מופעים

 משךמיקוםשם המופע
המופע

יום ראשון 
8.10.17

יום שני 
9.10.17

יום שלישי
10.10.17 

אירועים מיוחדים

5012:3017:0020:3010:3015:0019:0012:3017:0020:30 דקות הסטודיו אבדות

 Selfme
11:00-17:0011:00-17:0011:00-17:00כ- 20 דקות אבירים 9 * כל 20 דקות מתחיל מופע אחד על אחד

מ.ק.ל.ט - תערוכה
1012:00-21:00 דקות אולם הדואר **מופע פרפורמנס של היוצר

19:00 ,17:00 **
12:00-21:00

19:00 ,17:00 **
12:00-21:00

19:00 ,17:00 **

מיזרחיים בתיאטרון ובמחול בישראל -
יום עיון במסגרת פסטיבל עכו

אודיטוריום המכללה האקדמית
09:30-17:30 גליל מערבי

*ללא תשלום בהרשמה מראש

16:30-23:00 חניון האביריםסוכת חב”ד בפסטיבל
*פתוח חינם לקהל הרחב

16:30-23:00
*פתוח חינם לקהל הרחב

16:30-23:00
*פתוח חינם לקהל הרחב

 LIVE SHOW
2230 גני הפסטיבל *במת מופעי מוסיקה אל תוך הלילה

*פתוח חינם לקהל הרחב
22:30

*פתוח חינם לקהל הרחב

 Radical Animation
6010:30 דקות מרכז המבקרים סדנה / ערן ברג 

“או וואה זה קורה”
6018:00 דקות פואיה -מרכז לתיאטרון של עכוחופש הביטוי. מוציאים קיטור

*פתוח חינם לקהל הרחב 

נוער יוצר
Mistero Buffo - USA  6012:4516:0012:4516:0012:4516:00 דקות האולם הלבן

Revolt Athens- Greece 5018:0021:0018:1521:15 דקות האולם הלבן
18:0021:00

Shakespeare 4 ever- Macedonia אודיטוריום עכו
80 דקות *כ- 10 דקות הליכה מהקופות  

21:0021:00

 “מועדון  התיאטרון”- נהריה מציג: 
“מישהו לרוץ איתו”

בית הימן
*כ- 10 דקות הליכה 

מהקופות

6016:0019:30 דקות

“מגמת תיאטרון תיכון עודד”-קדימה צורן מציגה:
 “משחקים”

בית הימן
*כ- 10 דקות הליכה 

מהקופות

6016:0019:30 דקות
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אירועי תיאטרון הרחובאירועי תיאטרון הרחוב

 משך מיקום המופעשם המופע
המופע

 יום ראשון
08.10.17

 יום שני
09.10.17

 יום שלישי
10.10.17

E-Motion  2519:0020:3021:3019:0020:3021:3019:0020:3021:30 דקותחניון התיירות

3018:0019:4520:4518:0019:4520:4518:0019:4520:45 דקותחניון התיירות טריולה 

22:30 - 22:3016:30 - 22:3016:30 - 16:30מתמשך חניון התיירות חב"ד - במת מופעים לכל המשפחה

Fills De Fusta :3018:3020:0021:3018:3020:0021:3018:3020:0021:30 דקותבמת האכסניהספרד

El Gran Gago Galdiri : 3019:1520:4522:1519:1520:4522:1519:1520:4522:15 דקותבמת האכסניהספרד

4018:0019:3021:0018:0019:3021:0018:0019:3021:00 דקותמופע בתנועה האחים בזוז

 Butterfly Girls Band : 3018:0022:0018:0022:0018:0022:00 דקותמערת הקשתסין

19:0020:3019:0020:3019:0020:30 45 דקותמערת הקשת שאקלאקה

3018:0019:3021:0018:0019:3021:0018:0019:3021:00 דקותהחירבהארוחת שישי

3018:4520:1521:4518:4520:1521:4518:4520:1521:45 דקותהחירבהאנשי העניבות

4019:0021:0019:0021:0019:0021:00 דקותגן החפיראיש על עץ

2518:3019:3020:3018:3019:3020:3018:3019:3020:30 דקותגן החפיר עוף החול

18:3018:3018:30מתמשך גן החפיר הומלס

3018:4520:1521:4518:4520:1521:4518:4520:1521:45 דקותגן החפיר - במת האבןשף אנטוניו

3018:0019:3021:0018:0019:3021:0018:0019:3021:00 דקותגן החפיר - במת האבןהמופע של שמבוקי

4519:3022:0019:3022:0019:3022:00 דקותחומה מזרחיתלמה אלפקה

 משך מיקום המופעשם המופע
המופע

 יום ראשון
08.10.17

 יום שני
09.10.17

 יום שלישי
10.10.17

4518:0020:4518:0020:4518:0020:45 דקותחומה מזרחית הרמן והנרייטה

3019:0020:1521:3019:0020:1521:3019:0020:1521:30 דקותחומה מזרחיתדמנטה "הפרעת קצב"

4018:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:45 דקותמופע בתנועה טרנטה אבל לפניך

4018:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:15 דקותמופע בתנועה שוטרי צעצוע

2518:4519:4520:4521:4518:4519:4520:4521:4518:4519:4520:4521:45 דקותמופע בתנועה התזמורת המוארת

18:3018:3018:30מתמשך חניון האבירים מתחם הבסקולה

שדרת פסלים חיים ברחוב וייצמן

4018:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:45 דקותרחוב וייצמן המכשף והשדונית

4018:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:15 דקותרחוב וייצמן תזמורת הצעצועים

4018:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:45 דקותרחוב וייצמן שומר היער

4018:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:15 דקותרחוב וייצמן נוסעים בזמן

4018:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:4518:0019:1520:3021:45 דקותרחוב וייצמן מאלפת דרקון

4018:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:1518:3019:4521:0022:15 דקותרחוב וייצמן סרסווטי

4018:3019:4020:5022:0018:3019:4020:5022:0018:3019:4020:5022:00 דקותרחוב וייצמן הולכת נגד הרוח

319:0019:0019:00 שעותרחוב וייצמן סחלב פראי

6018:0019:4521:3018:0019:4521:3018:0019:4521:30 דקות רחוב וייצמן בצלמו ודמותו
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הסדרי תנועה וחנייה
לרשות הבאים לפסטיבל המגיעים מחוץ לעיר יעמוד מגרש חנייה בשיטת	 
"חנה וסע" שיופעל בימים 8 באוקטובר ועד 10 באוקטובר, החל מהשעה 17:00. 	 
הבאים מחוץ לעיר עכו יופנו לחניון "אצטדיון עכו" - החניה ללא תשלום. 	 
לנוחיות קהל המבקרים, יבוצעו הסעות באוטובוסים מחניון זה אל קרבת מתחם 	 

הפסטיבל וחזרה אל החניון מאותו המקום. הנסיעה באוטובוס בתשלום, במחיר 
סמלי של 10 שח' הלוך ושוב, ילד מעל גיל 5 חייב בכרטיס.

לנוסעים ברכבת ישראל, שירות אגד מתחנת הרכבת אל קרבת מתחם הפסטיבל 	 
- הנסיעה באוטובוס כרוכה בתשלום. 

על מנת למנוע פקקים ועומס תנועה, ייסגרו חלקים מסוימים בעיר עכו לתנועת 	 
כלי רכב בכל ימי הפסטיבל החל מ- 17:00. 

בכל ימי הפסטיבל תיסגר העיר העתיקה לתנועת כלי רכב החל מהשעה 13:00. 	 
הכוונת התנועה אל החניונים וחזרה תיעשה על ידי משטרת ישראל. 	 
 

תחבורה ציבורית מפסטיבל עכו
 	 22:30 השעה  עד  לפעול  תמשיך  בעכו  הציבורית  התחבורה  הפסטיבל  בימי 

כולל קו 2. השירות לחיפה ומחיפה יפעל במתכונת שעות הפעילות הרגילה. 
לבירור סופי, יש לפנות למודיעין אגד: 2800*	 
 

רכבת ישראל
מומלץ לפנות למודיעין הרכבת בטל' 5770* 	 
 	www.rail.co.il או באתר הרכבת

הוראות ביטחון והנחיות לציבור
על מנת למנוע לחצים מיותרים, ציבור המבקרים מתבקש להקדים את הגעתו 	 

לאתר הפסטיבל. 
רכב 	  העיר.  במבואות  החנייה  במגרשי  רכבם  להחנות את  הנהגים מתבקשים 

שיחנה לא כחוק - ייגרר לחניון השוק העירוני ברחוב הרצל מאחורי אגד. 
הכניסה לגני הפסטיבל רק עם כרטיס להצגה או תג זיהוי למשתתפים ומותנית 	 

בבדיקה ביטחונית קפדנית האורכת זמן, סבלנותכם חשובה. 
הכניסה לאולמות כ- 15 דקות לפני ההתחלה, כל ההצגות מתחילות בדיוק בזמן 	 

כפי שפורסם. כל גיל חייב בכרטיס.
למאחרים לא יינתן פיצוי. 	 
הכנסת נשק, בעלי חיים ובקבוקי שתייה אסורה בהחלט. 	 
אנא הישמעו להוראות הסדרנים ואנשי האבטחה. 	 
על כל חפץ חשוד או אירוע חריג, נא לדווח לאנשי הביטחון ולהתקשר למוקד 	 

 .100
בתקופתנו, ערנות מונעת אסון! 	 

כללי
פסטיבל עכו מתארח באתר השייך לחברה לפיתוח עכו העתיקה שהיא חברת 	 

בת של משרד התיירות.
לצורך פיתוח תשתית תיירותית הוסיפה החברה בתוך גני הפסטיבל מיזם של 	 

שירותים ציבוריים ברמה גבוהה ואיכותית.
עבור 	  שקלים   3 בסך  תשלום  הגובה  משנה  קבלן  ע"י  ומופעל  מנוהל  המיזם 

שימוש בשירותים הציבוריים.
להפקת הפסטיבל אין חלק בניהול או בגביית הכספים עבור שירותים צבורים 	 

אלו. 
נוספים ללא 	  יופעלו מחוץ למתחם שירותים ציבוריים  לטובת באי הפסטיבל 

תשלום. 

ועדת היגוי
יו"ר הנהלת הפסטיבל - שמעון לנקרי
סגן יו"ר הנהלת הפסטיבל - דוד הררי 

חברי ועדת ההיגוי, ליזו אוחיון, ג'קי בכר, מאור 
בן-זינו, אלברט בן - שלוש, אביבה גלעד |עו"ד 
אדהם ג'אמל, אריה יאס, עו"ד כנרת הדר,  ראובן 
ויצמן, עו"ד מיכה ינון, זאב נויימן, דר' ג'אנאן 
פארג' פלאח |עירית פרנק, אוהד שגב, קובי 

שמעוני
צוות הפסטיבל

מנכ"ל ומפיק ראשי - אלברט בן שלוש
מנהל אמנותי - מוני יוסף 

מפיקה - אתי שפיצר

ועדה אמנותית - רועי רשקס, חאלד אבו-עלי, 
ארז חסון, ג'וש שגיא

עוזר למנהל אמנותי - יוחאי אדרי
מנהל לוגיסטיקה ורישוי - פטל בנימין

מנהלת משרד - שני גפסון 
ניהול מטה - שרון מויאל  

מנהל שטח - עסכרי חאליל 
עוזר הפקה - אופיר אזולאי 

אירועי חוצות- תיאטרון רחוב
ניהול אומנותי חוצות - מרטין עדין, זהר  מרקמן   .

מפיקה בפועל -   ליטל לוגסי        
הפקה טכנית - מאור בן זינו

צוות הפקה - יפעת ליבוץ
מנהלת מטה - יפעת לייבוץ

הפצת כרטיסים - גרבר – ברק 
יחסי ציבור - ספוט תקשורת 

סטודיו   - לנדאו  סיגי   - ואימג'  תכניה  עיצוב 
“סיגסטאר - מעצבת ובונה מותגים”

דריה  תרגומים,  מילה   - לאנגלית  תרגומים 
צ'רנחובסקי

צילומי תכנייה - יוהאן שגב
ביטחון ובטיחות - עופר דנמרק -  לבטח הנדסה 

ובטיחות
  

ניהול והפקה - עיריית עכו 
מנכ"ל העירייה - אוהד שגב
גזבר העירייה - ראובן ויצמן

יועצת משפטית - עו"ד כנרת הדר
ראש לשכת רה"ע - ליזו אוחיון

ראש מנהל תפעול ואכיפה - יניב אשור
חשמלאי ראשי - אלון בלום

ניהול חוזים - עו"ד נג'יה בובו 
כספים - נטלי ססונוב אבשטיין

קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה, דר' מיכל סופר 
- מהנדסת העיר,  אורית אסייג - ראש מנהל חינוך, 
אביטל אלמוג- מזכירת רה"ע, איתן שליו -מנהל 
אגף הביטחון , גבי בן-יאיר - מנהל מח' תברואה, 
אתי בוקובזה - מזכירת גזבר העירייה, שלומי 
אלקריף - מנהל אגף הרכב, נועם שגב - מנהל 
מח' גנון,פרדי ברדה  - מנהל מח' ניקיון, אלי גרשון 
- מנהל מח' אחזקה, לובה איזיקוביץ' - מנהלת 
חשבונות,  גלית אטיאס - מנהלת חשבונות, אורית 
אשכנזי - מנהלת חשבונות, חגית מרום - מנהלת 
חשבונות, מנחם נויפלד - מנהל מחלקת חשבונות, 
שרון דהאן - דובר העירייה, רותי טל - מנהלת 
לשכת מנכ"ל העירייה, אמיר כורדי - לשכת רה"ע, 
דני מלול - מנהל מח' כבישים, ארקדי סקלינסקי 

- מחסנאי, חנן כהן - מנהל תפעול חכ"ל 
  

החברה לפיתוח עכו העתיקה 
דוד הררי - מנכ"ל - זיוה שנהב - סמנכ"ל ביצוע 
- אריקה גל - מזכירת החברה - בת שבע בסודו - 
מזכירת מנכ"ל - ארני סלע - מנהל עבודה - עסכרי 

חאליל - אחזקה - עזרא גנני - מחסנאי  

תודות
משרד התרבות והספורט - מינהל תרבות 

הרשות לפיתוח הגליל 
מפעל הפיס

איגוד מנהלי תרבות ברשויות המקומיות
מכללת הגליל המערבי 

משטרת ישראל - מרחב גליל ותחנת עכו - שוטרים 
וקצינים 

מד"א עכו - רחמים סידיס 
איגוד ערים לכבאות גליל מערבי 

משרד הביטחון - האגף למוזיאונים
כפר הנוער מנוף 

אכסניית האבירים - אנא  עכו 
בית הספר לקציני ים עכו 

שותפים

עמיתים

מידע כללי לבאי הפסטיבל

מחירי כרטיסים, מבצעים והטבות

הפצה ראשית - ברק כרטיסים 
04 - 8384777

www.barak-tickets.co.il

קופות הפסטיבל בעכו
החל מתאריך 4.10.17 בשעה  

09:00 )לא כולל שעות שבת 
וחג( ובכל יום מימי הפסטיבל 

החל מהשעה  09:00 ועד 
תחילת ההצגה האחרונה.

* הזכות לשינויים שמורה להנהלת הפסטיבל * יש לאסוף את הכרטיסים כעשרים 
דקות לפני המופע * אין כפל מבצעים

הצגת טרום
הצגות טרום לתושבי עכו

הצגות הפסטיבל
צעירים )עד גיל 21(, תלמידי בתי ספר 

למשחק, סטודנטים, חיילים ותושבי עכו
רכישה מוקדמת לקבוצות וועדים

אזרח וותיק
הצגות פרויקט נוער יוצר לעכו

₪ 40
₪ 30

₪ 75
₪ 40

₪ 60
₪ 60
₪ 20

מבצעים מיוחדים לועדים, ארגונים ומוסדות
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מקרא מפה
רחוב ויצמן 

החירבה

מערת הקשת

שער הים

גן החפיר

החומה המזרחית

חניון החפיר

תיאטרון עכו , אולם דיוואן, אולם לבן , אולם 
אדום, אולם הסטודיו 

חדר עיתונות, מטה הפסטיבל, הדשא המרכזי 

חניון התיירות, קופות וכניסה לגני הפסטיבל
אולמות האבירים, רפקטוריום, האולם היפה, 

הקריפטה, אולם הדואר, אבירים 9  

חניון האבירים: יריד אומנים, סוכת חב"ד 
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mapotveod@gmail.com | המפה באדיבות בלושטיין מפות ועוד

4



מזמינים אתכם לבקר באתר הפסטיבל, בעמוד הפייסבוק שלנו ובאתר החברה הכלכלית עכו
   www.accofestival.co.ilwww.akkoct.co.il  


