בית לוחמי הגטאות בשיתוף היכל התיאטרון במוצקין

זיכרון בראי התיאטרון
סדרת הצגות ומפגשים עם יוצרי תיאטרון
לזכרה של נאוה סמל ז"ל  -סופרת ,משוררת ומחזאית
עורכת ומנחת הסדרה :ציפי עדי נוה
במסגרת הסדרה נצפה בהצגות תיאטרון חדשות העוסקות בזיכרון השואה ,ואחריהן נקיים שיח
עם היוצרים  -במאים ,מחזאים ושחקנים .ניפגש עם חוקרים ואנשי תיאטרון ונבחן את האופן שבו
הוצג זיכרון השואה בתיאטרון הישראלי.
ההצגות יתקיימו בהיכל התיאטרון במוצקין ,והמפגשים  -בבית לוחמי הגטאות.
*ההשתתפות מותנית בהרשמה ובתשלום מראש

למידע ולהרשמה:
ורד עדי ,טל' Hishtalmuyot@gfh.org.il ,50-7708599
ציפי עדי נוה snavgm@gmail.com

תכנית הסדרה:
* ייתכנו שינויים
תאריך

מספר
מפגש
0
01.00.08

נושא המפגש

הצגה "רשיון לחיים"  -התיאטרון הקאמרי ,שיחה עם היוצרים.
דרמה שנונה ונוגעת ללב על המפגש הטעון בין יהודים וגרמנים,
בין בני הדור הראשון והשני ,בין אימהות ובנותיהן.
מאת :רון אלישע .תרגמה ועיבדה :נאוה סמל
במאי :רועי הורוביץ
שחקניות :שרה פון שוורצה ,אודיה קורן ,מרים זוהר
לאחר ההצגה תתקיים שיחה עם היוצרים והשחקנים
לזכרה של נאוה סמל ז"ל ,בהשתתפות בעלה,
מנכ"ל הקאמרי לשעבר נעם סמל

המיקום
היכל
התיאטרון
בקרית
מוצקין
בשעה 09:55

00.0.07 2

שיח עם יוצר תיאטרון  -רועי הורוביץ  -שחקן ,במאי ומרצה
מבט על ביטויי השואה בתיאטרון הישראלי.

09.1.07 1

הצגה "לילה אחד ,מרקוביץ'"  -בית לסין ,שיחה עם היוצרים.
ערב קום המדינה יוצאת לאירופה למבצע סודי
ספינה ועליה עשרים גברים צעירים .המטרה:
חתונה פיקטיבית עם עשרים נערות כדי להצילן
מאירופה הבוערת.
מאת :עירד רובינשטיין ,יואב שוטן-גושן
מבוסס על ספרה של איילת גונדר-גושן.
במאי :עירד רובינשטיין

29.1.07 0

שיח עם יוצר תיאטרון  -נעם סמל –
לשעבר מנכ"ל התיאטרון הקאמרי ומנכ"ל
תיאטרון חיפה.
מבט על ביטויי השואה בתיאטרון
הישראלי.

08.9.07 0

הצגה "סבוטאז'"  -התיאטרון העברי ,שיחה עם היוצרים.
דיירי בית אבות ,שורדי שואה ,מחליטים למרוד
בהנהלה עקב שילובה של סימה אלפסי ,ילידת
מרוקו ,בטקס יום השואה.
קומדיה מרגשת העוסקת בסוגיית הזיכרון
הלאומי הקולקטיבי של השואה ובשאלה  -למי
הוא שייך?
במאי :גדי צדקה
מחזאי :אילן חצור
שחקן ראשי :שלמה בראבא

בית לוחמי
הגטאות
בשעה
09:55

היכל
התיאטרון
בקרית
מוצקין
בשעה
25:15

בית לוחמי
הגטאות
בשעה
09:55

היכל
התיאטרון
בקרית
מוצקין
בשעה
25:15

בית לוחמי הגטאות בשיתוף היכל התיאטרון במוצקין

זיכרון בראי התיאטרון
הצגות ומפגשים עם יוצרי תיאטרון
*לזכרה של נאוה סמל ז"ל ,סופרת ,משוררת ומחזאית
עורכת ומנחת הסידרה :ציפי עדי נוה
במסגרת הסדרה נצפה בהצגות תאטרון חדשות שעוסקות בזיכרון השואה ,ואחריה יהיה רב שיח
עם היוצרים  -במאים ,מחזאים ושחקנים .כמו כן ,נפגש עם חוקרים ואנשי תיאטרון ונבחן את האופן
שבו זיכרון השואה הוצג בדרמה ובתיאטרון הישראלי.
*ההצגות יתקיימו בהיכל התיאטרון במוצקין ,והמפגשים בבית לוחמי הגטאות.

מוזמנים להצגה החגיגית הפותחת את הסידרה
ביום שלישי .31.33.31 ,בשעה30:11 :
בהיכל התיאטרון במוצקין.
עלות :להצגה כולל רב שיח( -בהרשמה מראש) ₪ 90
.0

01.00.08

הצגה " רשיון לחיים" -התיאטרון הקאמרי

יום שלישי,

מאת :רון אלישע  /תרגמה ועיבדה :נאוה סמל

בהיכל
התיאטרון
במוצקין.

התכנסות:
09:15

לאחר ההצגה -יתקיים רב שיח בהשתתפות:
השחקניות :מרים זוהר ,אודיה קורן ,שרה פון שוורצה
הבמאי :רועי הורוביץ
נעם סמל -מנכ"ל הקאמרי לשעבר ,על כתיבתה של נאוה
סמל ,אישתו

ההצגה
בשעה:
09:55

*לזכרה של נאוה סמל ז"ל
שתרגמה ועיבדה את
המחזה.

"רשיון לחיים"
מדי שנה נפגשות בחדר אחד
במשרדי הקונסוליה הגרמנית,
שלוש נשים :קלרה רייך ששרדה
את השואה ,בתההילדה והיידי
רומל – הפקידה המטפלת בהן.
דרמה נוגעת ללב ושנונה ,על
אודות המפגש הטעון שבין
יהודים וגרמנים ,בין בני הדור
הראשון והשני ,בין אימהות
לבנותיהן.

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש:
ורד עדי ,טל' Hishtalmuyot@gfh.org.il ,50-7708599
ציפי נוהsnavgm@gmail.com ,

