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צילום: אורי ישי 



אוהבי המחול של חיפה,
 

אני נרגשת להציג בפניכם את סדרת המחול שלנו לשנת 2017-18
 

לעונה הקרובה בחרתי עבורכם סדרה של חמישה מופעים יוצאי 
דופן, בהם שלושה מופעי מחול ישראליים ושני מופעי חוץ 

בינלאומיים. 

בסדרה הקרובה ישתתפו מיטב להקות המחול המקומיות:
להקת מחול בת-שבע בחידוש של היצירה "הורה" - אחת היצירות 
החזקות והמרגשות אשר נראו לאחרונה בעולם המחול המשובח. 

להקת המחול ורטיגו ביצירתה החדשה והבועטת של נעה 
ורטהיים -"אחת. אחת ואחת"

ולהקת המחול קמע הרוקדת נאצ'ו דואטו 
"TWO" -  הכוריאוגרף הספרדי האגדי( במופע עוצר נשימה(

בנוסף ישתתפו שתי להקות חיצוניות:
• הבלט הלאומי של ג'ורג'יה בכיכובה של נינה אנניאשווילי, 
מציג שילוב  יצירות מופת בסגנון הבלט הקלאסי, הניאו קלאסי

ו העכשווי.
• להקת "ACCRORAP" מצרפת ביצירה: "THE ROOTS" מזמינה 
אתכם לחוויה בלתי נשכחת של צפייה ברקדני היפ הופ מרהיבים 

לצלילי המוסיקה האיכותית של ברהמס, בטהובן ועוד. 

שלום רב לשחרי המחול והתרבות,

התרבות הינה הארומה המשמעותית ביותר לאיכות החיים שלנו 
והיא זו היוצקת בהם תוכן. העונה החדשה של סדרת המחול 
הינה עוד שיא של יצירה המביא לעירנו מרכיב תרבותי עתיר 

רבדים ועומק.

הריקוד נוצר בשחר האנושות, רק במאות האחרונות קיבל הריקוד 
מעמד השקול לשאר האומנויות. היום, אין עוררין כי הריקוד 
או המחול הוא אמנות נשגבה שהתפתחה לשיאים מרהיבים 

של אסתטיקה ויופי.

התכנית לעונה הקרובה, כוללת חבילת מחול איכותית המשלבת 
טעמים וסגנונות מובילים ומספקת חווית תרבות והיא כוללת שתי 
להקות מחו"ל )צרפת וגיאורגיה( ושלש להקות מחול מישראל 
)בת-שבע, ורטיגו וקמע(. מנהלת אמנותית של הסדרה היא 

מיכל ליננברג - זו השנה השלישית ברציפות.

כמידי שנה אבקש מכם לאחר שתצפו במופעי המחול והבלט, 
ספרו לחבירכם על החוויה, ושכנעו אותם להצטרף לחבורה 
המצוינת אליה אתם נמנים. אתם צרכני התרבות הנאמנים שלנו!
אני מודה גם לכל האנשים הנפלאים אשר עושים את התרבות 
הייחודית של חיפה וצובעים אותה בכל צבעי הקשת. אני שוב 
מודה לכם, על שהקדשתם זמנכם להעשיר את העיר במפעל 

תרבותי חשוב נוסף.

מאחל לכם הנאה גדולה וחוויה תרבותית מעשירה.

שלכם,

יונה יהב
ראש העיר חיפה

אני מאמינה בכל ליבי כי הרכבתי עבורכם חבילת מחול איכותית 
המשלבת טעמים וסגנונות מובילים ומספקת חווית תרבות 

מרהיבה שתוכלו לצפות בחיפה רק אצלנו.      
 

מכירת מנויים לעונה הבאה בעיצומה. 
מצטרפים החדשים ומנויינו הנאמנים מוזמנים להצטרף וליהנות 

מחגיגת מחול סוחפת ויוצאת דופן.
 

תודה מקרב לב על שיתוף הפעולה המרשים והגעתכם לכל 
מופעי המחול כמדי שנה. אני בטוחה כי תמשיכו ליהנות גם 

בעונה הקרובה.
 

שלכם,
 

מיכל ליננברג
מנהלת אמנותית, סדרת המחול חיפה



כוראוגרף העל הבינלאומי נאצ'ו דואטו בערב משותף עם תמיר גינץ
 

"GNAWA" בכורה ישראלית מאת נאצ'ו דואטו
גנואה )טקס פולחן טרנספורמטיבי( היא הומאז' לאהבתו של 
דואטו את אזור הים התיכון ולמחוזות ילדותו בולנסיה ספרד. 
דואטו ממחיש ביצרת מופת זו את חושניות הנופים, מזגם של 

האנשים והרוחניות בפולחן ה"גנואה". יצירתו זורמת באלגנטיות 
וקצביות סוחפת לצלילי מוזיקה ספרדית וצפון- אפריקאית. 

מוזיקה:
 Hassan Hakmoun/Adam Rudolp; Juan Alberto 

 Arteche and Javier; Rabih Abou-Khalil, Velez,
Kusur y Sarkissian

תלבושות:
 Luis Devota and Modesto Lomba  Nicolás

)Fischtel A.A.I.( :תאורה

"מותר רק לאהוב" בכורה עולמית מאת תמיר גינץ
בחיפוש אחר טוהר הרגש, גינץ בוחן מערכות יחסים מנקודת 

מבט אינטימית ובוגרת.
מוזיקה: קולאז 

תלבושות: תמיר גינץ
תאורה: שי יהודאי

רקדנים: אלדר אלגרבלי, אופק אדמוני, לוריס אשונג'ה, מרקו 
דה אלטריס, שגיא בללי, תום דויד, נעה דהאן, עלמה לאואר, 
לו לונדרה, רונה לרנר, פיטר סטאר, נעם עפרון, עינב קרינגל, 

אליוט תומפסון. 

אורך המופע כ-70 דקות כולל כ-10 דקות הפסקה 

להקת המחול קמע

"TWO"
כוריאוגרף העל הבינלאומי 
נאצ'ו דואטו בערב משותף

עם תמיר גינץ
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מופע 1   
מס'

בשעה 20:30



הבלט 
הלאומי

של ג'ורג'יה
)גיאורגיה(

הבלט הלאומי של ג'ורג'יה )גיאורגיה( בהנהגתה ובכיכובה של
נינה אנניאשווילי, כוכבת הבולשוי ותיאטרון המחול האמריקאי 
ABT, מציג ערב מחול משובח של  יצירות מופת בסגנונות קלאסי, 
ניאו קלאסי ועכשווי למוסיקה מגוונת, בביצוע 26 רקדנים מלאי 

עוצמה ולהט.

בתוכנית:
• "Petite Ceremony" )״טקס זעיר״( מאת וֹולרסקי/ מוצרט ועוד
• ״הברבור הגווע״ - The Dying Swan למוסיקה מאת סן-סאנס, 

בביצועה המפורסם של נינה אנניאשווילי
• ״סגאלובלי״ - Sagalobeli מאת יורי פוסוקוב )כוריאוגרף הבית 

של הבולשוי( למוסיקה עממית גרוזינית
• ״6 מחולות״ -  Sechs Tanze מאת  יירי קיליאן / מוצרט, יצירה 

מלאת הומור שהפכה לקלאסיקה של המחול המודרני

הביקורת משבחת: 
“להקת בלט הבולטת מעל כל שאר להקות המחול... מקסים!"  

Washington Post

״רקדנים המציגים את מעלות הריקוד הטובות ביותר, סגנון נקי 
                                                                                   New York Times   ועצמה  טכנית.״

 

מופע 2
מס'

27/02/2018
בשעה 20:30

photo: Lado Vachnadze



להקת המחול ורטיגו
אחת. אחת ואחת
ONE.ONE & ONE

יצירתה החדשה של הכוראוגרפית נעה ורטהיים עוסקת במשאלת 
הנפש של היחיד לאחדות מול תהליכי נפרדות במרחב האנושי, 

במישור הקיומי, ובשדה הרוחני.
היצירה "אחת. אחת ואחת." מערבת את הפנים עם החוץ תוך 
הקשבה להד המשתקף מכיוונים שונים, תוך שהיא מעמיקה לפתח 

את היחס  המטאפורי בין קרוב לרחוק ובין עצמי.
כוריאוגרפיה: נעה ורטהיים

רקדנים: תמר ברלב, שני ליכט, איתי פרי, שנדור פטרוביץ, דניאל 
קוסטא, ניצן משה, קורינה פריימן, רון כהן, ליאל פיבק,  ג'רמי אלברג. 

מוסיקה: אבי בללי
מוסיקאים:

ויולה: גליה חי, עוד: אליהו דגמי
קולות: עילאי בללי

עיצוב תפאורה: רועי וטורי
עיצוב תאורה: דני פישוף – מג'נטה

עיצוב תלבושות: ששון קדם

להקת המחול ורטיגו
vertigo dance company
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מופע 3
מס'

06/03/2018
בשעה 20:30



להקת 
מחול 

בת-שבע 
הורה
HORA

מאת אוהד נהרין
בביצוע רקדני להקת מחול בת-שבע

עיצוב במה ותאורה: במבי 
עיצוב ועריכת פסקול: מקסים וואראט

עיצוב תלבושות: אנה מירקין 
עיצוב ספסל: אמיר רווה

מוסיקה:
)Isao Tomita( עיבוד וביצוע: איסאו טומיטה

 Data Matrix :פרט ל
)Ryoji Ikeda( מאת ובביצוע: ריוז'י איקדה

מאסטרינג פסקול: ניר קליימן
 

איסאו טומיטה עיבד וביצע קטעים מתוך היצירות הבאות:
Catacombs – composed by Modest Mussorgsky; 
Aranjuez – composed by Joaquín Rodrigo; Space 
Fantasy: Theme from "2001: A Space Odyssey" 
[Also Sprach Zarathustra] – composed by Richard 
Strauss; Die Walküre: Ride of the Valkyries, 
Tannhäuser: Overture – composed by Richard 
Wagner; The Unanswered Question – composed 
by Charles Edward Ives; Peer Gynt/Solveig's 
Song – composed by Edvard Grieg; Star Wars - 
Main Title – composed by John Williams; World of 
Different Dimensions – composed by Jean Sibelius; 
Prelude to the Afternoon of a Faun – composed 
by Claude Debussy;
 
Suite Bergamesque, No. 3: Clair de Lune – composed 
by Claude Debussy

 
 

אורך המופע: כ-60 דקות, ללא הפסקה
 

לוגו משולב ראשי- פוזיטיב
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מופע 4
מס'

24/05/2018
בשעה 20:30



 THE ROOTS
"השורשים"

ACCRORAP להקת
צרפת

THE ROOTS ״השורשים״ מזמינה את הצופה למסע  היצירה 
יוצאי דופן. הרפתקה  11 גברים, רקדני היפהופ  מרתק של 
אנושית הכוללת גיבוב של אביזרי יומיום המאפשר לכוריאוגרף 
ולצופה כאחד, הזדמנויות לפתוח דלתות ולחפור לתוך הסיפורים 
האישיים של הרקדנים ויכולותיהם, ליצור סיפור מתוך הזיכרונות 
התנועתיים של גופו של כל רקדן ולהוביל את הצופה למקומות 
חדשים. מופע מחול למוסיקה איכותית מאת ברהמס, בטהובן, 
בוסנובה ברזילאית ואלקטרו. קדר אטו )Kader Attou( יחד 
עם מוראד מרזוקי ייסדו את להקת קאפיג, שהביאה לעולם את 
המופעים המדהימים AGWA ו- PIXEL ולימים הקים את להקת 

Accrorap  שמרכזה בצרפת. 

הביקורת משבחת: 
״מרהיב ופיוטי, נוסטלגי  וחדשני, עוצר נשימה! ״

Agence France Press 
Le Monde ״יצירת היפהופ מסנוורת, להיט העונה, ממש פיצוץ!״

photo: Julien Chauvet

מופע 5
מס'

18/06/2018
בשעה 20:30



כל המופעים מתחילים בשעה 20:30 
אודיטוריום חיפה, שד' הנשיא 142, מרכז הכרמל, חיפה  

מידע כללי:
/ על מנויי הסדרה להודיע 24 שעות לפני המופע על היעדרות

/ כרטיס שלא נוצל ושלא בוטל מראש לא יכובד
/ למחדשי המנוי, יישמר מקום הישיבה עד לתאריך 1.9.17

/ ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מביצוע העסקה ועד לפחות שבעה ימי עסקים לפני יום האירוע
נוהל אבדן/ביטול מנוי:

/ מנוי שאבד/נגנב יחויב בדמי טיפול בסך ₪25 להדפסת מנוי חדש בכפוף לפנייה בכתב לפקס משרד המכירות
/ בקשה לביטול מנוי יש להפנות בכתב לפקס המכירות. ביטול מנוי יחוייב בדמי טיפול בסך 25 ₪

   לא ניתן לבטל מנוי רטרואקטיבית
/ הנהלת סדרת המחול שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בנהלים

/ הנהלת הסדרה עושה כמיטב יכולתה לקיום תכנית הסדרה כפי שפורסמה, אולם מסיבות שאינן תלויות
   ייתכנו שינויים של הרגע האחרון. נא עיקבו אחרי השינויים

/ ט.ל.ח. התכנית נתונה לשינויים

סדרת המחול חיפה 17/18
שם המופעשם הלהקהתאריךמס׳ מופע

להקת המחול קמע110.1.18
KAMEA DANCE COMPANY

TWO - נאצ׳ו דואטו
)הכוריאוגרף הספרדי האגדי(

הבלט הלאומי של גיאורגיה227.2.18
GEORGIAN NATIONAL BALLET

בכיכובה של נינה אנניאשווילי
שילוב יצירות בסגנונות קלאסי, 

ניאו־קלאסי ועכשווי

להקת המחול ורטיגו36.3.18
VERTIGO DANCE COMPANY

אחת. אחת ואחת

להקת מחול בת־שבע424.5.18
BATSHEVA DANCE COMPANY

HORA - הורה
מאת אוהד נהרין

ללהקת אקרוראפ צרפת518.6.18
  THE ROOTS- ACCRORAP

COMPANY /FRANCE

THE ROOTS- שורשים

מופע
חו״ל

מופע
חו״ל

הטבה מיוחדת לתיאטרון הבלט הרוסי מסנט פטרבורג "מפצח האגוזים" 
תינתן לרוכשי מנוי לסדרת המחול – לפרטים 9300* 

תיאטרון הבלט הרוסי
מסנט פטרבורג,
"מפצח האגוזים"
SAINT-PETERSBURG THEATRE

 "RUSSIAN BALLET"
 THE NUTCRACKER

theatre
russian ballet
saint petersburg

theatre
russian ballet

saint petersburg

"מפצח האגוזים"

24/04/2018
בשעה 20:00

photo: Oleg Hm
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