
ח.8338888
ל.
ט.

אתו"ס - החברה לאמנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ )חל"צ(

ח.8338888
ל.
ט.

אתו"ס - החברה לאמנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ )חל"צ(



ידידי שוחרי המחול והתרבות,

העיר חיפה עשירה במוסדות תרבות מוערכים ואף ותיקים, וגאוותנו 

על כך. התרבות הינה המניפה המשמעותית ביותר לאיכות החיים 

אשר יוצקת בהם תוכן. התזמורת הסימפונית ותזמורת הג'אז שלנו, 

המוזיאונים, המופעים, האופרה, גן החיות הלימודי ואף אירועי 

הרחוב קוצרים שבחים והצלחות בארץ ובעולם.

העונה החדשה של סדרת המחול הינה עוד שיא של יצירה המביא 

לעירנו תרבות בעלת משקל, רבדים ועומק. כמידי שנה אבקש מכם 

רק דבר אחד - לאחר שתצפו במופעי המחול והבלט, ספרו לחבריכם 

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 מודה 

ליוצרים, למבצעים ולאנשים הטובים והצנועים אשר מאפשרים זאת 

במלאכתם מאחורי הקלעים. אך מעל לכל, אני שוב מודה לכם, על 

שהקדשתם זמנכם להעשיר את העיר במפעל תרבותי חשוב נוסף.

 מאחל לכם הנאה גדולה וחוויה תרבותית מעשירה.

אוהבי המחול של חיפה,

אני נרגשת להציג בפניכם את סדרת המחול שלנו לעונת -  2016-2017.

לעונה הקרובה בחרתי עבורכם סדרה של ששה מופעים יוצאי דופן, 

בהם ארבעה מופעי מחול ישראליים, מופע בינלאומי משותף ליוצרים 

ישראליים ורקדנים בינלאומיים ומופע מחו"ל.

בסדרה הקרובה ישתתפו מיטב להקות המחול המקומיות: 

 להקת מחול בת-שבע

 להקת המחול הקיבוצית

 להקת המחול קמע

 להקת הבלט הישראלי

 ״בלט היספניקו" - להקת המחול הלטינית הססגונית המגיעה 

היישר מניו יורק תנחת בחיפה לערב מחול ומוזיקה 

ספרדי/לטינו אמריקאי, בשיתוף פעולה עם כוריאוגרפים ומוזיקאים 

מובילים מספרד, קולומביה ,פורטוריקו וקובה. 

 להקת L-E-V הבינלאומית המוערכת של שרון אייל וגיא בכר 

המשלבת מחול אוונגרדי המתכתב עם עולמות מוסיקת הפופ והדאנס. 

אני מאמינה בכל ליבי כי הרכבתי עבורכם חבילת מחול איכותית 

המשלבת טעמים וסגנונות מובילים ומספקת חווית תרבות מרהיבה 

שתוכלו לראות בחיפה רק אצלנו.      

מכירת מנויים לעונה הבאה בעיצומה. מצטרפים חדשים 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

כוריאוגרפית ורקדנית

מנהלת אמנותית, סדרת המחול חיפה

צילום אורי ישי



צילום אירה טשליצקי

הבלט הישראלי גאה להציג בבכורה 

עולמית - אגם הברבורים, מהקלאסי 

הבלט  רקדני   30 העכשווי.  ועד 

בהפקת ענק. הכוריאוגרפיה הנצחית 

עם  מרתק  במפגש  איבנוב  לב  של 

הכוריאוגרפיה המקורית של אנדוניס 

פוניאדקיס.

היא  לבן"  "ברבור   White Swan

הברבורים  לאגם  ייחודית  הפקה 

אנדוניס   - העכשווי"  עד  "מהקלאסי 

היווני  הכוריאוגרף  פוניאדקיס, 

לבלט  נדיר  טוויסט  יוצר  הבינלאומי, 

המפורסם.

מנכל"ית: לאה לביא

ניהול אמנותי: מאטה מוראי 

נינה גרשמן

30 רקדני הבלט על הבמה בחוויה 

יוצאת דופן בשתי מערכות: 

חלק ראשון:

המערכה השנייה של אגם הברבורים, 

בגרסת המקור - 

כוריאוגרפיה: לב איבנוב 

מוסיקה : פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי

חלק שני:

קונטרסט לחלק הראשון, כוריאוגרפיית 

מקור עבור הבלט הישראלי - בפרשנות 

עכשווית ומשוחררת ליצירה

כוריאוגרפיה : אנדוניס פוניאדקיס )יוון(

פוניאדקיס, כוריאוגרף מוביל בעולם, 

מונה לאחרונה לתפקיד המנהל 

האמנותי של הבלט הלאומי של יוון

מוסיקה : פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי 

עיבוד עכשווי : ג'וליאן טארי

1
ברבור לבן - 

הבלט הישראלי

6 באוקטובר, 2016
 20:30
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לראשונה בישראל. רקדנים מלהיבים, 

לטיני  מסוגנן,  ריקודי  מגוון  המבצעים 

ומוזיקאים  כוריאוגרפים  מאת  ועכשוי, 

וקובה:  ארה״ב  קולומביה,  מספרד, 

אנבל  הכוריאוגרפים  את  להכיר  בואו 

רמירז  סוטו,  קאייטנו  אוצ’ואה,  לופז 

סנסנו, פדרו רואיז ואדוארדו וילארו, תנו 

למוזיקה  בסו״  מ״אל  להנות  לעצמכם 

במקצבי  להסחף  קלאסית,  ספרדית 

ובחושניות  ב״דנסון״  הלטיני  הג’אז 

עם  ב״סומברריסימו״  הגברי  המחול 

וקפצו  סוינג,  ומוזיקת  ויסטה  בואנה 

למקצבי  קלוב״,  ב״הוונה  במקומותיכם 

בולרו,  צ'ה-צ'ה-צ'ה,  ממבו,  הסון, 

הקובנית  הזמרת  של  קונגה,  רומבה 

המפורסמת סליה קרוז, בהשראת ספור 

חייה ומולדתה.

״מחול משיי, שמחה חושנית  בשילוב 

מחול  מקצבי  של  מפואר  כוריאוגרפי 

ומוסיקת  ג'אז  קובני,  לטיני,  חברתי 

סווינג ביג בנד... מלהיב!״

ניו יורק טיימס
 

בצורה  המבוצע  מסנוור  ריקודי  ״מגוון 

מרהיבה... תענוג מתחילתו ועד סופו!״ 

בוסטון גלוב
 

“Dazzlingly varied and 

spectacularly executed, a 

pleasure from beginning to end“

The Boston Globe

 

"Ballet Hispanico’s Havana 

Club  is silky, sexy joy with 

sensuality and rhythms of 

Latin social dance forms 

in choreography set to a 

glorious fusion of Cuban, jazz 

and big band swing music..." 

The New York Times

2
להקת המחול בלט
היספניקו מניו יורק

בערב מחול ומוזיקה

היספנו-אמריקאים

- מופע חו"ל

1 בדצמבר, 2016
 20:30
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צילום רגינה ברוק

וגיא  אייל  שרון  של  האחרונה  יצירתם 

בכר היא מסע אפל וחודר נשמה, מלא 

מוזיקת  לצלילי  ומתח,  תשוקה  עוצמה, 

טכנו מפעימה  מאת ה DJ אורי ליכטיק.

OCD LOVE  הוא שם קיצור לתופעת 

עוסקת  והיצירה  כפייתית“  "טורדנות 

באהבה וחוסר סינכרון, אשר שוב ושוב 

מציבה אתגרים לאהבה ולחיים.  

הופק  כבירה,  להצלחה  הזוכה  המופע 

יוקרתיים  פסטיבלים   5 ע״  במשותף 

בעונת  ויוצג  אמריקה  וצפון  באירופה 

16-17 ב16 פסטיבלים  ברחבי העולם.

הרקדנים  פנינה...  שהוא  ״...מחול 

מצוינים...פנטסטי ! ״  רות אשל , הארץ

אנושית  כחוויה  שיר,  שהוא  ״...מחול 

שהמחול הוא הטקסט המקורי שלה.״ 

צבי גורן , אתר הבמה

“...5 כוכבים! ...תוסס ומרגש עד דמעות...״

de Volkskrant ,Amsterdam

"מחול אלגנטי ומעוות, חושפני ומוגבל 

הקהל   עצמית...התלהבות  בשליטה 

שוב  הרקדנים   את  החזירו  וצעקותיו 

ושוב אל הבמה....5 כוכבים!"

Het Parool, Amsterdam

3
L-E-V להקת

במופע החדש 
 OCD LOVE
מאת שרון אייל וגיא בכר

7 בפברואר, 2017
 20:30
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 בכורה עולמית - מרץ 2016

המנהל  שיצר  חדשה  מקורית  צירה  י

גינץ,  תמיר   - הלהקה  של  אמנותי  ה

בללי  אבי  של  מקורית  מוזיקה  צלילי  ל

)"נקמת הטרקטור"(.  השניים משתפים 

יצירתם  הצלחת  לאור  בשנית  עולה  פ

ביצירה  דברים".  "במדבר  קודמת  ה

משתתפים 12 רקדני הלהקה. היצירה 

אירועים  בהשראת  פנטזיה  נה  ה

אקטואליים, המתרחשת אי שם, במקום 

שמעבר לקצה....ביום שאחרי.

אולי זה כבר כאן?

כוריאוגרפיה: תמיר גינץ

מוזיקה מקורית: אבי בללי

תפאורה ובמה: אדם קלר

תלבושות: לימור דרור- הרשקו

תאורה: שי יהודאי

4
להקת המחול קמע 

לא נודע 
NEVERLAND

11 במאי, 2017
 20:30
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צילום אייל הירש

כוריאוגרפיה,

עיצוב במה ותאורה – רמי באר

מוזיקה: אנדרסן, וואלמרוד, סטרן, ביורק, 

דספלט,  פרידן,   & קרג  באטנס,  אק  פ

אולאפור, א. פרסלי, סילבר מ. ציון

עיצוב פס קול – רמי באר, אלכס קלוד

עיצוב תלבושות – רמי באר, לילך חצבני

מנהלת חזרות ראשית ועוזרת

למנהל אמנותי: ניצה גמבו 

מנהל חזרות: אייל דדון

בן  דייויד  בך,  בן  כהן,  שני  קדנים:  ר

סטייצוק,  אולגה  ארייג,  מרטן  שמעון, 

סו ג'ון קים, הגר שחל, רני בן סימון, ניב 

אלבז, נדב גל, אילייה ניקורוב, פרידה 

וואן  ג'ין  וורווארט,  סדריג  סיידל,  אם  ד

סוק, אנסטסיה צ'שון, מייגן דוהני

"זה חמק מאתנו באותו זמן, אבל זה לא 

משנה – מחר אנחנו נרוץ מהר יותר, 

נפרוש את ידינו רחב יותר....ואז בבוקר 

נפלא אחד... "

פרנסיס סקוט פיצג'רלד

)מתוך "גטסבי הגדול"(

5
להקת המחול הקיבוצית

"סוסים בשמיים"
מאת רמי באר

'Horses in the Sky'
by Rami Be'er

8 ביוני, 2017
 20:30
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צילום אייל הירש



את  אליו  מושך  )נהרין(  אוהד  "
בעולם... ביותר  הטובים  רקדנים  ה

מעולם לא ראיתי כזה שילוב של יופי, 
אנרגיה וטכניקה"

מיכאיל ברישניקוב, מתוך ראיון בעיתון 
"הארץ", נובמבר 2011

 
ממש  היא  בת-שבע  להקת  בעיני  "
אוצר לאומי, ואני מקווה שהישראלים 

מבינים את הכוח שיש לה בעולם"

להקת הבלט  מילפייה, מנהל  בנג'מין 
לדני  בראיון  פריז,  האופרה  בית  ל  ש
ספקטור, ידיעות אחרונות 29.1.2014   

 
יכולת  מפגינים  הלהקה  ...רקדני  "
בימתית  נוכחות  מופלאה,  כנית  ט
חזקה ועזות הבעה; ה'גרוב' והאישיות 

הייחודית שלהם יוצרים ענין רב.
הכוריאוגרפיה  את  ממחישים  ם  ה
שלמות,  בבהירות,  נהרין  אוהד  ל  ש
תשוקה, אהבה ומחויבות. הם מבינים 
ואת  היצירה  של  הדינמיקה  ת  א

המעברים בתוכה-
ביותר  המינימליסטיות  התנועות  מ
שנראות כמו לחישה ועד להתפרצות 
של  תחושה  הנותנת  בחלל  גוף  ה
חגיגה תנועתית. הרקדנים מפגינים 

יכולת לעבור ממצב למצב,
לנוע במהירות ובדיוק מדהים – ומצד 
האדאג'ו  בתנועות  שולטים  ני  ש
יוצרים  הם  ובביטחון.  ברגישות  חן,  ב
וסקרנות גם בקטעים  תחושת מתח 
האיטיים והמופשטים ביותר, והצפייה 

בהם היא עונג צרוף.."

מתוך דברי רנה גלוק- יו"ר ועדת פרס 
הביצוע שניתן ללהקה על "שדה21", 
לשנת  הישראלי  המחול  פרסי  קס  ט

2012-13

 
מתחברים,  ממריאים,  הרקדנים   ... "
מיטלטלים,  מתהפכים,  תגוללים,  מ
שנדיר  ובצורה  שניה,  בשברי  הכל  ו

לפגוש... כל ה-18 פנומנליים.
דבר.  ולא מרסנים  הם מסכנים הכל 
מדהימה,  בצורה  זורם  שלהם  גוף  ה
הכלל.  מן  יוצא  שלו  ההבעה  מנעד  ו

אך זוהי האנרגיה האבסולוטית,
שגורמת  שלהם  נגמרת  בלתי  ה

לנשימה להיעתק..." 

דומיניון פוסט, ניו זילנד, 22.2.14
 

"נהרין ובת-שבע בשיאם - מדהימים, 
מהפנטים, קדחתניים, שמימיים.”

ניו-יורק טיימס 13  נוב' 2014

6
להקת מחול בת-שבע

מופע בכורה
תוכנית חדשה

מאת אוהד נהרין
לרקדני להקת מחול

בת-שבע

29 בנובמבר, 2017
 20:30
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מתוך המופע 'עבודה אחרונה', צילום: גדי דגון



תאריךשם המופעשם הלהקהמס' מופע

6.10.16ברבור לבןהבלט הישראלי1

בלט היספניקו2

Ballet Hispanico
1.12.16ניו יורק

3L-E-V  להקת

מאת שרון אייל וגיא בכר
OCD LOVE7.2.17

11.5.17לא נודע NEVERLAND    להקת המחול קמע4

8.6.17סוסים בשמייםלהקת המחול הקיבוצית5

29.11.17מופע בכורהלהקת מחול בת-שבע6

סדרת המחול חיפה 2016-17

* ט.ל.ח התכנית נתונה לשינויים כל המופעים מתחילים בשעה 20:30,
באודיטוריום 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  30.7.16  

* 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 המסדרה כפי שפורסמה, אולם מסיבות    

שאינן תלויות ייתכנו שינויים של הרגע האחרון.    

נא עיקבו אחרי השינויים.  

* ט.ל.ח.

* מנויי סדרות הסימפונית זכאים  להנחה ברכישת מנוי/כרטיסים בסדרת המחול 

* כל מנוי רשאי לקבל את כל ההטבות הנ"ל

כרטיס מתוך "סדרת האופרה" 

)סימפונית חיפה( באודיטוריום חיפה

כרמן

מאת ג'ורג' ביזה

מנצח שו צ'ונג

18.7 ,17.7
במחיר 150 ₪ 
במקום 275 ₪

כרטיס מתוך "סדרת הביג בנד"

בקריגר

ריקודים אמריקאיים - 

תכנית חגיגית לסיום העונה

ג'ף הווארד מנצח

26.7.2016
במחיר 50 ₪ 
במקום 75 ₪

קונצרט פתיחת העונה 2016-17 ביג בנד

Blues & Soul

בהשתתפות הזמר 

והשחקן תומר שרון

במחיר 50 ₪ 27.9.2016
במקום 75 ₪

כרטיס לסינמטק 2
פרטים באתר הסינמטק

haifacin.co.il

הקרנות 

מסחריות
במחיר 19 ₪ 
במקום 38 ₪

הטבות לרוכשי מנוי:

בנוסף, סדרת מיקס כוללת שישה כרטיסי בונוס לשימוש
בפסטיבל הסרטים, סינמטק חיפה, התזמורת הסימפונית חיפה וגן חיות

* על בסיס מקום פנוי

הנהלת אתו"ס: 
מנהלת  אמנותית סדרת המחול חיפה

הכוראוגרפית והרקדנית מיכל ליננברג

רכזת סדרת המחול ומנהלת פרסום

שרון וולמן עובדיה

מנכ"ל אתו"ס

עו"ד יגאל זאבי

דירקטוריון אתו"ס

יעקב פינגולד – יו"ר

רוני בן חיים

גלית גרנות

ביאטריס כץ רוזן

אליהו לנדאו

שמשון עידו

תחייה עשת

יוסי שלום

חיים פרג



ח.8338888
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אתו"ס - החברה לאמנות, תרבות וספורט חיפה בע"מ )חל"צ(


