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ל tשאלתי~וליליאלחנדררש Nעקהילתימרכז
THE ALEJANORO ANO LILLY SALTIEL COMMUNITY CENTER 

 102 < 717877 .טל 938וסירושליםמזרחתרפיות .ר 3הגרדוםעולי · nר

מגוונתפעילותמתקיימתמזרח'תלפיותשאלתיאל'במתנ"ס

מבוגריםנוערלטף,חברתיתופעילותחוגיםשלועשירה

'אומנות,'ודרג'מוזיקה,מחולכולל:החוגיםבחרמ .וקשישים

ופעילות'משחקיהנשים'התעמלותלסוגיוספורטקרמיקה,

קשישים.

המתנ"סהואירושלים//"האנסמב,להמחוללהקתשלביתה

להופעותףבכרסוהלהקהשלהיומיומיתעבודתהמתבצעתבר

ארועים/השכונה,בפסטיבלימופיעההלהקההארץ,ברחבי

השכרנה.ילדיבפניוקיטנותחגיגות/

לכלפתוחירושלים// ///האנסמבלשללמחולהספרבית

בתחוםמקצועייםלהשגיםשאיפהעםויחדוהרמותהגילים

ללמודןהמערבילכלהמאפשרתחינוכיתגישהקיימת /המחול

מקומר.אתלמצוא /מחול

'אזגתנועה, /קלסי /מודרכימחול:סגנונותשלרחבהקשת

מזרחתלפיותשכונתמתושביביםלומאפשרת /עםוריקודי

המחול.מחוגילהכרתלהומחוצה

הספר:ביתמורותוינדהרלץ'סראלילמחול:הספרביתמנהלת

פלוושרונהמליניאקהדר /אינבינדרדפנה /ן-לרירימואיה

ן.בנישטיירו

והרשמה:פרטים

 13הגרדוםערלישאלתיאלמתנ"ס
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לירושליםהקרןברכת

הקבוצותאחתהיאירושלים////האנסמבל,המחוללהקת

היחרדיהביטויובאופןעבודתןבדרךבעיר,המקוריות

האחרונות.בשניםשפיתחו

ביצירתההןבעירברחהתרחייאיכרתלשיפורערשההלהקה

המחולבתחוםתלמידיםארכלוסיתבטיפוחוהןהארמנרתית

שאלתיאלבמתנ"סמפעיליםהםאותרהמשגשג,בבית-הספר

ב.הנציאומרןבשכונת

האמניםקבוצותעלירושלים////האנסמבל,נמנהאלונזכרת

לירושלים.מהקרןותמיכהעידודהמקבלותהירושלמיות

בעבודתםהצלחהירושלים////האנסמבללחברימאחליםאנו

אתמיוחדבגררןבעתהצוהמקוריתרוחםעלושמירההחדשה

בעיר.הנוצרהתרבותיהפסיפס

בברכה,

'C ~ )3 ...., 
צורגוני

לירושליםהקרן



מליניאקהדרכהןבתיהןבינשטיירופלושרונהאינבינדרדפנהלוירימוןאיהבלהקה:

שריר.,יעקבלנגןהלגה :אורחיםארמנים

ןבינשטיירואוריתאורה:

ירושליםאותסטודיוותכניה:כרזהבעיצר

נעמןרוניצילום:

THE ENSEMBLE, JERUSALEM ,מחול.להקתירושליםהאנסמבל

בעצמםהיוצריםומוריםכרריארגרפיםרקדניםקברצזiירושלים,האנסמבל,המחוללהקת

 .משותףאומנותיבניהולהלהקהאתומנהליםיצירותיהםאת

שלה.המחולבלערהבסיסהיאהלהקהחברישלוהיצירהמשלהרשפהקןפיתחההלהקה

רמהשגיההלהקהעבודתמדרךשהתלהבומחו"לכוריאוגרפיםעםקשריםנוצרוכןכמו

רעוד.שריר'יעקב ,ןנהריאוהדלנגן'הלגהמעבודותיהם'להותרמו

יחרדיוהתוצרהאישיות,והחוויותאומנותיהןהנסיךכלמסךנוצריםהלהקהשלהמחולביער

(מולטי-מדיה).וקולנועריקודמרסיקה,משחק,בומשל

המעניקלמחולספרביתהקימהשםשנים,ששמזהשאלתיאלבמתנ"סעובדתהלהקה

 .והרמותהגיליםלכלהמחולמקצועותשלעשירמגורן

התנועה.ואמנותמחולאוהבישלעתידיתאוכלוסיהשלבחינוךראשונהממדרגהחינוכיתמשימה

The Ensemble. Jerusalem Dance Company is a collective of dancers. choreographers 
and teachers. lts members create their own choreographies as well as manage the 

. company as its artistic designers and directors. The operation. administration. publicity 
. 1983 decoration. /ighting and sound are handled by the members since 

y developed its own line of expression and its evenings of dance are חThe compa 
-works by the company members and by choreographers who found a com חסbased 
. mon language with the company such as Y. Sharir. Ohad Naharin and Helga Langen 
-The company's evening programs are created out of their artistic and personal experi 

. ence. resulting in a unique "product". emphasizing the connection of dance. drama 
. music and cinema - multimedia 

Critics say: "The Jerusalemites don't use the concept "dance theater" falsely... in their 
dances a clear and unique expression that should be appreciated when looking at the 

others. The Ensemble. Jerusalem. the most interesting thing happening to the local 
dance. "CHessi Laskaly. Ha'ir> "... much praise should be given to the company for their 
seriousness in their own direction. without compromising. to create lsraeli contemporary 

.> dance." <Eliyakim Yaron. Ma'ariv 
The company works at the Shaltiel Community Center in East Talpiot. and operates 

-a dance school there with 250 students. The dance school is an important tool for edu 
cating future dancers. and a future population of experienced dance 

. and movement lovers 
מחול."ןתיאטררבמושגבכרזשימושעושיםאינם"הירושלמיםהאחרונות:בשניםהעיתונותמן

להקותברושלהחדגונידישדרשןרקעעללהעריכהשישחרדיתויברורהאמירההצגתבריקודיהם

הלוקלי"למחולהקורהביותרהמענייןברהדירושליםבל'מהאנסבירת.התל-אביהמחול

לסקלי).(חזי

מתפשרותבלתיבדרכיםהליכתהרצינותה,-רביםלשבחיםהקבוצהראויההמגבלות''חרף

ב)מערי ,ירון(אליקיםאחת"ועונהבעתוישראליעכשווישהואמחולליצוריכולתהעל

"The Ensemble, Jerusalem", ls supported by The Jerusalem Foundation, Jerusalem 
Municipality, Ministry of Education and Culture·for projects, 

and the Doron Foundation. 

 13הגרדוםעולירח'הלהקה:בתכתר

שאלתיאלע"שקהילתימרבן

 93801ירושלים

-02 717077טלפון:

סיוערכןירושליםעיריתגםהשנה ,שאלתיאלמתנ"סלירושלים,הקרןבסיועפועלתהלהקה
דורון.וקרןכרתוהתרהחינוךממשרדלפררייקטים



עדשסייעואלולכלנתונהתודתנו

חומריתהןבתמיכהוממשיכיםהיום

לפעילותנו:רוחניתוהן

וצררתירושליםלקרןבלבמקר *

בה.הפעילים

הועדההנהלה,שאלתיאל,מתנ"ס *

בדים.הערוצוותהמנהל

ירושליםעירית *

ברחוהתרהחינוךמשרד *

פרוייקטאתשאפשרולאלותודה

בו:ותמכו"הרציף"

-בפלקואילןומרישראלרכבת *
-יצחקימרהרכבת,ברדו

ירושליםתחנתמנהל

בדים.הערוצוות

-החשמלברחח *
ירושלים. ,בית-לחםדרך

ימק"א.הנהלת *

ימק"א"הצריף" *

צוותוכלעל ,ירושליםןתיאטרו *

במיוחדו"החאן"ןתיאטרו *

אגאיכיסיםרביץ,לצילה

בלבינדרואילן

דוד"."שולחןמסעדת *

בקעהמתנ"ס *

ןאדלמחיה-בעהכרפינת *

ביץדרדרישרה *

זיושולי *

ןקליין l 'ג *

אייזקסמיכל *

PREMIERS בכורותבער

21:00 July 13 at 13 21:00בשעהביולי 

Rebecca Crown Hall ירושליםןתיאטרו ,ןקראונקהואולם

Jerusalem Theatre 

21:30 16 July 16 at 21:30בשעהביולי 

Rebecca Crown Hall ירושליםןתיאטרו ,ןקראונקהראולם

Jerusalem Theatre 

: Programme ב:הערתכנית

xx2 1דxx2 

broken dishes ... ... הכליםאתשברו

lntermission הפסקה

glossy 8סדx10 8x כתמונה)בריקמ
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מסעדהקפה

ישראלימטבח

 12חבררןדרך
ירושלים

 02-716857טל.

THE6PLACE 

HOUSE OF QUAUTY 

COFFEE TESTAURANT 

ISRAELI CUJSINE 

N EVF12 מ DERECH H 

JERUSALEM 

02-716857 TEL. 

אישורציבורימוסדברזיליישראלע"שוםפורטתרבותמרכז
 4 5 0 5 9 1 7 •מט

 os1·21sooטלפון: , 79408צפוןלכישנחלנעדוארנגבה,

 ,ז"לברזיליישראלע"שוספורטתרבותמרכז
עוסק ,ישראלבממשלתבריאותשרשהיה

אומנותתרבותפעולותועידודייזוםבפיתוח

לכיש.חבלאזורבעיקר ,הדרוםבאזורוחינון

פעילותומתמקדתישראללמדינת-40הבשנת

באזורהעצמאותמלחמתשלולימודבהנחלה

משטרת"גבעתי",בתחטי(קרבות ,הדרום

ותכלולוכדו')נגבהעלבבקר ,סוידאןעיראק

וזכרון.תיעודאתרהקמתאף

ll} 
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"הךצרף•

הופכתהרכבתתחנת

 .-30המשנותלרציףבלילה

ואשליותאנוכיות ,פחדתשוקה,

מולטימדיהבמופעחלקלוקחים

ררידיאר.קולנועסרט,מחול,של

לנגןהלגהכוריאוגרפיה:

שטייבומקסמוסיקה:

 .יאסמייקללכוריארגרפית:עוזר

לוי-רימוןאיהרקדניות:

כהןבתיה

אינבינדרדפנה

מליניאקהדר

ןבינשטיירופלושרונה

ןאוחיואריהגברים:

אכדיאריה

ביתןאשר

גילשי

חפץאלחנן

סטרןריקודו

ספרלינגברטרו

כהןירדנהבושרת:תל

-נע"הכו"פינתנעים:כר
אידלמןחיה

ןבנישטיירואוריתאורה:

דה-ויירסרות

ןקליין 1 'גאו:וידיצלום

ןבנישטיירואוריהפקה:מנהל

אותסטודיוותכניה:פוסטר

לבגבימשחק:הדרכת

קאפוטונינהצורת:

בר,ק"מ 8x10 "סרט

לנגןהלגהבמאי:

ירושלים", ,''האנסמבלמפיק:

מילואיורם

מילואיורםצלם:

זהביאייל :צלםעוזר

חמראליעררך:

רפאליאסףתאורה:

שטיינברגזהבהאפור:

 ,ןפקסטובסטילניצבים:נשיקות
 ,לוייחיאל ,אבנרבארי ,צררגוני
 ,כיסים /דני ,טוקטליאיזי /כהןתום

 1יחמנכמינה ,לפריזעפרה

חורש.ןסירו ,טוקטליאתי

TRACK OF ILLUSIONS 
At night the train station 
transf orms into a scene from the 
thirties. 
Arrogance. f ear. passion. and hap
piness play parts in a multi-media 
performance with dance. film and 
video. 
Choreography: Helga Langen 
Music: Max Steiner 
Ass. to the Choreographer: Michael Jas 
Dancers: Aya Rimon Levy 

Batia Cohen 
Daphne Einbinder 
Hadar Maliniak 
Sharona Paller Rubinstein 

Men: Arieh Ande 
Asher Bitan 
Shai Gil 
Elchanan Hefez 
Arieh Ochaion 
Robert Sperling 
Ricardo Stone 

Costumes: Yardena Cohen 
Hats: Hat Corner-Haya Edleman 
Lighting: Uri Rubinstein 

Ruth De-Vrees 
Video Photography: Joan Klein 
Prod. Manager: Uri Rubinstein 
Poster and Program: Studio Ot 
Acting Coach: Gabi Lev 
Crew: Nina Caputo 

MOVIE - "8x10 GLOSSY" 
Director: Helga Langen 
Producers: "The Ensemble. Jerusalem." 

Yoram Milo 
Photographer: Yoram Milo 
Ass. Photographer: Eya/ Zahavi 
Editing: Eli Hamu 
Lighting: Assaf Rafaeli 
Makeup: Zahava Steinberg 
Kisses To The Extras: 
Steve Paxton. Goni Tzur. 
Barry Avner. Yechiel Levy. 
Tom Cohen. lzi Tokatli. Danny. 
Nisim. Ofra F rizel. 
Mira Nachmani. E tti Tokatli. 
Sivan Horesh. 



Premiere Dances בבכורההיצירות

1xx2 

החייםבמירוץ

לויןרמואיהכוריארגרפיה:

סקאילהקתמוסיקה:

בושרתהתלכלאיה,בושרת:תל

גלימתוצרת

1XX2 
Races of Life 
Choreography: Aya Rimon Levy 
Music: Sky 
Costumes: "Gali". Aya 

~~ ..... . 

הכליםאתברוש

משחקרתלאכברןה

דראינבינדפנהכרריארגרפיה:

דה-ריטהרי ,לאסגפיליפמוסיקה:

תורןלאהבושרת:תל

Broken dishes 
The game is over 
Choreography: Daphne Einbinder 
Music: Phillip Glass. Harry de-Vit 
Costumes: Lea Toren 

Glossy 8סרx 
. 4 women hope for a part in a film 

but they don't get it. Dance. film 
and music with the atmosphere of 

. the thirties 
Choreography: Helga Langen 
Music: from old films 
Costumes: Yardena Cohen 

8x10 מבריק

אךבסרטלתפקידמקוותנשיםנעאר

דמותהיאאישהכלאכזבה,נוחלות

עלבסרטןמרקולסיפורהוהרקעשונה

 .יחדמשתלביםוהסרטהריקודמסך,

שנותשלבאווירה ,מחולןתיאטרו

 .-30ה

לנגןהלגהכוריאוגרפיה:

שנותשלישניםמסרטיםמוסיקה:

-30ה

כהןירדנהבושות:תל
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אינבינדרדפנה

לוירמוןאיה

תוארבעלתשמואלגןברץקיילידת

יורק.נירוליאר,דמג'ב.פ.א.

מחולה"אנסמבלעםהופיעה

שבע""בתבלהקתרקדה'וליארד",ג

עבוריצרהבחו"ל.עמםוסיירה

מעיל"של"גילגוליראתהאנסמבל

 ". 1xx2 "אתוהשנה

AYA RIMON LEVY 
. Kibbutz Gan Shmuel חwas born i 

Received her Bachelor of Fine 
. Arts degree from Julliard School 
-New York. Performed with the Jul 

liard Dance Ensemble. danced 
with the Bat Sheva Company and 

-traveled abroad with them. Creat 
. ed for the Ensemble Jerusalem 

The Story of an Overcoat" and " 
" 1xx2 " 

בוגרתארכיטקטית, ,ירושליםילידת

בטכניון.לארכיטקטורההפקולטה

ורבין.ע"שלמחולהאקדמיהבוגרת

לדרמה.הירושלמיתבסדנההשתתפה

"רעשאוויר","איןאתיצרה

שברר ... "אתולאחרונהבמערכת",

הכלים".את

DAPHNE EINBINDER 
. architect חJerusalem. A חBorn i 
. graduated in the Technion. Haifa 

Dance graduate from The Rubin 
. Academy of Music and Dance 

Jerusalem. Was in the Jerusalem 
Drama Workshop. Created for the 
Ensemble "No Air". "Disturbances 

-the System". and lately " ... Bro חi 
" ken Dishes 

רוזה-מליניאקהדר

באולפןלמדהזרע.ביתברץקיילידת

אורןהדהעםן"היוד"עמקמחול

ארנון.יהודיתעםבגעתון,בסדנה

עבוריצרה . 1984מאזבלהקה

אור"."הבזקיאתהאנסמבל

HADAR MALINIAK 
-Kibbutz Beit Zerah. Stu חBorn i 
-died at Jordan's Valley Dance Ul 

pan with Heda Oren. and in the 
Kibbutz Dance Company 
Workshop at Ga'aton. with Yehudit 
Arnon. With the Ensemble since 

. 1984 

כהןבתיה

אלונים.בקיבוץגדלהגרמניה,ילידת

ע"שבאקדמיהב.א.תוארבעלת

במילגהיורקבנירהשתלמהורבין.

חסיהשלבלהקתהרקדהשרת.מקרן

אנהושלבת-דורשלבסדנה ,לוי

 ,ענבל ,בבת-דורלימדהב.סוקרלו
מלמדתוכיוםברציםהקיסמינר

בירושלים.ביןרוע"שבאקדמיה

BATYA COHEN 
. Born in Germany. Has a B.A 

. from the Rubin Academy 
New York חJerusalem. Studied i 

scholarship from the American חס
lsrael Cultural F oundation. Danced 

. the companies: Hassia Levy חi 
Anna Sokolov's Workshop. and 
Bat Dor's Workshop. Taught at 

. Bat Dor. lnbal. Kibbutzim Seminar 
. and today in the Rubin Academy 



ןבנישטיירופלושרונה

 . 87אוגוסטמאזבארץוארה"בילידת

מודרניבמחולמ.א.בעלת

לרם-מאוניברסיטתרבכרריארגרפיה

מוגליתשלבלהקהרקדה'לס:אנג

בלוסןקלממרתהשלרכןבדער

 ,' 87נובמברמאזבלהקהאנג'לס.

בים".טר"צהרייםיצירתהברפרטוארו

SHARONA PALLER 
RUBINSTEIN 
Born in the United States and 
came to lsrael in August 1987. Re
ceived her B.A. and M.A in 
Modern Dance and Choreography 
f rom the University of California. 
Los Angeles. Danced with the 
Margalit Oved Dance Theater 
Company and the Martha Kalman 
Dance Company. With the Ensem
ble since Nov. 1987. and created 
"Good Afternoon" for the 
Ensemble. 

HELGA LANGEN 
-Co-founder. choreographer. per 

former with Vals Bloed Dance 
. Theatre. Amsterdam. Netherlands 

Also choreographed many works 
f or groups such as Pauline 

. Daniels: "The Ensemble 
Jerusalem" and others. Taught at 

. the Dance Academy Roterdam 
-Netherlands. Regularly guest in 
 structor <Cunningham techniqueכ

at Bat Dor Studios. Tel Aviv 
." and "The Ensemble. Jerusalem 

This year Helga Langen came to 
-Jerusalem three times to choreo 
" graph and produce "The Station 

" with "The Ensemble. Jerusalem 
for the lsrael Street F estival. "One 

-of the most interesting choreogra 
-phers in Europe nowadays ... " <Hes 

.> si Laskaly. "Ha'ir" Tel Aviv 

לנגןהלגה

בלך""פולסלהקתממייסדי

כרריארגרפיתהולנד,באמסטרדם

שלבומספריצרהבלהקה.ורקדנית

ביניהןובארץבהולנדכרריארגרפירת

 ) 84ישראל(פסטיבלאלםדניןלפארלי

ירושלים.לאנסמבל,עבודותוכמה

לימדהקניגהם,לטכניקתמררה

היתה ,ברוטרדםלמחולבאקדמיה

רכןדור"ב"בתאורחתמורה

ירושלים".בלב"האנסמבירושלים

ליצירתהןלירושליםהגיעההשנה

והן ,ירושלים ,האנסמבלעםה"רציף"

בלטיפסעבורזאתכל /הסרטלהפקת

ב)קןןקן(מטעםברחראירועי

ישראל.בפסטיבל

הכרריארגרפיות"אחת :מהביקורת

היום.""באירופהביותרהמענינות

 ."העיר"ח.לסקלי





בר "התיבכת

גל-ר"ד· n-זוכרי

-לגירדמיומז-

rt ~--_9 ~-0 .בראנ::_ד .!._ 

דן).(לרבדלי:ג'יידכוארוגרפיה

 1פרק-וויולהנבללחליל,פונטה-דביוכימוסיקת

גיודי.דפנה,דינה,איה,ארי,
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נןראדגרפיה

n דסיקה
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ליפשיץארי :.

-קרלאגי.דר-ז•אק.ואורסרלהליפשיץ.עופרדגמן,ראי

'~ 0' {r) '.t( (r 
גיר.דפנה.דינה,ג'ודו,איה,

n הקספ

דראו\

מדחיקה

(אמטסרדם)לנגןהלגח

הרלידיינילי

גרפיהכדואר

ומיכל.איה

~קוץ~ ~י!"_ ך_בת!!_ :_ד!_ר~...:

מן J1'1קפלורה : ·נרראוגרפרה

גיקוורןג' :מדסיקה

ארי
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-לג "רדמ

- י:.י~ l י~:..

אי~נננדרד~נה :יה gנדרארגו

שרלץקלאוס :מרסיקה

דגמןראי :קול

נירד~נה.דינה,איה,אוי,

רןןשלים.מזרח-בתלפיותשאלתיאלייש yקהילתילמרכזמוקה yהתודתנו

יליות~ה, yרפלדסנאעזרתםך yירושליםyיחוךרת
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יוינון--ךף tורז r.כ

 ך~'ג.-ןרזייןרן·חךיי

גר-,כנףיו

 *הונרנסמחקותתןוף;צו *
 *חנרשךיעם 7שיך *
 *רי:יס iזנ nמ · 1 _,, 1קו *
שבנתבויצירות(ונינחם~ראליםרףדושדךרוה?יצ *

 * )ה~ vחד nחעבורבמיוףד

*** *** *** *** 

 • 1979נשבחךףחת w~תבךךףף yץחהףלרגלימדרזמרי

a בירול~וסיקה ~ה~הודיוגרגריאוידףחףלהפזחריחn ~לי
ך.ךאב-וגחל

 ,רי'ייי,,ור:ו•ו rבטי~~יקרח~.·וכ J 'ףילה.ר.רנורובהקבוצהר~.:ןרו•ואו
 .וחדלוךןאוו

לברשוה nבוללמןףז,םג~הוא nר xקונגו~ההא~~הבקבוצה~ףןךדוה

ובימו?.

חןךננ·ןן·~ " tJךבף ן;\_,·נזןף;;ךקברצי;ך

פףנףר.ווייבלקלו nי ryקלאף 7חוננ **

 . )·כליור~ל(ללאלה gא-ק nףורני **

** n קלאטיח. 9קונצרונניח

ד.~לילדתוכני~ **

והחבךוף.ו~מודגווייבלמ?ר ~לנתתננלח **

הירושלמי,אן nה , nי-חיאטרוןהקבוצה:ה vהר~יבהחהחקוחרתניד
n ר ,''-ז~חררצ"וזראל,~:יוזי!~ון:t ונ;ק"!ז,ח,~:יה!'בר~ונ-:-ברסיייי,ה

חנשלא.נניףחזרחנרחיףיס uןלהי~ראן) ~יהנש(לכבודה~נ~ף

שנ~רבהקאמריים,להרנבבםוחחר•חון wןאבחקר~הקבוצהזכתהכן
ף.יל wבירוקה~למרף~ה nבאקד

להצלחה. n ~,ה r1:וזנבגוזיל, !'.: 1 " 11':!הףרברנהקבוצה,,ונ:וו, tJוףבק~ץ



נאבסדריהרקדנ!יי

-כ.וברוכ."ודייג

ףזרה .ףניררשלימרדרהילאתרחייףהלארץלהה v 16בגילרוק.ינידילידף
 'בקרלגיהמזררללליתודינ,"לארה

ובדרמה.במחדל B .A .תראוננזלח .יבארדי 1
 • 197 ~בשבחלחדבאהצרזרפה )רזריאכ~רוןארגוןרשות,חלב vרניצרחנגרןה, Y(נהרפ
 • 1'ישאל.חיאל•במרכז , 1~ןךו,בזרומלמזחנא.נתזומדרהרת, vחלבוועלואוח nאנה, fמרפי

ל-אך yוובליח

לןחמל D ' 1הביחגרוב .ןךגרא 7ולהרכחךןןלב 1דזהאלאצללמדה .םו .לוץ.וךוחדליי
תירבהו ,ק 'ורבדילב ~ו 11הוב r: yמ" כ::זדינ 'לתיגלוזגהלקב .וידבולביבבמז 1נ

ללהקההצטרפההחינוך.משרדשלידואמנות nלתרנרוהמועצהאמריקה-לשואל
הצטרפהאנגליה,וברחביאדינבורוב~מטיבלמיופ yפבלונדוןוהופיעהבלונדון

 '~היחיאטרון nבהפקתרקדניתת"חקנ tכ~השתחפה . 1977נ-דנאסל
 1ייםפיכנ 1

• 

נמרכזרדיו tוסוננוצמחבזודנאב, iאב-בתלדרו"-בת''למחולי~סבניהמלמדת

בברירל-מרדרה.בזיארל rנבביהייסארוחתמורהנ~אלתיאל"•"

-י~יץ.~ולוואן

 . 1974-76השניםביןז 1ןוך-בת!!ולחלמסי rבניהידהמזןל .םירושליילידת

 ו). A .תוארנעל . cיל~ונריי ,ונורוישיעוrייקהלמהימבאקדול nלמהמחלקהגרתוב
11שהתיכוןח 11נבייהמלמדתבמחול. y 1979תבשנדגא~:זלה 9הצטרהאקדמיה.י • 

-ן ~ ג.- ! f ~ "iנ ,והבד"

בתל-אביב.דור-בתשלה''סיובביאלחקךבחקנעמיאצלטבלדהמלתל-אגרב.יילידח
 •rויל J'-1ןרויויבוו '!( ",,הק "סומלהימקדבאלוrןמלחלקהמהגרתיב

 .פו a2 ...בלסדנאהצטר~המודרנייול nונמלחדזו . s.A .יוראובנולח

-וןמריאיה

במחלקהאחתשבהלמדהאורן.גבריאלהאצללרקודהחלהשמואל.-גןקיבוץילידה
ג•וליארד,נוגר~רוק.י-לנויהמשיבהומשםרושליםיבךירוב ש'' Yבאקדמיהלמחדל

של;ל nהמנאגכחבלה vהוףי . r,A ~ bתוארנעלת .םלימודימילגחקיבלהבו
הירניישי.וקזקדלימוןחוזהחרקרלוב,אנהשל nבודר vנג'וליארד,

y לארץ,שונהםr ננדהy רrאתצרהיוהופיעהבאןיהמחולסדנ::ו-u זנשלגלגןלירy "יל
באירופה.הופעותיורזרלבמסגרתהויצאה ''שנזנ-בת':ללהקתהצטרפה
שביס. 3במשךמנשהאיזזריתמועצהלמחדל,באדל~ןלומדה



- .rזחודגחןאן-;

-ו.ינדור}זזיונה

למחולהמחלקהנוגותלארניכוקטווה.הפקולטההט,נירן,ניגוח , nיררשלוילידה

נסדנאה vנר nו:\למדת fi .3' .תארי 2:רל .,נביורשליזנ.וורניש 1י'יבאקדמיה
 .ז 9פדבשבחלסדנאהציירתהלדרמה.ית tn:יל Jהוןן

-גלבןךר·נ

בגעתון.נאדל~ןמורלללמודהחחילהנקרה.-ראשנקנרץוהחחגוגדל
 • ."גימפלבהצגהמרפיענירר!'ולייפ.ורבין'ש' Yולמחדללמוסיקההאקדמיהתלמיד
fרלהרללמודהזחיל •החאןאnנטוודםתיי. 'i F\ 1933-בהסדנא ·נום~נ • 

 •הגוילר ,גבירקךיוברו yהלשכוהוסבריביהאחגר 1ב .קיןוןזנדחולי
 ."ףןאו!"במרrידר '(בlז~קנןצח D'Iבחשןחףנדה yןנזוגךתה yהןףו

n ר~יv עבורה,שגנתנרביצירותאדרליאנףובנירירוקבג'ינמדעדיניםה
אחtיראבח Jאיה • .רירצרחרה rנ .r •דענית nכ . 1 ? 30חב t'Jבלאוץולחה rארוגינלירזז,

 . vהזכניtילופrוצני:-חמצל.,.ליסח 11tהאשר.



 .ךנו:לז.ויחהיוחולמהזרדנחמוסרו!ואר

 11לו'גמל l'Jי ,לוגגל 11

נרריארגוc:ויה

חרסיקה

רימוןהיא

מרלרדנמקי.קדיהשלסו~ררהעלמבוס~ר, vרלנדלילדיםוחדימהמחול,

קבוצתי.מחול
 . 1978בדצמברבנורה

 ..רהזורנוחנוךיהחמשרדח 11ע .:יהח nדנמומלצתזוה vהופ

 y ,,.בקשלג

קושמן.&לדרההיכוראוגרפ

חיים.מרסיקאיםבשתוףוקבוצותיסדייחשלם,מחול

 . 1978ינוארבבררה

ת-ילירהי~סוי

כוראוגרפיה

מרסיקה

סרקרלרבאנה
גיבאלבן

 • 1978באוגוסטהנרר}זןגרפיח, '" 11במתנהלסדנאביתדהמחול

מראות

לוחואםולירכוראוגרפיה
 tנארגרסוהכוראוגרף,וזן'יבמירנה,הסדנא,ברר yנרצוהמחדל

19  . nמרקלטרמרמיקהמוסיקאים nפר nnבהש , 78

 .הרגזיבזה

ןמקרשפלורהיהפכוראוגר
ערב.צהרים.-אחריצהרים,ברקו, :חחלקי 5ב-שלםמחול

לילה.

 . 1979בדצמברבבררה
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199ב"ויוברהבכן 1 • 

הגולןגן

נוראוגרפרה

מוסיקה

קושמןפלווה
שולטרקלאספלמיתשירה

ואישה.לגברדואט

 • 1990בנובמברבכורה

הרוגליףיס

כוראוגרפיה

מוסיקה

ךונ:וןאיוה

פררקופיינ.מאת 3מס•לפסנתרקונצ'רטובתרךשניפרק

ןזו~~גמר

נוראוגרtניה

 .מוסייקה
קושמןפלורה
ולץ l'Jקלאס

ולוזר

 • 1990ימאבבנורה

שבבים

שמןקררהפלוכוראוגרפיה

רטאבלה)(ס~כזארהודיתמוסיקה

סולד

 • 1976באפרילבכורה



לנשיםטריו
 19a-זבמרץבנדרה

נלרניפ

ברבוובגדדזיגרפיהכדואר

דואט

 ,~ t990באפרילבנורה

חנה .-.

זלצמן.שולמית :גראררגופיה

 •ונאקעירית '" Yמושריםהחדרה, ·מקריאתים yקטפןסיקה .
סולו

• .. . 1980באפך?לבבררה ..,,... ·- , " 

.-..J ...... .. . . 

ו.ת~ילת .יראנ

פיה.וווארוכ
מרסיק;ז

זלצמך .שילמיח ~
איטקיט : .

קבוצתי ר:~נשירקוד

 • 1980נאפוילבדסנאבכדרה.

נבראת

גרפיוהובראו

מוסיק.ה

(קנדה)כהךמי yנ
ןרולוטךו

הכוראוגרפית.ייי yהסזנאעבדוכמתגהנרצוזל nהמ
ו. o s ~ 9ס 1ג 1גאבנדרה

מלאכיםשלדמעות

ביסדןדינה :כוראוגרפיה

.קרלאג'ונטריונומוסי;וה



ה yרמרפים yל~רמנרתשלים yמופלרשתהסדנאההקבלה , 1982נסתר
הארץ.בוחניזו nנמסגו

 • 1979בשנת ~בירושלים,האביבבףסטיבלהשחחפההסדנא-

גלוק.שלראררדיקהייארופיאוס 1!באופרה

פרנקפורט.עלמה :כוראוגרפיה

בטלביזיההילדיםבתונניתחלקלקחהכן,כמד

 .שומייואלוףנצלות'יאלדף
 • 1980בגצמנרלראשונהשודרההתוכניתניטרך,דינה :כוראוגרפיה

··-

אורחתבלהקהוהוזמנהישראלבפסטיבלהסדנאהשתתפה 1982נקיץ
אחר.לתאטרוןענדבפסטיבל

(טסטםונירם)."עדותייחגיגותבמסגרתבאופרההסדנאהשתתפה 1983בחרוף
שולץ.אדוה :כוראוגרפיה

) 



סאודידדרורה

 "במערי ! 1
11 y מעיליישלגילגרלירל

תרנרת yהמן

שובנרחנ,הרניחהכהקהלאליהשמשנההירושלמית,המחול"סדנת
מבטיחיםהלהקהחברי ...מיוחדתלבמהראויהשהיאועבודתה,תרנניוחיהברמת
נשבעתהלהקהבית-נטוח,יבלמימון,בלי ~ ..יםנכוריארגרפכיוצרים,רנות

 , '' ........תבואזרה yזושהיישאתקוהמתוךלהמשיך

מאודיךדרורה

 ••סטיפםלזירוגה "

הראוייםםמרמחינוחותרבהרצינית,להקהזושאנןמוכיחהזר,י•תרכניתה
יי ....נןל yםהממוניזותמהמרלעידוד

מנורגיורא

המשמריי'על'

מודרני.למחולםבירושלידהיחוההלהקה~ינהלמחולהירושלמיתדנאסייה
 " ...התלבושותצני vמבכהתפאורניהחצירדת,יהתאמהיוזמיהחהרקדנים

תמרירונית

ם"רושלייכאןי:

המחדלדנתסו ...זונפלאהלהקהשלה yנניצוונמרץ,נלהבהיהייהמחול
הקצרהיי.קיומהבתקופת"הצלחה-ערדלזכזההכלרשויכולההירושלמית,

בתסדלוקיב Y.ה 'תרילזבאולייובולוקוסהבז~ 'זביחרואםיפגוראיריכיבש 11
 .םמיצירותיהיםשחילקבוצהםבהעניקצרמה, yמהמאההירושל~יתהמחול

 • 11וכלהיואוםבמאבאסדהשבושהחיכיה ' ' 1אדח "הןיר .\ייאבתרהובכהי

סארדידדרויי:ה
 11טסךפפל Dןךוג 11

והמתלבטתאחדותםשנינברקיומהל yהנאבקתהפדנא,מופעייימנל
ותרבירזיתבי~והאמבי~למה Jהיצירתההואיי yהרג"בזהכספיים,בקשיים

.v עתה.ד

מחוללהקתצמחהחושלישבירלכך,לברףח- qסןמןוושהעיררסדותמהאמ
משית?מלתמיכההראויהמצויינת,
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שאלתיאלייש yהקהילתיהמרכז
ירושליםתל~יות-חזוח

קושונאןפלורה

אוה"ב.בווומונט,נוזלה

בבוסטוןגארה"ג,עשתההבסיסייםוחינונההכשרתהשאתוסוקאית. nומררה , nנוריאוגרפי

ובניו-ירוק.

למחולס 11רנביהנדרדינגטוןלאמנויותבקולג•אורחתבמררהלאנגליה,הרדמנה f966בשנת

בלונדון.בן-זמננו

מחולסדנאותשלבהפקותועמקהר yןנךשחקניםעםנדה yןקרמפרזיציה,טכניקהלימדה

נלדנדרן.

בלונדון.בן-זמננולמחולקה nהלשל yהקברמהרפרטוארחלקהחשיצרה,נרריאוגרפירח

-בהרצאותאנגליהברחבימיידהבן-זמננולמחולהלהקהשלהנסיוניחהקבוצהכמנהלת

וקודים.

n רמברניינלכזאורחתדוהi" ,בביהיD -בלונדוןלדומה 11
ייש yלמןסרקהבאקדמיה , 11למדה 11

 ."מודרה"בבריסלבזארשלןנביהייסבירושלים,ורבין

נרוטרדסחרל nהמרכזהמלכותי:האנגליהבלטפור-אוליי.היינלטשלארוחתנוריארגרפית

אנגליה.בווילסהמחולחיאטררןהולנד:

ןשםש~בגעתוןהבין-קיבוציתללהקהנוריארגר~יוחיצרהבישראל.מתגוררתהיא 1975מאז

ומנהלתבתל-אביבייבת-דרריילמrורלזו 11בניה .דח. Yבקנימלמדתחזררח. .דמנהלחכמורהגם

 nכרויאוגרפיויוצרתהיאולהמלמדתהיאארחההירושלמית,המחולמזבחשל nאמנותי

דת.מקררי



היררשלמיויהחידרלסדנה

רעונדיפםהחיירקדניחשללהקההיאהירושלמית,המחולסדנת
ומאז 1977בשנתקרשמן,פלורהל-ידי yהוקמההלהקהבירושלים,

לה.ומחוצהםבירושליברציפותה vומרפיפועלתהיא

בהמקצועית,להקהשזובכךהואתיהירושלמהמחוללסדנתהמיוחד
במשךזאת,ם yצממ. yהרקדנוםל-ידיענעשותהכוראוגרפיותרוב
לסדנאנודתrו yאח.העניקו'אלה,םכוראוגרפיהלהקהח{ועבדו ,~השני

בהתנדבות.כולוםהגםםובדי yהדנא,סהיברחלכהוקרהבמתנה,

ומקדמיים.מזרחייםםילמנט Nבוכומשולבי ,ימודרנהואהלהקהשלהסגנון

כן,נמובוקר.בכלת,~קצועמהמבר ,כי nתופחווי yשמקיימתהלהקה
מתחיליםלרקדניםשעוריםניתניםברלמחול,ספרביתהסדנאמנהלו

 .םומבוגרינוערםילדי ,כומתקדמי

-ישראל,במוזיאוןהשארבידושונות,תרבובמהגרות~ה rיםהוהסדנא
הכדנאמצטרפתהשנה,שראלית.יההי iלר' rובואביבקיץבל~נתסט

 .'~ם yל"אומנותשלות yפההרלמפעל

הסדנא:נתרבת

תלפיותשאלתיאל,ולילינזרו nאלייש yיקהילתמרכז
 . 02- 717877 . .םירושלימזרח,

' 1 
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