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תיאטרון הקרון הוא בית המאפשר לאמנים לחלום על במה עבורכם, הקהל. פסטיבל הבובות ירושלים, אירוע 
שיא של התיאטרון, מזמין אמנים מהארץ ומהעולם להציג תיאטרון חדשני, מפתיע ומסעיר בחיפוש אחר שפה 

חזותית חדשה.
זו שנה מיוחדת לתיאטרון הקרון ולפסטיבל: דליה יפה מעיין, המנכ"לית והמנהלת האמנותית לאורך כמעט 
שלושה עשורים, כלת פרס אסיטז' לתיאטרון ילדים ונוער על מפעל חיים, פרשה מתפקידה והשאירה אחריה 
מורשת מפוארת של עשייה תיאטרונית משגשגת. לפני יותר מעשור, בעודי סטודנט בביה"ס לתיאטרון חזותי, 
דליה הזמינה אותי להציג את עבודתי הראשונה מול קהל הפסטיבל. זו הייתה חוויה משנה חיים ומאז עברנו 
רבות ביחד: כאמן בתיאטרון, כדרמטורג וכיום כמנהל אמנותי של התיאטרון והפסטיבל. אני מודה לדליה על 

העבודה המשותפת, ומאחל המשך עשייה מעניינת ומשמעותית לה ולסובבים אותה.
אני רוצה להודות  לצוות תיאטרון הקרון והפסטיבל, לוועד המנהל בראשות עו"ד קובי אמסטר, לגופים ולאנשים 
התומכים בעשייה לאורך כל השנה, לאמנים המתארחים מהארץ ומהעולם וכמובן אחרונים חביבים לכם - קהל 

הפסטיבל, שבא לחזות בחלומות שלנו.
פסטיבל מהנה ומרענן

שחר מרום
מנהל אמנותי 

The Train Theater is a place where artists can dream on stage for its audience. The 
Jerusalem Puppet Festival, the Train Theater’s prime event, features artists from 
Israel and abroad who bring innovative, unexpected and stirring performances to the 
stage as they explore a new visual language. 
This year is a special one for the Train Theater and the festival: Dalia Yaffe Maayan, 
the CEO and Artistic Director as of almost three decades, laureate of Assitej Children 
and Youth Theater for Life Achievement Award, has resigned from her position, leaving 
an impressive legacy of prosperous theatrical activity. 
More than a decade ago, when I was still a student at the School of Visual Theater, Dalia 
invited me to perform my first project for the festival’s audience. This was a life-
changing experience and I have done a great deal of work with her since then: as an artist 
at the theater, as a dramaturg and now as the Artistic Director of the Theater and the 
Festival. I would like to thank Dalia for our partnership and I hope that her continued 
work will be interesting and meaningful for her and for those around her. 
I would like to thank the Train Theater and Festival staff, the Board of Director headed 
by Attorney Kobi Amster, the institutions and individuals who have supported our work 
throughout the year, the guest artists from around Israel and abroad and, last but 
certainly not least - I would like to thank you, the festival’s audience, for coming to 
see our dreams materialize on stage. 

To an enjoyable and refreshing festival

Shahar Marom
Artistic Director

Train Theater Greetingsברכת תיאטרון הקרון



ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הבובות בירושלים.

פסטיבל הבובות בירושלים נותן במה למיטב הכישרונות בארץ ובעולם בתחומי תיאטרון הבובות 
ותיאטרון החפצים לילדים ולמבוגרים. הפסטיבל כולל את מיטב ההפקות מהארץ ומחו"ל ומעורר הנאה, 

סקרנות, דמיון ומעוף. 

הפסטיבל מתקיים בירושלים, בירתנו הנצחית, המהווה במה מרתקת לתרבויות ולקהילות מגוונות. 
תיאטרון הבובות  מחבר בין עמים ובין אנשים ומהווה גשר תרבותי, החוצה הבדלי שפה ומקום.

השילוב הקסום בירושלים בין עתיק יומין לחדש, בין יהודים וערבים ובין קודש וחול מהווה רקע מהפנט 
לעשיה תרבותית בפסטיבל. בהלימה לחזוני, הפסטיבל מתקיים במרחבים ציבוריים ומנגיש את האמנות 

הייחודית של תיאטרון הבובות לקהלים ולציבורים רבים ומגוונים. 

תיאטרון הקרון הירושלמי הוא הקטר החם של הפסטיבל, המוביל את 'רכבת ההפתעות' המגולמות בשלל 
ההפקות המתקיימות בו. אבקש להודות בחום למנהלת הכללית של התיאטרון, הגברת דליה יפה מעיין, 

אשר סיימה את תפקידה כמנכ"לית ומנהלת  אמנותית לאחר 29 שנים מבורכות, לשחר מרום, המנהל האמנותי 
הנכנס, לאלדד בריק, המנכ"ל בפועל של התיאטרון, לדני פישוף, מנהל הפסטיבל ולכל מי שתרם לכינונו של 

הפסטיבל הקסום הזה, המציג "בובה של סיפור".

מאחלת לכולם פסטיבל מהנה!

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

Welcome to The Jerusalem Puppet Festival!

The Jerusalem Puppet Festival features the most talented artists from the field of 
Puppet Theater in Israel and abroad, for children and adults. The festival includes the 
best productions and inspires curiosity and imagination.

The festival takes place in Jerusalem, our eternal capital, connecting different 
nations and people, acting as a cultural bridge.

The remarkable combination in Jerusalem between ancient and new, Jews and Arabs, sacred 
and secular, creates a mesmerizing backdrop for the festival activities. Consistent 
with my vision, the festival takes place in public spaces, making art accessible to all.

The Jerusalem Train Theater is the festival’s “hot engine”, leading us through the “train 
of surprises”, which manifest as its many productions. I’d like to give my warm thanks to 
the general manager of the theater, Ms. Dalia Yaffe Maayan, who finished her role as CEO 
and Artistic Director after 29 fortunate years, Shahar Marom, the new Artistic Director, 
Eldad Brik, the theater’s Interim CEO, Danny Fishof, the festival’s manager, and everyone 
who contributed to the establishment of this remarkable festival, presenting a “doll 
of a story”.

Wishing you all an enjoyable festival!

MK )Brig. Gen, res.( Miri Regev
Minister of Culture and Sport

Ministry of Culture and Sport Greetingsברכת משרד התרבות והספורט



אורחי פסטיבל הבובות בירושלים,

העיר ירושלים מארחת מדי שנה את הפסטיבל הבין-לאומי לתיאטרון בובות, החוגג השנה עשרים ושבע שנות 
יצירה אמנותית ייחודית ומקורית. 

מדי קיץ, בניצוחו של 'תיאטרון הקרון' המוערך, מציע הפסטיבל מגוון רחב ומרתק של הצגות ומופעים לשוחרי 
התרבות וחובבי תיאטרוני הבובות מכל רחבי העולם, בשילוב מיוחד ומוקפד בין התיאטרון המסורתי לתיאטרון 

העכשווי ובהצגות לילדים ולמבוגרים גם יחד. 
מאז הקמתו הפסטיבל הוא אירוע חשוב ומוערך בתחומו, ובעל מוניטין בינלאומי כמותג ישראלי שביתו היא 

העיר ירושלים. 

אני מברך על שיתוף הפעולה בין תיאטרון הקרון לבין אמנים ידועי-שם מישראל ומרחבי העולם, שאותם אנו 
שמחים לארח בירושלים במסגרת הפסטיבל. בשנת חגיגות ה 70 לישראל, ממשיכה ירושלים לחוות פריחה 

אמנותית ורנסנס תרבותי הגדלים משנה לשנה, והפסטיבל הוא חלק בלתי נפרד מהם.
אני מזמין את כולכם לבוא וליהנות משלל אירועי התרבות והפסטיבלים שיתקיימו הקיץ בירושלים. בואו לחגוג 

יחד אתנו את פריחתה של ירושלים כבירת התרבות והאמנות של מדינת ישראל. 
מצפים לראותכם גם בשנה הבאה!

בברכה,

ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

ברכת עיריית ירושלים

Dear Guests of Jerusalem’s Puppet Theater Festival,

The city of Jerusalem is honored to host the annual International Puppet Theater 
Festival, which is celebrating 27 years of unique and original artistic creation.
Every summer, under the direction of the acclaimed Train Theater, the Puppet Theater 
Festival offers a wide variety of plays and performances for enthusiasts of culture and 
puppet theater from all over the world. This year, guests can look forward to an exciting 
combination of traditional puppet theater and contemporary plays for children and 
adults alike.  

I welcome the collaboration between the Train Theater and renowned artists from Israel 
and from around the world, whom we are thrilled to host here in Jerusalem in anticipation 
of the Festival. As we mark 70 years of the state of Israel, we celebrate the cultural 
renaissance taking place in our city. The International Puppet Theater Festival is an 
important part of this renaissance. 

I invite you all to come and enjoy the variety of cultural events and festivals that will 
take place in Jerusalem throughout the summer. Join us as we celebrate Jerusalem, an 
international hub for arts and culture.

I look forward to seeing you there, this year and the next!

Sincerely,

Nir Barkat
Mayor of Jerusalem

Jerusalem Municipality Greetings



חברים יקרים,
לכבוד הוא לי לברך אתכם, אורחי פסטיבל הבובות של ירושלים - אמנים וקהל כאחד - שהתקבצתם מכל קצוות 
הארץ והעולם לחגיגה שנתית זו של תיאטרון בובות עכשווי הפונה לכל הגילאים במגוון אמצעים, הכוללים 

בובות, חפצים ודימויים. 

משרד החוץ הינו שותף ארוך טווח של הפסטיבל, ואנו גאים להיות מהיוזמים והמארחים במסגרת הפסטיבל, זו 
השנה ה-12 ברציפות, משלחת בינלאומית שנועדה לחשוף מנהלי פסטיבלים ומנהלי תכניות ליצירה הישראלית 

העשירה בתחום.

אנו שמחים גם להיות שותפים של עונת התרבות ישראל-צרפת הנערכת במקביל בצרפת ובישראל, 
וכוללת מספר שיא של הפקת צרפתיות המתארחות השנה בפסטיבל.

ברצוני לברך את כל צוות "תיאטרון הקרון" והנהלת הפסטיבל, ומבקש להודות מקרב לב לדליה יפה-מעיין, 
המנהלת היוצאת של התיאטרון, על חזונה שהתגשם. מבקש לציין גם את עמיתתי, עפרה בן-יעקב, מנהלת 

אמנויות במשרד החוץ, לרגל פרישתה לגמלאות, ולהודות לה על שחינכה דורות של דיפלומטים ישראלים, אני 
ביניהם, ופתחה את לבנו אל עולם הבובנאות הישראלי. 

זיו נבו-קולמן
ראש החטיבה לדיפלומטיה תרבותית

משרד החוץ

Dear Friends, 

I'm honored to greet you, distinguished guests, artists and spectators alike, gathered from 
all over Israel and the world for the Jerusalem International Puppet Theater Festival. 
This annual event presents contemporary Puppet, Object and Image Theater and appeals to 
all ages.

The Israel Ministry of Foreign Affairs is proud of its long lasting partnership with the 
festival and for initiating and hosting, for the 12th year, an international delegation 
meant to expose festival directors and programmers to the rich creativity of the Israeli 
artistic scene.

We are also extremely happy to be partners of the France-Israel Culture Season, which 
is taking place simultaneously here in Israel as well as in France. This explains the 
unprecedented number of French productions included in the program this year. 

I would like take this opportunity to congratulate the Train Theater and the festival's team 
for their tremendous work, and to express my personal gratitude to the outgoing director 
of the Theater, Dalia Yaffe-Maayan, for her vision and accomplishments. I would also like 
to mention my colleague, Ofra Ben-Yaacov, Director of Arts Department at the MFA, upon her 
retirement, and to thank her for opening the hearts of generations of Israeli diplomats, 
myself included, to the puppeteer world.

Ziv Nevo-Kulman
Head of Cultural Diplomacy
Israel Ministry of Foreign Affairs

Israel Ministry of Foreign Affairs Greetingsברכת משרד החוץ
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This year the Liberty Bell Park in Jerusalem is hosting 
the Picnic Club! Twenty artists are coming together 
to create a multidisciplinary site where they will 
present a visual outdoor picnic for all ages. 

Come and join the picnic on icebergs in Antarctica, 
set the table for a tea party with the Mad Hatter, 
visit the puppet tents, study the Picnic Laws with the 
International Picnic Club Union Inspector, follow 
the field mouse while he celebrates inside the picnic 
basket, join Rosa )you might recognize her as Little 
Red Riding Hood(, and Wolfie play Imaginary Object 
Chess or watch the statues scattered around.

כעשרים  הפיקניק!  מועדון  את  השנה  מארח  בירושלים  הפעמון  גן 
בו  רב-תחומי  מתחם  ליצירת  חוברים  ואמנים  שחקנים  יוצרים, 

יציגו פיקניק חזותי בחיק הטבע.

מסיבת  שולחן  ערכו  באנטרטיקה,  קרחונים  על  לפיקניק  הצטרפו 
תה עם הכובען המטורף, התארחו במאהל הבובות, לימדו את הלכות 
הפיקניק ממפקח האיגוד העולמי של מועדון הפיקניק, עקבו אחר 
וזאביק  לרוזה  הצטרפו  הפיקניק,  סל  בתוך  שחוגג  השדה  עכבר 
)המוכרים לכם ככיפה אדומה והזאב(, שחקו שחמט חפצים דמיוני 

או צפו בפסלים הפזורים במרחב. 

קדם פסטיבל חגיגי:
Thurs. '9.8 יום ה

19:30 ,18:30 ,17:30    

בימי הפסטיבל: 
Sun. '12.8 יום א
18:30 ,17:30    

 13-16.8
 Mon.-Wed. ימים ב'-ד׳

19:30 ,18:30 ,17:30    

גן הפעמון
Liberty Bell Park

מכירה מוקדמת  25 ₪
מחיר מלא  40 ₪  

traintheater.co.il

פיקניק עם הבובות שלי - מיכל רוזנטל ארז | מסיבת התה - ורד אהרונוביץ 
 - הבתים  אשת   | בקר  נועה   - הסל   | עריף-גלנטי  עינת   - הסיפור?  סוף 
שטינמץ,  יסמין   - קרחון  על  פיקניק   | אלוש  ניבה  ספרן-לולאי,  גאי 
 - וזאביק  רוזה  של  הפיקניק   | ליפשיץ  שלומית   - ִפיְקִניְקִווין   | רייך  ניצן 
איקי גלעד ואלרי שיקלי | פיקניק קיצי באחוזה של קרלוביץ' - איילה פרל
אמנות הפיקניק - ניר ביקלס | מסיבת התה של הכובען המטורף - ליאורה וייז,
סטיב פסקוף | הפיקניק של פרלה - לימור יצחייק | עץ החברים הבלתי נראים 
- תמר אדן, איה גנור | The End of the Picnic - חנה בן חיים יולזרי 
Two Players- ישראל ארלנגר, David Sechaud | סל חתוך - אתי אברגל

מנהלים אמנותיים: הדס עפרת, שחר מרום

מועדון הפיקניק
The Picnic Club

לכל המשפחה

הפקה מיוחדת לפסטיבל

Art Site  מתחם אמנות
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הצגות ילדים
Children Shows



ובימוי:  תסריט   | הדני  אפרת  והפעלה:  עיצוב  רעיון,   | הדני  אפרת  של  יצירתה 
מרית בן ישראל | עיצוב במות: מיכל בן ענת | בנייה ופטנטים: דידי אלון | מוסיקה: 
גוסטבו בוסטמנטה | עיצוב תאורה: דן קרגר | מילים ומנגינה לשיר סיום: רונית קנו 

The Lost Crown

The Goodnight Fairy is sad. She lost her crown. Where is it 
hiding? Some crows, a stork, a bunch of rabbits, a mother 
kangaroo - even a flying teddy bear and a hedgehog who can 
play the drums! - they all run around searching for the 
fairy’s crown. Will she get it back in the end?
Puppets, animals and fairies for preschoolers. 

הכתר שהלך לאיבוד

Tues. '14.8 יום ג
11:30 ,10:00

    ׳40
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

פיית הלילה טוב עצובה. הכתר שלה הלך לאיבוד. היא כבר פייה גדולה אבל 
היא פשוט רגילה לישון עם הכתר שלה... היכן הוא מסתתר? עכשיו,  כ שהיא סוף 
סוף נרדמה, נגלה מה קרה לו. למזלה של הפיה, חיות רבות באות לעזרתה:
עורבים, חסידה, ארנבים, אמא קנגורו ובתה,  ואפילו - דובי מעופף וקיפוד 

מתופף. כולם מתרוצצים ומחפשים. האם יצליחו להחזיר את הכתר לפייה?

The Train Theater  תיאטרון הקרון

הצגות ילדים

 Agesגילאים 3-6
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Anne Ayçoberry בשיתוף:   |  Renaud Herbin של  יצירתו 
ביצוע: Stéphanie Félix | עיצוב במה: Mathias Baudry | סאונד:
ניהול במה:   |  Fanny Bruschi עיצוב תאורה:   |  Morgan Daguenet
 Thomas Fehr, Christian Rachner :ניהול טכני | Silvio Martini

MA Scène Nationale de Montbéliard קו-פרודוקציה עם

Wax is a really odd substance: it turns liquid when 
you heat it up, and then, when it cools down, it hardens 
back into a weird shape. The actress on stage will play 
with the wax: she’ll spill it on the floor, approach the 
stain, hide behind it and even make little people out 
of it. Join her for an explorational journey of fun 
and games. 
Matter and object theater. 

שעווה היא חומר ממש מוזר: כשמחממים אותה היא נוזלית וכשהיא 
מתקררת מתקשה לצורה משונה. 

על הרצפה,  אותה  שופכת  עם השעווה:  על הבמה משחקת  השחקנית 
מתקרבת לכתם שנוצר, מתחבאת מאחוריו ואפילו יוצרת ממנו אנשים 

קטנים. הצטרפו אליה למסע חקר מלא בשעשוע ומשחק. 
תיאטרון חפצים, חומר ותנועה.

Thurs. '16.8 יום ה
16:00 ,12:00

    ׳40
צרפתית, מעט מילים

French, a  few words

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

renaudherbin.com

רצינו לספר לכם ש...
Renaud Herbin, היוצר של ההצגה, הוא אמן מוביל בתחום תיאטרון 
הבובות בצרפת. בדומה לאלכימאי הוא ממציא עולמות חומר חדשים 
על הבמה. בהצגה WAX הוא מחפש אחר הבובה החדשה, שתנועותיה 

והבעתה תלויים במצב הצבירה של החומר ממנו נבנתה. 
מתי בפעם האחרונה שיחקתם עם חומר חדש? 

אולי גם אתם יכולים להיות יוצרי תיאטרון בובות? 

***

WAX
TJP, Centre Dramatique National 

d’Alsace Strasbourg

הצגות ילדים

 Agesגילאים 3-7

FRANCE
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עיצוב   | שמואלוב  תאיר  גור,  רועי  והפעלה:  משחק   | בינה  בן  טל  ובימוי:  יצירה 
יאנה  אולמר,  קוזין  גילי  רגליים“  ”מרבה  סטודיו  ובובות:  תלבושות  תפאורה, 

מלישב, אמירה פנקס | מוסיקה: אביב ייני | דרמטורגיה: חנן ישי 

Two carriers in overalls are surprised when a Little Man pops 
out of their bookcase full of drawers, determined to set out 
on an heroic journey. They try to warn him but the Little Man 
won't hear any of it. He sails a drawer, fights a storm, hops 
with a kangaroo, and flies in a speedy bright spaceship - to 
the moon and back. A play without words, combining puppetry, 
music and imagination.

זוג סבלים בסרבלים סוחב כוננית מלאת מגירות. לפתע, מאחת המגירות, 
קופץ אישון קטון ומתולתל לבוש סרבל. האישון לא נשמע לשום אזהרה, הוא 
יוצא למסע של גבורה!  שט במגירה, נאבק בסערה, קופץ עם קנגורה, טס 

בחללית מאירה-מהירה אל הירח ובחזרה!
תיאטרון בלי מילים, דמיון, בובות וצלילים.

Mon. '13.8 יום ב
17:30 ,16:00 ,12:30

45'    
ללא מילים

Without words
 

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

www.b7t.co.il

הצגות ילדים

Ages To The Moon and Backגילאים 3-7
אל הירח ובחזרה

תיאטרון לילדים ולנוער באר שבע
Beer Sheva Children and Youth Theater
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יצירתן המשותפת של הילה פלשקס וליאת שבתאי | רעיון, כתיבה, עיצוב, ומשחק: 
 | פרומקין  ציפור  טקסט:   | ישראל  בן  מרית  בימוי:   | פלשקס  הילה  שבתאי,  ליאת 

מוסיקה והנחיה קולית: אור בן מוחה | עיצוב תאורה: דן קרגר 

The Singing City

In a loud city, on Boom 3 Street, lives Adina, a gentle harp 
player. How can she play in the midst of all the honking 
cars, rattling phones and televisions? And if that’s not 
enough, the construction workers should arrive any minute 
with their loud hammers… A play combining object theater, 
movement, sound, noise and puppets. 

העיר המזמרת

Tues. '14.8 יום ג
18:00 ,16:30

Thurs. '16.8 יום ה
        18:00 ,16:30 ,10:00

    ׳40
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

traintheater.co.il

בעיר רועשת, ברחוב בום 3 גרה עדינה, נגנית נבל עדינה. איך אפשר לנגן 
בתוך המולת הצפצופים הטלוויזיות והטלפונים המטרטרים? ואם לא די בכך, 
תיכף יגיעו המשפצים עם פטישיהם הרועשים... הילה וליאת מחליטות להציל 
את עדינה ובונות לה בית בכפר. אבל איפה עדינה? הן יוצאות לחפש אותה, 
בונות עיר שלמה בגופן: הן הופכות לכבישים סואנים, לבניינים גבוהים, 
לפארק סודי ולתהלוכות עליזות. וכשהן מוצאות סוף סוף את עדינה, מצפה 

להן הפתעה...  הצגה בשילוב חפצים, תנועה, צלילים, רעשים ובובות. 

The Train Theater  תיאטרון הקרון

הצגות ילדים

 Agesגילאים 3-7
בכורה

ין
וט

ול
 ב

יר
כפ

 :
ום

יל
צ

15 14



יצירתן המשותפת של ליאת שבתאי ומעין רזניק | רעיון ופיתוח: ליאת שבתאי
משחק, בימוי ועיצוב: ליאת שבתאי, מעין רזניק | מוסיקה ועיצוב תאורה: דן קרגר

טקסט: ציפור פרומקין | ליווי אמנותי: מרית בן ישראל 

Two girls playing in the water, making up stories and 
adventures about the tiny ocean they created, where anything 
can happen.  A little silver fish and a little red fish set 
out on a journey. Will they discover the treasure? Will 
they become friends? An exciting adventure, comically and 
magically set in an awe-inspiring and tempestuous ocean.
2 actresses, 5 aquariums, 62 fish, loads of water, with one 
hidden treasure and 100 little surprises.

שתי ילדות משחקות במים, ממציאות סיפורים והרפתקאות. בים הקטן שהן 
בוראות הכול יכול לקרות. דגיגון כסוף ודגיגה אדומה יוצאים למסע.

קסומה  מסעירה,  הרפתקה  לחברים?  יהיו  האם  האוצר?  את  ימצאו  האם 
ומצחיקה בים פלאי ומלא רגש. 2 שחקניות, 5 אקווריומים, 62 דגים, ים של 

מים ואוצר אחד עם 100 הפתעות קטנות.

Mon. '13.8 יום ב
17:30 ,16:00

50'    
עברית, מעט מילים

Hebrew, A few words
 

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages Tiny Oceanגילאים 4-8
ים קטן

The Train Theater  תיאטרון הקרון
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בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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שחקנית   | לוי  כהן  דניאל  ובימוי:  יצירה   | פלשקס  הילה  ומשחק:  עיצוב  יצירה, 
יוצרת: אורית ממרוד | ייעוץ אמנותי: מרית בן ישראל, שחר מרום | מוסיקה: דן קרגר

טקסטים נוספים ושירים: רונית קנו | תאורה: קרן דמבינסקי | כורכת ספרים: אנני שני 

Why Did the Fish Cry?

Based on stories by Oded Burla. What happened to the giraffe 
when the raven offered to tie his neck in a knot? Who is in 
love with the scorpion? And what made the fish cry, of all 
things? Two actresses, five stories, and a vibrant, amazing 
world. Set in a very special library filled with colorful 
pop-up books—some quite tiny, others absolutely gigantic—
filled with hidden secrets and surprises.

למה בכה הדג?

Mon. '13.8 יום ב
     11:30

    ׳45
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

עפ“י סיפורי עודד בורלא. בואו לספרייה מיוחדת במינה מלאה בספרי פופ-
סודות  בתוכם  המסתירים  ענקיים,  וחלקם  קטנטנים  חלקם  צבעוניים,  אפ 
והפתעות. שתי שחקניות וחמישה סיפורים בעולם תלת ממדי צבעוני ומפתיע.
הילדים מוזמנים להציץ בסיפוריו של בורלא על חיות מוזרות שעשויות כולן 
את  אהב  מי  צווארה?  את  לקשור  מציע  כשהעורב  לג’ירפה  קרה  מה  נייר. 

העקרב? ולמה בכלל בכה הדג? ספרי פופ-אפ, ליצנות וחיות מנייר.

The Train Theater  תיאטרון הקרון

הצגות ילדים

 Agesגילאים 3-7
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בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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Did you know the sun is made up of billions of little sun 
rabbits? Join us for a ride in the intergalactic spacecraft. 
Our team of astronauts will show you how to fly a spacecraft, 
navigate through space and count little sun rabbits. 
Attention: we may encounter asteroids, planets and even 
black holes! Come along for a journey into the unknown… An 
interactive theater performance, combining puppets and film. 

להצטרף  מוזמנים  הנכם  רבים?  שמש  מארנבוני  מורכבת  שהשמש  הידעתם 
לחללית המחקר האינטר-גלקטית, למסע אל עבר השמש. צוות האסטרונאוטים 
ילמד אתכם להטיס חללית, לנווט בחלל ולספור ארנבוני שמש. שימו לב, אנו 

עלולים להיתקל באסטרואידים, כוכבי לכת ואפילו חורים שחורים! 
הקרנה  המשלב  אינטראקטיבי  תיאטרון  הלא-נודע…  אל  למסע  הצטרפו 

ובובות. 

Tues. '14.8 יום ג
 ,16:00 ,11:00 ,10:00

17:30 ,17:00 ,16:30
15'    
עברית

 Hebrew

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מחיר  35 ₪

הצגות ילדים

Ages Starlightגילאים 3-8
מצפה כוכבים

SOVA ”lab”

| משחק  ויבגניה בונדרנקו  יצירה משותפת של ולריה בוזדיגר, יבגני רומנובסקי 
בונדרנקו יבגניה  כתיבה:   | בונדרנקו  יבגניה  בוזדיגר,  ולריה  במה:  ועיצוב 
תלבושות:  | נפרין  אלכסנדר  מקורית:  מוסיקה   | רומנובסקי  יבגני  אנימציה: 

הלן בודניאצקי 
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ביצוע:   | אריאל  פבלו  בימוי:   | אריאל  פבלו  הדני,  אפרת  של  המשותפת  יצירתם 
תפאורה:   | הדני  אפרת  בובות:  עיצוב   | אריאל  פבלו  הדני,  אפרת  פורטר,  איל 
הילה פלשקס | בניית תפאורה: עידו אופיר | מוסיקה: ”ארבע העונות“ מאת אנטוניו 

ויוולדי | קריינות: מוטי ברקן 

Four Seasons and One Vivaldi

Based on the introduction to the Four Seasons by Antonio 
Vivaldi. Vivaldi’s childhood story is interwoven with the 
passage of the seasons and natural cycles that accompany 
his adolescence. In his imagination, little Vivaldi sees the 
furniture in his bedroom change shape with each season. They 
even dance to his music.  The play combines different puppet 
theater techniques and live actors. 

ארבע עונות וויוולדי אחד

Tue. '14.8 יום ג
17:30 ,16:00

    ׳50
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

thegalilee.org

מבוסס על פתיח שויוולדי כתב ליצירה ”ארבע העונות“. קורותיו של ויוולדי 
הילד שזורות בחילופי עונות השנה ומחזוריות הטבע, המלווה את התבגרותו.
בדמיונו, הרהיטים בחדרו משתנים והופכים את צורתם בהתאם לכל עונה, 

יוצאים במחול של תנועה לפי המוסיקה שהלחין.
טכניקות שונות של תיאטרון בובות בשילוב שחקנים.

תיאטרון זיקית
The Galilee Multicultural Theatre - Zikit

הצגות ילדים

 Agesגילאים 4-9
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בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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Summer Rain

My first cloud, a walk in Paris, a mysterious envelope, a 
collection of tears and other wonders…
Short and delightful Visual and artistic puppet theater for 
kids, created by artists of all types and disciplines. 

גשם קיץ

Mon. '13.8 יום ב
11:30 ,10:00

    ׳60
עברית

Hebrew

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מחיר  35 ₪

traintheater.co.il

הענן הראשון שלי, טיול בפריז, דואר נע, אוסף דמעות ונפלאות אחרות... 
מופעים קטנים ומפתיעים לילדים. אמנים מכל התחומים יוצרים תיאטרון 

חזותי ותיאטרון בובות אמנותי לילדים.  

החממה - תיאטרון הקרון

הצגות ילדים

 Agesגילאים 4-9

אמנים משתתפים: אורית  ברגמן, ג’ני מייליכוב, אסף קוגלר, מאיה אייזן, שחר סיטנר, 
גליה שומר | הנחיה: מרית בן ישראל, רוני מוסינזון נלקן | הפקה: דנה בסון
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בכורה Greenhouse - The Train Theater
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יצירה, משחק והפעלה: רינת שטרנברג  |  ליווי אמנותי: ירון )סנצ’ו( גושן , גילי עברי

Ladies and gentlemen, come hear the story about Ferdinand 
the Bull! Join Aldor, descendant of a  family of matadors, 
storyteller and street peddler, s ells  suitcases, scarves, 
and handheld fans. He will tell you how Ferdinand the Bull 
used flowers to defeat the most heroic of warriors. 
A celebrational theater of objects, characters, and clowning 
with a Spanish twist, Olé!

קהל נכבד, בואו לשמוע את הסיפור על הפר פרדיננד!
הצטרפו לאלדור, נצר למשפחת ָמָטדֹוִרים, מספר סיפורים ורוכל ברחובות, 
מוכר מזוודות, מטפחות, מניפות ומעשיות. הוא יספר כיצד הפר פרדיננד 

גבר על הלוחמים הגיבורים ביותר- בעזרת פרחים.
חגיגת תיאטרון חפצים ודמויות ליצניות בטעם ספרדי, אולה!

Mon. '13.8 יום ב
18:00 ,16:30

45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  35 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

הצגות ילדים

Ages Oléגילאים 4-9
אֹוֶלה

Rinat Sterenberg  רינת שטרנברג
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עיבוד לבמה ועיצוב: אלית ובר, רונה ספורטה, הילי יעקבי | בימוי: אלית ובר | שחקניות: 
| אביזרים:  | בניית בובה: ליאוניד אליסוב  יערי, אילה דנגור  יעקובי/ שוש  הילי 

פולה פזי | מוסיקה מקורית: רועי ירקוני | עיצוב תאורה: איתמר הורי 

Based on the book by Miriam Yalan-Shtekelis. Poor Elisheva 
the doll: her nose is broken; her leg is gone and her hair is 
missing… but worst of all- a beautiful new doll has taken 
her place in Ruthie’s bed … with her good friend, she sets 
out on an urgent adventure to the great doctor of the Island 
of Maybe. Actresses, dolls, toys and shadows, in a child’s 
room that transforms into a surprising set. 

ע“פ ”המסע אל האי אולי“ מאת מרים ילן- שטקליס. אלישבע הבובה בוכייה: 
האף שלה שבור, הרגל חסרה והיא קירחת. והכי נורא - כבר יש בובה חדשה 
ויפה שתפסה את מקומה במיטה של רותי... יחד עם חברה הטוב, הם יוצאים 
כוחותיה  את  אלישבע  מגלה  במהלכו  הצעצועים.  ארץ  אל  הרפתקני  למסע 
ותושייתה ושניהם לומדים דבר או שניים על אומץ, חברות, צעצועים ו...זנבות.

שחקניות, בובות, צעצועים וצלליות, בחדר ילדים אשר משנה את פניו.

Wed. '15.8 יום ד
18:00 ,16:30 ,10:30

45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

הצגות ילדים

Ages The Journey to the Island of Maybeגילאים 4-9
המסע אל האי אולי

Elit Veber  אלית ובר

בתמיכת הקדש מרים ילן-שטקליס וספריית פיג'מה
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יצירתן המשותפת של גוני פז, מיכל בן ענת | רעיון: מיכל בן ענת | בימוי, עיצוב, 
ותכנון:  | הנדסה  ולחן: רונית קנו  | כתיבה  גוני פז, מיכל בן ענת  משחק והפעלה: 
עודד דוידוביץ’ | מוסיקה: תומר ברוך | תלבושות: מיריק חממי | תאורה: רותם אלרואי 

ליווי אומנותי: מרית בן ישראל | איור: גלעד סליקטר 

Little One is afraid of the dark and can't fall asleep. “Stay 
with me until the morning, Daddy!" she insists. She finally 
falls asleep. Daddy leaves the room. Next thing she knows, 
a surprise visitor appears. During their journey, Little 
One meets Darkness and gets over her fear of him…they even 
become friends. An amusing performance for children about 
fears, dreams and other creatures.

ודורשת:  להירדם  מתקשה  היא  מהחושך,  פוחדת  ’קטנה’  ילדים  הרבה  כמו 
”אבא, תישאר איתי עד הבוקר, טוב?“. כשהיא סוף סוף נרדמת, אבא יוצא, 
ולחדר מגיע אורח מפתיע, אתו היא יוצאת להרפתקה - בַים וביער, מעל פני 
עם  ’קטנה’  מתיידדת  פלאית,  במה  על  הטיול,  במהלך  ומתחתיה...  האדמה 

החושך וכבר לא פוחדת ממנו בכלל.
הצגת ילדים משעשעת, על חלומות, פחדים וחיות אחרות.

Wed. '15.8 יום ד
17:30 ,16:00

45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

 Ages Night Journeyגילאים 4-8
טיול לילי

The Train Theater  תיאטרון הקרון
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Tailor Made

On his birthday, the little tailor receives a mysterious 
note: “Your mission is to sew a coat by midnight. The size 
doesn’t matter, but it must fit perfectly...” Come join us for 
a whimsical adventure and find out who the coat was really 
made for. A play of few words, combining puppetry, object 
theater, textiles and music. The play is performed worldwide.  

מעיל הפלאים

Wed. '15.8 יום ד
11:00 ,10:00

    ׳40
עברית, מעט מילים

Hebrew, A few words

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪ 

traintheater.co.il

ביום הולדתו מקבל החייט הקטן פתק מסתורי ”נא לתפור מעיל עד חצות. 
המידות אינן משנות, העיקר שיתאים בדיוק“. בדיוק בחצות החייט משלים 
המספריים  למה  התפירה?  מכונת  ממהרת  לאן  אז…  אבל  המשימה,  את 

לובשות חצאית? למה הופך האצבעון? למי באמת נועד המעיל הפלאי?  
בואו הצטרפו למסעו המופלא של החייט בעקבות מעיל הפלאים.

מציגה  ההצגה  מקורית.  ומוסיקה  משחק  טקסט,  מעט  חפצים,  תיאטרון 
בפסטיבלים ברחבי העולם.

הצגות ילדים

 Agesגילאים 4-8

ברייר אורנן  הבמה:  ועל  מוסיקה  עיצוב,  עיבוד,   | ברייר  אורנן  של  יצירתו 
ליווי אמנותי: מרית בן ישראל | עיצוב תלבושות ובדים: ולי מינצי | עיצוב בובות: 
מוגרבי-ברגר  שאול  מנגנונים:   | מרום  שחר  תאורה:  עיצוב   | סילבר-מרת  שרון 

ואורנן ברייר

The Train Theater  תיאטרון הקרון
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שפה  בימוי,  כתיבה,  רעיון,   | רבון  וג׳רמי  פרסיל  שי  של  המשותפת  יצירתם 
חזותית: שי פרסיל | עיצוב, משחק והפעלה: ג׳רמי רבון ושי פרסיל | ליווי אמנותי: 
מרית בן ישראל | פיתוח ובניית תפאורה: איתמר מנדס פלור | מוזיקה ועיצוב תאורה: 

דן קרגר 

If a sandwich can be hungry then a monster can fall in love... 
and where will a house live if the man lives in it? A play 
about a man and a woman who want to write a story. They drift, 
float, dive, eat up and live happily ever after.   
A puppet, clown and object theater performance. 

אם סנדוויץ׳ יכול להיות רעב אז גם מפלצת יכולה להתאהב. ואם האיש גר 
בבית, אז איפה הבית גר? הצגה על איש ואישה שרצו לכתוב סיפור, נסחפו, 
ריחפו, צללו, זללו וחיו באושר ועושר עד עצם היום הזה. תיאטרון בובות, 
ליצנות וחפצים, המזכיר לנו שאפשר ליצור משהו מכל דבר ושכל המצאה, 

תחילתה במשחק.

Wed. '15.8 יום ד
17:30 ,16:00

Thurs. '16.8 יום ה
16:00 ,11:00

45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

traintheater.co.il

הצגות ילדים

Ages The Hungry Sandwichגילאים 4-10
הסנדוויץ' הרעב

בכורה
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The Train Theater  תיאטרון הקרון
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Grandpa Aaron and His Rain

Based on the story by Meir Shalev. There is a drought and 
they’re desperate for rain! Grandpa Aaron tells his friends 
about the mountaintop cave where the clouds are all stuck. 
Will their joint effort manage to free the clouds and bring 
the much-needed rain? A comical journey of the imagination 
inside a mass of cardboard boxes, 1500 cows and rabbits! 

הגשם של סבא אהרון

Mon. '13.8 יום ב
Tues. '14.8 יום ג

11:00
    ׳60
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

עפ’’י סיפור מאת מאיר שלו. בצורת, מחכים לגשם!  סבא אהרון מספר שכל 
העננים נתקעו במערה שבהר וחייבים לחלץ אותם. סבא נחום וסבא יצחק 
ארוכת- חברותם  בזכות  זאת,  שלו. למרות  לסיפורים  מאמינים  לא  בכלל 
השנים, יוצאים השלושה להרפתקה בהר, יחד עם הפרה המהירה-עד-מאוד 
והארנבת קלת-הרגליים. האם בכוחות משותפים יצליחו לשחרר את העננים 
המון  בתוך  הדמיון  אל  מצחיק  מסע  הגשם?  את  במערה ולהביא  הכלואים 

ארגזי קרטון ו... 1500 פרות וארנבות!

הצגות ילדים

 Agesגילאים 4-10

בימוי, עיבוד ומילים לשירים: מור פרנק | משחק: גדי פור, גיא רון, בצלאל בורוכוב 
/ רפאל עבאס | עיצוב שפה חזותית ואובייקטים: מעין רזניק | עיצוב חלל ותלבושות: 
תאורה:  עיצוב   | ירקוני  רועי  בורוכוב,  בצלאל  מקורית:  מוסיקה   | קיש  כנרת 

ג’ודי קופרמן | תנועה: נדב אילון | הדרכת שחקנים בהפעלת בובות: נעמי יואלי 
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The Train Theater  תיאטרון הקרון

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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יצירתה של גליה לוי-גרד | רעיון, עיצוב והפעלה: גליה לוי-גרד | מחזה: נעמי יואלי, 
גליה לוי-גרד | בימוי: נעמי יואלי | מוסיקה: אייל תלמודי, להקת ”אוי דיויז’ן“ 

עיצוב תאורה: נעה אלרן 

The Chelem Legend - Fool Moon

Based on the stories of Chelem. Leimech and Laizer set out 
on an adventure to find a moon for the town of Chelem, so they 
can replace the one that was stolen. The plot unfolds in a 
pop-up book, combined with puppets and shadows. Original 
klezmer music by Eyal Talmudi of the band Oy Division.
The show has won numerous prizes and is performed in 
festivals around the world.

חכמים בלילה- אגדת חלם

Wed. '15.8 יום ד
11:00
    ׳50
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

traintheater.co.il

סיפורי חלם, ממיטב הפולקלור היהודי, זוכים לעיבוד בימתי ייחודי בתוך 
ספר ענק, אשר הופך לבמת תיאטרון. גליה מובילה בין דפי הספר את למך, 
לייזר ושאר ”החכמים בלילה“, היוצאים לחפש ירח חדש לחלם, במקום הירח 
שנגנב... ההצגה בטכניקה של ”פופ-אפ“ ובשילוב בובות וצלליות. פס קול 
מקורי ומיוחד שהלחין אייל תלמודי מלהקת ”אוי דיויז’ן“, ברוח מוסיקת 

הכלייזמרים. ההצגה מציגה בפסטיבלים ברחבי העולם.

הצגות ילדים

 Agesגילאים 4-9
The Train Theater  תיאטרון הקרון
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בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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בימוי: תום ווליניץ | כתיבה: תום ווליניץ, גילי בית הלחמי, מיכאל צ’רני | משחק: 
גילי בית הלחמי, מושיקו ששון, תום ווליניץ | עיצוב תפאורה ותלבושות: קארין בראונר 

מוסיקה: עמרי דגן 

Two brave children from rival villages set out on a mission 
to defeat the angry Grull. The two join forces to confront 
fearsome beasts along the way. When they reach the edge of 
the cliff they realize the Grull is not scary at all, he’s 
just a figment of their imagination... Will they fight him? 
Or return to the village with a new legend about the awesome 
Grull beyond the mountain? 
A bilingual play using puppets and shadows, original music 
and a very unexpected ending. 

בקצה הפסגה של הר געש גדול גר ר’ול זועם שמאיים לעשות מכולם ארוחה. 
בו. הם  להילחם  אויבים מחליטים לצאת  ילדים אמיצים משני כפרים  שני 
לקצה  מגיעים  וכשהם  וחיות  יצורים  מול  כוחות  מאחדים  למסע,  יוצאים 
הפסגה הם מבינים, שהר’ול בכלל אינו מפחיד, זו רק אגדה... האם ילחמו 

בו? או שיחזרו אל הכפר עם אגדה חדשה על הר’ול הנפלא שמעבר להר?
הצגה דו לשונית בשילוב בובות, צלליות, מוסיקה וסוף מפתיע אחד.

Tues. '14.8 יום ג
11:00
45'    

עברית וערבית
Hebrew & Arabic

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מכירה מוקדמת  35 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

elminajaffa.com

הצגות ילדים

Ages The Grullגילאים 5-10
הר'ול על ההר

Elmina Theatre  תיאטרון אלמינא
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הצגות ילדים

Ages Billy Fogגילאים  +10
בילי ילד הערפל

Teatr Figur Kraków

Wed. '15.8 יום ד
16:30 ,12:00

    ׳50
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מכירה מוקדמת  45 ₪
מחיר מלא  65 ₪  

teatrfigur.pl

 ,Agnieszka Makowska :על הבמה | Mateusz Przyłęcki :בימוי ועיבוד
 Agnieszka Polańska :עיצוב במה ובובות | Dagmara Żabska

 Marta Hankus :הפקה | Andrzej Bonarek :מוסיקה

Based on the “Billy Fog” comic book by Guillaume Bianco. 
"They call me Billy Fog, don’t know why. Maybe because I 
prefer the night fog over the light of day. Anyway, I love 
making fun of my sister Jane and drowning ants in my spit. I 
have a supernatural power, otherwise known as the mysterious 
gaze.” Bily’s cat is dead. Billy searches for him. Is he 
imagining it or is he seeing ghosts? And how do you cope with 
death, anyway? Shadow puppet theater for children and adults. 

ילד  בילי,  לי  קוראים  ”הם   .Guillaume Bianco מאת  קומיקס  בהשראת 
הערפל, לא יודע למה. אולי משום שאני מעדיף את האפילה של הלילה על פני 
האור של היום? מכל מקום, אני אוהב ללעוג לאחותי ג’יין ולהטביע נמלים 
ברוק שלי. יש לי כוח-על, כישרון המבט המסתורי.“  טרזן, החתול של בילי, 
מת. בילי מחפש אחריו, האם הוא מדמיין או רואה רוחות רפאים? ובכלל איך 

מתמודדים עם מי שמת? תיאטרון צלליות, לילדים גדולים.

Supported by the Polish Institute

POLAND
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מחול השקיות 

  Jean-Luc BEAUJAULT :ע.ניהול אמנותי | Phia MENARD :ניהול אמנותי
 ,Ivan ROUSSEL :הלחנת פסקול | Jean-Louis OUVRARD :על הבמה
פסקול: עריכת   |  C.Debussy פאון“,  של  הצהריים  ”אחר  על  מבוסס 

 ,Olivier GICQUIAUD, Claire FESSELIER, Ivan ROUSSEL
Mateo PROVOST | ניהול במה: Olivier GICQUIAUD | עיצוב בובות: 
 Claire MASSONNET:הפקה | Claire RIGAUD :ביצוע עיצוב | Phia MENARD

Afternoon of a Foehn - Version 1

Inspired by C. Debussy’s “Afternoon of a Faun”. 
What happens to a plastic bag after we throw it in the 
trash? Does it sit there forever or stray away? Let’s 
hope there’s a strong wind to help our bag overcome any 
obstacles and carry it across oceans and mountains. 
An object theater performance, featuring a ring of 
turbines and one puppeteer.  

.C.Debussy  בהשראת היצירה ”אחר הצהריים של פאון“ מאת
היא  ואז  לרגע  בה  משתמשים  שקית?  של  חייה  את  פעם  דמיינתם 
או  לבדה  לה  נחה  היא  האם  כך?  אחר  לה  קורה  ומה  לפח.  נזרקת 
בורחת? האם הרוח תישא אותה מעל מכשולים, מעבר לאוקיינוסים 
וההרים? ומה היה קורה אילו אנחנו יכולנו לרחף כמו שקית ברוח?

תיאטרון חפצים, מעגל מאווררים ובובנאי אחד.

Cie Non Nova

Tue. '14.8 יום ג
19:00 ,17:30

Wed. '15.8 יום ד
17:30 ,16:00 ,10:30

Thurs. '16.8 יום ה
12:00 ,10:30

    ׳25
בלי מילים

without words

בית שמואל
Beit Shmuel

מכירה מוקדמת  35 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

cienonnova.com

הצגות ילדים

 Agesגילאים +5

רצינו לספר לכם ש...
הרבה פעמים תיאטרון בובות מתחיל ממשחק בתנועה פשוטה של 

חומר. בהצגה תנועה של שקית ברוח בראה עולמות שלמים של דמיון. 
לפעמים בובנאי צריך להתאמן כדי להפעיל מריונטה מרובת חוטים 

ובהצגה הזאת הוא מפעיל בובת שקית באמצעות שמונה מאווררים! 
מה נראה לכם פשוט יותר?

***

FRANCE
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על פריז, אהבה וסוף טוב

טקסטים, לחנים ועל הבמה: רונית קנו | עיבודים ועל הבמה: גרשון ווייסרפירר 

On Paris, Love and a Good Ending

מכונת האהבה
Love Machine

בואו להתאהב! מכונה פלאית מייצרת חלומות מאהבה... הצגה ללא 
מילים, בשילוב אנימציה, חפצים, מוסיקה ומלא-מלא אהבה 

Paris Bonjour
 ,Jacques Templeraud הופעה היסטורית של מאסטר תיאטרון החפצים

בה הכל מורכב מ-לא כלום. שחקן, חפצים ומעט מילים.
Tue. '14.8 יום ג

19:00 ,17:00
    ׳50
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מכירה מוקדמת  55 ₪
מחיר מלא  75 ₪  

הצגות ילדים

 Agesגילאים +5

An historical play by the Master of object theater,  
Jacques Templeraud, where everything is made out of 
nothing. An actor, objects and a few words.

השתלשלות אירועים מצערת עם סוף טוב
A Chain of Unfortunate Events with a Good Ending

שני סיפורי ילדים אנרכיסטיים, המוגשים בדרך מוסיקלית בעיבודים 
רוקיסטים.

Jacques Templeraud :יצירה וביצוע

יצירה וביצוע: אורנן ברייר

Come fall in love! An amazing machine makes dreams out 
of love... A play without words, combining animation, 
objects, music and lots and lots of love.

Two anarchist children’s stories, musically performed 
in Rock n' Roll style.

הפקה מיוחדת לפסטיבל

FRANCE | ISRAELבכורה
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מאת ובעיצוב: Grégoire Charbey, Hubert Jégat | יוזמה ישראלית: מיכל סבירוני
ביצוע: אורית ממרוד, מיכל סבירוני 

A tiny museum displays one of the most amazing scientific 
discoveries of the century: the lost  Rolls of the Bread 
Era. In a tour of this fictitious archaeological museum, we 
will uncover a forgotten period in history. Each item in the 
collection, which we reveal to the public for the first time 
ever, reflects a major archaeological discovery. Join us for a 
make-believe historical tour based on flour, water and salt. 
Object theater, clowns and tons of historical artifacts 
originating from the Bread Era.

מוזיאון הלחם

Thurs. '16.8 יום ה
 12:00 ,11:15 ,10:30

   17:30 ,16:45 ,16:00
    ׳25
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מכירה מוקדמת  35 ₪
מחיר מלא  55 ₪  

  cie.creatures.free.fr
 hanut31.co.il

במוזיאון זעיר נחשפת אחת התגליות המדעיות המדהימות של המאה: העוגיות 
נגלה  פנטסטי,  ארכיאולוגיה  במוזיאון  בסיור  הלחם.  מתקופת  הנשכחות 
יחדיו את אחת התקופות שנמחקו מעל דפי ההיסטוריה. כל פריט באוסף, 
משמעות  בעלת  ארכיאולוגית  תגלית  משקף  לקהל,  הראשונה  בפעם  המוצג 
רבה.  הצטרפו לסיור של היסטוריה דמיונית, המבוססת על קמח, מים ומלח.

תיאטרון חפצים, ליצנות והמון מוצגים היסטוריים מתקופת הלחם.

גלריה תיאטרון החנות
Cie CréatureS , FRANCE

הצגות ילדים

Ages Petits Pains Oubliésגילאים +7
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צי

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות

 Hanut 31-Theater & Gallery
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ASHES

,Viktor Lukawski ,Alice Chene :ביצוע | Yngvild Aspeli :בימוי
 Charlotte Maurel, תפאורה:  עיצוב   |  Andreu Martinez Costa
Polina Borisova בובות:  ביצוע   |  Gunhild Mathea Olaussen

 ,Sebastien Puech, Yngvild Aspeli, Carole Allemand
עיצוב   |  Sylvia Denais תלבושות:  עיצוב   |  Sophie Coeffic
וידאו:  |  Guro Moe Skumsnes, Ane-Marthe Sorlie Holen פסקול: 
| עיצוב תאורה:   Antony Aubert | סאונד:   David Lejard-Ruffet

 Vincent Loubiere

Based on the book by Gaute Heivoll
The festival’s opening show uses cinematic period 
drama techniques combined with hyper-realistic 
puppets. The play moves between two parallel plots: 
one about a Norwegian arsonist, the other about the 
writer documenting the past and present. A deceptive 
thriller where puppet theater is used as a tool for 
documentation, hallucination and blurring the 
boundaries between reality and fiction. 
Hyper-realistic puppets and film.

Gaute Heivoll מאת “Before I Burn” בהשראת
מופע הפתיחה של הפסטיבל משתמש בטכניקה של דרמה תקופתית 
שתי  בין  נעה  ההצגה  ריאלסטיות.  היפר  בובות  בשילוב  קולנועית 
עלילות מקבילות: האחת סיפור ההצתות שביצע פירומן בכפר נידח 
בנורבגיה; השנייה סיפורו של הסופר המתעד את מעשי העבר, בהווה. 
על הבמה מותחן מתעתע בו תיאטרון הבובות משמש ככלי לתיעוד, 

להזיה ולטשטוש הגבולות בין המציאותי למדומיין.
תיאטרון, הקרנות וידיאו ובובות היפר ריאליסטיות.

Plexus Polaire

Sun. '12.8 יום א
למוזמנים בלבד

Mon. '13.8 יום ב
20:00
    ׳60

כתוביות באנגלית
 English subtitles

בית שמואל
Beit Shmuel

מחיר  90 ₪
  

plexuspolaire.com

הצגות מבוגרים

רצינו לספר לכם ש...
Yngvild Aspeli, יוצרת ההצגה, מתמקדת ביצירתה בשנים האחרונות 

ביצירה תיעודית על דמויות היסטוריות. באחת העבודות חקרה 
פמיניסטית רדיקלית משנות ה-70 ובעבודה Ashes, מתבססת על 

ביוגרפיה של פירומן. השימוש בבובות היפר ריאליסטיות מתעתע בנו 
כצופים, מייצר מציאות בימתית מטרידה בה קשה להבדיל בין המדומיין 

לאמיתי. האם תיאטרון הבובות יכול להפוך לכלי לתיעוד מציאות?

***

FRANCE
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זקרבסקי,  אנה  אומנותי:  ליווי  וינר |  רז  הטקסט:  עריכת  פז |  גוני  ובביצוע:  מאת 
פייקס,  דניאל  וידאו:  אילון |  מאי  והפקתי:  אומנותי  ייעוץ  ורדי |  יאיר  וינר,  רז 

אופיר בן שמעון, דנה פומרני  | עיצוב תאורה: אמיר קסטרו

In tenderness or in rage. With figures from ancient and 
contemporary mythology. With a Samurai’s sword in one 
hand, and a touch screen in the other. With a pair of shiny 
tap shoes. Using everything she knows and everything she 
doesn’t, she hopes to make her point, prove herself wrong, 
and enjoy every minute of it.
That’s the only way to make a show about sexual assault.

בזפזופ מדיומלי, בטקסט, בתנועה, בחרב סמוראית, במסך מגע, בנועם רגיש 
או חימה שפוכה, בסיוע דמויות מהמיתולוגיה העתיקה והעכשווית- אני עושה 
את כל מה שאני יודעת לעשות וכל מה שלא, בתקווה להעביר את הנקודה, 

לחתור תחתיה וליהנות מכל רגע. 
זאת הדרך היחידה לעשות הצגה על תקיפה מינית.

Mon. '13.8 יום ב
21:00
50'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מחיר  60 ₪ 

הצגות מבוגרים

Sweetie You Ain't Guilty
נשמה את לא אשמה

Gony paz  גוני פז
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 Florian Feisel :ליווי אמנותי | Jan Jedenak :יצירה, עיצוב במה וביצוע
 Maximilian Leistikow, Jan Jedenak :עריכת פסקול

Based on the fictitious diary of Guy de Maupassants “Le 
Horla”. Séance tries to catch the uncanny presence of what is 
absent. What is it exactly that surrounds us? Do we control 
things, or do things control us? A mind lost in lunacy, 
stuck in the past; a mind chasing after evil, moving between 
darkness and light. A play combining objects, evil sounds 
and deceptive lighting.

  Guy de Maupassants  מאת “Le Horla” בהשראת
סיאנס מנסה לאחוז בנוכחות המסתורית של הנעדר. מהו הדבר שמקיף אותנו? 
האם אנחנו שולטים במציאות או היא בנו? אנחנו נחשפים אל תודעה השרויה 

בשיגעון, קפואה בעבר; תודעה המתחקה אחר הרשע, נעה בין חושך לאור. 
תיאטרון חפצים, סאונד מרושע ותאורה מתעתעת.

Tues. '14.8 יום ג
22:00 ,21:00

Wed. '15.8 יום ד
22:00 ,21:00

20'    
אנגלית

English

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מחיר  60 ₪

dekoltashandwerk.com

הצגות מבוגרים

Sequences interpreting the invisible 
Séance

Dekoltas Handwerk

 Supported by ECF & Compagnia di San Paolo

Sweetie You Ain't Guilty
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רעיון, יצירה ועיצוב: רות חוף | שותפות ומבצעות: אוריה קדרי, רחל קיני, נופר סלע, 
נטלי פרידמן, רות חוף, תמר שליט | עיצוב סאונד: שי פרסיל

Memory Reservoir

The Reservoir is a human resource for the collection and 
preservation of memories, to save them from getting lost in 
a thicket of oblivion. We will take you through a ceremonial 
journey, where you will have the chance to spend time with 
your memories. You might even order a memory at the bar or 
listen to a forgotten song. 
An interactive performance, combining object theater, 
painting, therapy and different people’s memories.  

מאגר זיכרונות

Mon. '13.8 יום ב
22:00 ,21:00 ,20:00

    ׳50 - ׳35
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מחיר  60 ₪

יאבדו  שלא  מנת  על  זיכרונות,  ושימור  לאיסוף  אנושי  מפעל  הינו  המאגר 
בסבך השכחה. הנכם מוזמנים למסע של ליקוט, היזכרות ואריזת זיכרונות 

חיים אבודים, מסע שבמהלכו תעברו בכמה עמדות, טקסים ומדורים. 
את הזיכרונות אשר יעלו בכם אפשר לגנוז, לכתוב, לשמור לעצמכם או לשתף 
איתנו. במאגר אפשר לענות על שאלות או לשתוק, להיזכר בעיניים עצומות 

או דרך התבוננות בקו וצבע, להזמין זיכרון בבר או להאזין לשיר נשכח.
עבודת פרפורמנס אינטראקטיבית, המשלבת תיאטרון חפצים, ציור, טיפול 

וזיכרונות של אנשים שונים.

Ruth Hof  רות חוף

40הצגות מבוגרים



יצירה וביצוע: מיה אופיר מגנט, רותם וולק | קריינות: חן זאוסמר | ליווי אמנותי: 
עמית דרורי, נעמי יואלי | הפקה: הזירה הבין תחומית 

Residents

Based on Jurgen Leth’s short film: The Perfect Human. 
Two women enter an empty stage with big backpacks. 
A mysterious voice accompanies them. One by one, Ikea 
items, memories and other objects come out of the bags, as 
they attempt to create their “perfect home”. Alas, failure 
and fragmentation are inevitable, forever lurking in the 
darkness…
A minimalist, absurd, tragicomedy exploring the most basic 
human need to feel at home. 

רזידנטס

Tues. '14.8 יום ג
21:00
    ׳40
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מחיר  40 ₪

 .Jurgen Leth מאת "The Perfect Human" בהשראת הסרט
מסתורי  קול  הגב.  על  גדולים  תיקים  עם  ריקה  לבמה  נכנסות  נשים  שתי 
מלווה אותן. אט אט נשלפים מתוך התיקים פריטים שונים מאיקאה, זיכרונות 

וחפצים המסייעים להן בניסיונותיהן ליצור את ”הבית המושלם“. 
אך הכישלון והפיצול הבלתי נמנע אורבים להן כל הזמן בחשיכה...

האנושי  הצורך  בעקבות  קומי-טראגי  מינימליסטי,  אבסורדי,  תיאטרון 
להרגיש בבית.

Maya Ophir Magnat, Rotem Volk  רותם וולק, מיה אופיר

הצגות מבוגרים
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ושותף  | במאי  ועל הבמה: שרון סילבר-מרת  | עיצוב  יצירתה של שרון סילבר-מרת 
ליווי   | אלון  דידי  אובייקטים:  ייצור   | כהן  אלון  מוזיקה:   | טפרברג  ארי  ליצירה: 

אמנותי: שחר מרום | תאורה: יואב ברא | הפקה: גלריית תיאטרון החנות 

Based on the book Two Rivers and the Big Sea by Haim Ascher. 
“I presented copies of my memoirs to family members and 
acquaintances,” Haim Ascher wrote to his granddaughter, 
“but most of the books are just gathering dust on the shelf.” 
In the space between the written and spoken word, his 
granddaughter tries - with the help of props, letters and 
puppets - to decipher his writing and find empathy with her 
grandfather.

אשר  חיים  אשר.  חיים  מאת  הגדול“  והים  נהרות  ”שני  הספר  על  מבוסס 
כותב לנכדתו: ”את ספר הזיכרונות שהוצאתי חילקתי למספר מכרים ובני 
משפחה, אך רוב העותקים מונחים על המדף ומעלים אבק...“ מתוך הרשימות 
מנסה  הנאמרת,  למילה  הכתובה  המילה  שבין  במרווח  היבשים,  והתיאורים 
הנכדה לפענח את כתביו בעזרת חפצים ואותיות, ולחפש בהם רגעים של קרבה.

תיאטרון רב תחומי המשלב דימויים, חפצים ובובות.

Tues . '14.8 יום ג
22:00
45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מחיר  60 ₪ 

hanut31.co.il

הצגות מבוגרים

Unreadable 
בלתי קריא

Sharon Silver-Merrett  שרון סילבר-מרת

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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| תאורה:  כהן  ניצן  לוריאן,  לי  ליווי אמנותי:   | נופר סלע  וביצוע:  בימוי  יצירה, 
רותם אלרואי | הפקה: קולקטיב פנדורה

SurFace

What would you say to Israel if you were to meet her face to 
face? In order to draw a new map that will show us the way 
back to her, we must investigate how our relationship with 
Israel intersects with her geography and our own bodies and 
feelings. Israel will be coming to the show, and she has a few 
questions to ask you.
SurFace is an interactive performance.

פני שטח

Wed. '15.8 יום ד
21:00
    ׳50
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מחיר  60 ₪ 

nofarsela.com

מה תגידו לארץ ישראל אם תפגשו אותה פנים אל פנים? המופע ”פני שטח“ 
מזמין את הקהל לשוחח עם ארץ ישראל בדמות אישה. בעצם, כבר מזמן לא 
מפה  נצייר  איתה,  יחד  אליה?  הדרך  את  איבדנו  האם  איתה.  דיברנו  ממש 

מסוג חדש: מפה שמתחקה אחר רגשות וזיכרונות. מופע בשיתוף הקהל.

Nofar Selaנופר סלע

הצגות מבוגרים

בתמיכת קרן רבינוביץ' לאמנויות - מת"ן
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 | רז  | על הבמה: אוליביה קורט מסה, עופר עמרם, רננה  ובימוי: רננה רז  יצירה 
| מוסיקה מקורית  יואב בראל  | עיצוב תאורה:  וידאו: יערה ניראל  עיצוב הקרנות 
ועיצוב פסקול: אור מורן | תפאורה: זוהר שואף | אביזרים: עדי שמולביץ | תלבושות 

ורקמה: נועה קוריאל | עיצוב וייצור בובה: עינת סנדרוביץ’ 

An alternative, imaginary reality out of images identified 
with war along with a new and unthinkable language for them. 
A wild sequence arises from the shadows of the horror outside. 
Lyrical and funny, a new plot develops, transforming beauty 
into beast. A multidisciplinary performance consisting of 
objects, video and one puppet.

WART

Wed. '15.8 יום ד
21:00
    ׳55
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מחיר  70 ₪

youmakeremake.com

מלחמה  האנושית:  התודעה  של  הקצוות  שני  בין  המפגש  נקודת  היא   WART
ויצירה. היא תהליך הבריאה של מציאות אלטרנטיבית מדימויים המזוהים 
פרועים  במהלכים  כך  עבורם.  פנטסטי  חדש  תחביר  ויצירת  מלחמה  עם 
ומדומיינים, בצל האימה שבחוץ, נרקמת עלילה חדשה, מצחיקה ופיוטית, 

ההופכת את המכוער ליפה.
מופע רב תחומי, תנועתי המשלב חפצים, וידאו ובובה.

Renana Raz   רננה רז

44הצגות מבוגרים



יצירתם המשותפת של נמר גולן וג׳וזף שפרינצק | תרגום : רן כהן )ספריית הפועלים( 
עריכת טקסט : ג׳וזף שפרינצק | ליווי אמנותי : מרית בן ישראל | עיצוב : מעין רזניק 
עיצוב תאורה : יואב בראל | מוסיקה מקורית : אור בן מוחה , ג׳וזף שפרינצק  | בנית קופסת 

אור : אבי גולן 

Based on short stories by Robert Walser. The short stories 
present invented portraits and biographies of the modern and 
alienated “everyman”. Scenarios on stage present the absurd, 
humorous and  painful conditions of human existence that 
arise from Walser’s writings and his personal biography. 
Surreal visions on stage, interspersed with voice, spoken 
word, magic tricks and objects. 

ע ”פ טקסטים של הסופר ר.ואלזר. הסיפורים הקצרים של הסופר השוויצרי 
מודרני  אדם״  ״כל  של  מומצאות  וביוגרפיות  דיוקנאות  ם  י מציג ע,  וד הנ
ומנוכר; מותחים את גבולות הכתיבה והשפה . סיטואציות בימתיות מציגות 
את המצבים האבסורדיים , המצחיקים והכואבים של הקיום האנושי העולים 
מתוך כתיבתו וקורות חייו.. חזיונות בימתיים סוריאליסטיים שוזרים בין 

מילים , קולות , להטוטים וחפצים .

Thurs. '16.8 יום ה
22:00
55'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 1
Khan Theater 1

מחיר  70 ₪

הצגות מבוגרים

The Man Who Did Not Notice Anything
האיש שלא הבחין בשום דבר
 Namer Golan and Josef Sprinzak  נמר גולן, ג׳וזף שפרינצק

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות, קרן רבינוביץ' לאמנויות - מת"ן

רי
 א

בן
ן 

 ד
ם :

לו
צי
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יצירה: איגור ואנה | בימוי: שרון סילבר מרת | במאי שני ודרמטורגיה: צבי סהר
מוסיקה: איגור קרוטוגולוב | ליווי אמנותי: שחר מרום | עיצוב תאורה: איתי מרום

עיצוב תלבושות: גליה גרינבנד 

"It is quite simply there that I should like to live" - 
Roland Barthes, Camera Lucida. The complexities of an old 
Jaffa house are shown through the eyes of a mouse pursuing 
the origin of the Sparkle. In a poetic journey through a 
photographic set, the struggle between modernization and 
conservation come to life to reveal a world alongside its 
illusion. 
Live photography combined with paper theater, puppet cinema 
and object theater. 

”בפשטות, שם הייתי מבקש לחיות“ רולאן בארת, מחשבות על צילום. דרך 
מבטה של חולדה אנו נחשפים לנבכי בית יפואי העומד בסכנה בין תנופת 
בנייה למאמצי שימור. מסע פואטי בעקבות תצלום בית, המשמש כסט צילום, 

הבורא עולם לצד אשלייתו.
צילום חי בשילוב של תיאטרון נייר, Puppet Cinema ותיאטרון חפצים.

Thurs. '16.8 יום ה
20:00
45'    

עברית, מעט מילים
Hebrew, a few words

תיאטרון הקרון
The Train Theater

מחיר  60 ₪ 

הצגות מבוגרים

De La Shmate Project: The Sparkle
פרויקט דה לה שמעטא: הנצנוץ

Igor Ve Anna  איגור ואנה

ההצגה פותחה בתוכנית הרזידנסי של גלריה תיאטרון החנות בתמיכת משרד התרבות

נד
נב

רי
 ג

נה
 א

ם:
לו

צי
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יצירה, כתיבה, בימוי, עיצוב: הודי בן עמי | מבצעים יוצרים: רעות שייבה, דורון 
גילה והודי בן עמי | וידאו: אור דרורי 

העבודה נוצרה במסגרת הלימודים בביה“ס לתיאטרון חזותי 

The Hero Journey

Georgie the teddy-bear, an accountant at the Central Park 
Zoo in New York, is called to replace his twin brother who 
died in a secret operation to save the world. An heroic 
journey through the elements of a Hollywood film that we 
all know and love. We’ll reexamine the audience’s feelings 
about the preplanned catharsis, where good, of course, 
prevails over evil. 
Puppet and object theater, screenings and sound.

Let Me Entertain You: 

Thurs. '16.8 יום ה
21:00
    ׳30
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 2
Khan Theater 2

מחיר  40 ₪

נקרא  יורק,  בניו  החיות  בגן  חשבונות  בהנהלת  עובד  אשר  הדוב,  ג׳ורג׳י 
למלא את מקומו של אחיו התאום, שמת במבצע סודי בלהציל את העולם. זהו 
מסע של גיבור דרך כל האלמנטים המוכרים והאהובים בקולנוע, בו נבחנים 
מחדש התחושות של הקהל מול קתרזיס ידוע מראש, שבו הטוב, כמובן, מנצח. 

תיאטרון בובות, חפצים ואנשים, הקרנות וסאונד.

Hoodi Ben Ami  הודי בן עמי

הצגות מבוגרים
מן

ת 
מי

 ע
ם:

לו
צי

De La Shmate Project: The Sparkle
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אירועים מיוחדים
Special Events



חצר הפסטיבל
Festival Courtyard

תמונה - תמר

חגיגת קיץ צרפתית בחצר הפסטיבל: שבו איתנו בשולחנות ארוכים מעוטרים 
במפות צבעוניות. איורים ססגוניים יקשטו את הקירות ומעל ראשינו רקדני 

נייר ירחפו ללא הפסק. 

A French celebration in the festival’s courtyard - come 
have a seat at long tables draped with bright tablecloths. 
Colorful illustrations will adorn the walls and paper 
dancers wil float above our heads. 

13-16.8
Mon.-Thurs. ,’ימי ב’-ה

10:30 - 12:30
16:30 - 18:30

מחיר  10 ₪ 

אירועים מיוחדים

עיצוב חצר וסדנה: תמר לב, מאיירת בטושים בטכניקות ידניות.

הילדים והילדות מוזמנים להשתעשע עם טושים, נייר ומספריים בהכנת להקת 
רקדנית בגדלים שונים.

Children are invited to play with markers, paper and scissors
to prepare an ensemble of dancers.

Workshopסדנה

לב
ר 

תמ
 :

ור
אי

חצר תיאטרון החאן
Khan Theater Courtyard

כניסה חופשית 
 Free entry
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13-15.8
Mon. - Wed.  ’ימים ב’-ד

16:30 - 18:30

חצר תיאטרון החאן
 The Khan Theater

Courtyard

פינות  מכל  )באמת!(  קקטוסים  ליטוף  דוכן  אל  אתכם  מזמינה  קקטו  מדאם 
העולם, מלא קקטוסים מיוחדים, אפילו מפתח תקווה! 

אל חשש ואל פחד בואו ללטף כולם ביחד :-(
« במקרה של פציעה או דקירה הקהל יקבל פלסטר על חשבון ההפקה

Madame Cactou invites you to the cactus-petting stand 
)really!(. Many remarkable cacti from all corners of the world!
Not to worry and not to fear, come and pet the cacti my dear!
» In case of injury, the audience will receive a band-aid at 
the production’s expense.

יצירה, רעיון וביצוע: שרון גבריאלוב  |  תפאורה: לושה גבריאלוב

פינת ליטוף קקטוסים
Cactus Petting Zoo

אירועים מיוחדים

כניסה חופשית 
 Free entry
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ס-בובה

בהשראת הקלאסיקה ”הרוח בערבי הנחל“  מאת קנת גרהם. 
פיתוח טכנולוגי חדשני המשלב תיאטרון בובות והקרנה אינטראקטיבית.

ויוצרים  לומדים  וסבתות  סבים  בו  הקרון  תיאטרון  מבית  פרויקט  הנו  ס-בובה 
תיאטרון בובות. בפסטיבל יציגו עיבוד לסיפור ארץ יצורי הפרא מאת מוריס סנדק. 

Granpuppet is a Train Theater project which grandparents 
learn, create and perform puppet theater. An adaptation of 
“Where the Wild Things Are” by Maurice Sendak. 

Based on the classic “Wind in the Willows” by Kenneth Grahame. 
An innovative technological development combining puppet 
theater and interactive projection.

האביב של חפרפר
The Mole's Spring

אירועים מיוחדים

 Agesגילאים 3-8

Grandpuppet
The Train Theater  תיאטרון הקרון

 16.8
Thurs. ’יום ה

13:30
30'    

 13-15.8
Mon.-Wed. ימים ב׳-ד׳

13:30
40'    

The Magic Flight  פנס הקסם 

 כניסה חופשית 
 Free entry 

שני האירועים מתקיימים
בתחנה הראשונה

הגולה
The First Station

Gula

פר
יי

של
ה 

אי
 מ

ר:
יו

א

הנחיה: מרים סלצברג
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אירועים מיוחדים

Adults מבוגרים

הפקה: תיאטרון הקרון

The Jerusalem Puppet Festival is proud to host a professional 
artist workshop: 
Charlot Lemoine -  Theatre Velo 
Jacques Templeraud - Theatre Manarf
It is a great honor to host two renowned masters and object 
theater inventors. Their activities over the last 40 years 
and beyond have influenced and continues to influence 
international French theater. In the evening participants 
will present portions of their work. 

פסטיבל הבובות ירושלים גאה לארח סדנת אמן מקצועית:
 Charlot Lemoine -  Theatre Velo

Jacques Templeraud - Theatre Manarf
זהו כבוד גדול לארח שני מאסטרים יידועי שם, ממציאי תיאטרון החפצים. 
הצרפתי  התיאטרון  על  ומשפיעה  השפיעה  שנה,  מ-40  למעלה  בת  עשייתם, 

והעולמי. בערב יוצגו קטעים של משתתפי הסדנה.

Mon. '13.8 יום ב
22:30
45'    
עברית

Hebrew

תיאטרון החאן 3
Khan Theater 3

מחיר  10 ₪ 

Flavorsטעימות
Charlot Lemoine, Jacques Templeraud

הפקה מיוחדת לפסטיבל
Ta

ni
a 

Ca
st

ai
ng

 :
ום

יל
צ

בכורה

בתמיכת מועצת הפיס לתרבות ואמנות
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 13-16.8
Mon.-Thurs. ימים ב׳-ה׳

20:00 - 23:00

חצר תיאטרון החאן, פעם אורחן ובלילות 
הפסטיבל פונדק הומה: קנקני בירה יקישו, 
כוסות יין יפזזו, קהל ואמנים ירימו לחיים. 

* כניסה חופשית 
 Free entry   

הפקה מיוחדת לפסטיבל

חצר תיאטרון החאן
The Khan Theater Courtyard

The Khan Theater Courtyard, once a 
lay-by and a busy inn by night: beer jars 
will clink, wine glasses will fizz, and the 
audience and artists will drink a toast. 

על האירוח:
מאדאם סבירוני
ליצנית שתיינית 

)לא לבעלי לב חלש(
על המוסיקה:
DJ ארליך

על הבמה:
פטיפורים

של מופעים שונים ומשונים 

Hostess:
Madame Svironi

a slightly drunk clown 
)not for the 

faint-hearted(

Music:
DJ Erlich 

On Stage:
A potpourri 

of different and 
strange performances 

ובערב האחרון 
דבורה בנאסולי 
תנעים בשאנסונים

On the last night 
Debora Benasuli 

serenading with chansons

לילות פסטיבל
Festival Nights
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Thurs. '16.8 יום ה
20:00 - 18:00

הפקה מיוחדת לפסטיבל

ביום האחרון של הפסטיבל, 
בשעת שקיעה, הבובות חוגגות! 

בואו לרקוד עם תרנגולות, פילים ועוד 

On the last day of the festival, 
the puppets will celebrate 
at sunset! Come dance with 

chickens, elephants and more.

הנכם מוזמנים 
למסיבת בובות  

בגן הפעמון

You are invited to a 

Puppet Party
at Liberty Bell Park

DJ מיכל גפן 
התרנגולות 
של פלורנטין

פילאב

יצורי הפרא

* כניסה חופשית 
 Free entry   

תינוק
האיל המרקד

נאהב קרן אלבכר

בית הספר לבובנאות 
בהנהלת דבורה צפריר  

ס-בובה

מוסיקה



Information מידע כללי

אולמות הפסטיבל
תיאטרון החאן 

)במה 1, במה 2, במה 3, חצר החאן( 
רח' דוד רמז 2 

תיאטרון הקרון 
גן פעמון הדרור
בית שמואל 

אולם הירש - רח' אליהו שמאע 6
התחנה הראשונה ירושלים 

רח' דוד רמז 4
*אולמות הפסטיבל מונגשים פרט 

לתיאטרון החאן - במה 3

חניונים בתשלום
חניון גן הפעמון, חניון מתחם התחנה הראשונה

חניון ימין משה 

הנחות
סטודנטים, נכים, שוטרים, חיילים גמלאים זכאים 

להנחה של 10 ₪ ברכישת כרטיסים בימי הפסטיבל בלבד, 
בקופות ובהצגת תעודה מזהה.

קופה ראשית ומודיעין  
בימי הפסטיבל 12-16.8.18  

משעה 9:00 ועד תחילת המופע האחרון של אותו היום.
תיאטרון החאן, רח' דוד רמז 2 

אין כפל מבצעים  | כל גיל חייב בכרטיס 
לא תתאפשר כניסה למאחרים | הזכות לשינויים שמורה 

אירועים בכניסה חופשית הם על בסיס מקום פנוי 
אנא הקפידו להגיע 10 דקות לפני תחילת המופע 

traintheater.co.il

יפעל החל מתאריך 23.7.18, בימים א'-ה' בין השעות 10:00 - 17:00 

כרטיס  באמצעות  לאולמות  הכניסה  לבכם,  לתשומת 
)ברקוד( ביתי מודפס או בהצגת ברקוד על צג המכשיר 
הסלולרי. למעוניינים ניתן לקבל כרטיסים מודפסים 

בקופה הראשית בתיאטרון החאן.

at midnight or until sold outבחצות או עד גמר המלאי

Festival Venues
Khan Theater 
)Stage 1, Stage 2, Stage 3, Khan Courtyard( 
2 David Remez St.
Train Theater
Liberty Bell Park
Beit Shmuel
Hirsch Theater, 6 Eliyahu Shema St.
First Station Jerusalem
4 David Remez St.
*All festival theaters are accessible 
except for the Khan Theater - Stage 3 

Parking Lots
Liberty Bell Park Parking Lot, First Station 
Parking Lot, Yemin Moshe Parking Lot

Discounts
Students, handicapped persons, police officers, 
soldiers and seniors are eligible for a 10 NIS  
discount at the box office, on festival days only. 
You must present a valid ID.  

Box office and information center
During festival days 12-16.8.18 
from 9:00am until the beginning of the last 
performance on the same day. 
Khan Theater, 2 David Remez St.

No double discounts | Tickets required for all ages 
Entry will not be permitted for latecomers 
We reserve the right to make changes
Free events are on a first come first served basis
Please arrive 10 minutes before showtime

You may call starting 23.7.18, Sun.-Thurs. 10:00 - 17:00

Please note, you must present a home-printed 
ticket )barcode( or a barcode through your 
cellular device upon entry. For those 
interested, printed tickets will be available 
at the Khan Theater box office. 

*3569 

 11.08.18 

Informationמודיעין טלפוני 

Presale tickets until מכירה מוקדמת עד תאריך

55 5454



גן הפעמון

17:30
18:30

12.8
Sun.
יום א׳

מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק

The Picnic Club
)p.8(

התחנה 
הראשונה

13.8
Mon.
יום ב׳

14.8
Tue.
יום ג׳

15.8
Wed.
יום ד׳

16.8
Thu.
יום ה׳

10:00
11:30

16:00
17:30

תיאטרון הקרון 

ים קטן
ים קטן

Tiny Ocean
)p.16(

10:00
11:00
16:00
16:30
17:00
17:30

21:00
22:00

10:00
11:00

16:00
17:30

21:00
22:00

11:00

16:00

20:00

Train Theater

מצפה כוכבים
מצפה כוכבים
מצפה כוכבים
מצפה כוכבים
מצפה כוכבים
מצפה כוכבים
StarLight

)p.18(

גשם קיץ
גשם קיץ

Summer Rain
)p.20(

מעיל הפלאים
מעיל הפלאים
Tailor Made

)p.24(
הסנדוויץ’ הרעב
הסנדוויץ’ הרעב

Hungry Sandwich
)p.25(

Séance
Séance
)p.39(

דה לה שמעטא
 De La Shmate

)p.46(

Séance
Séance
)p.39(

הסנדוויץ’ הרעב
Hungry Sandwitch

)p.25(

17:30
18:30
19:30

18:00 - 20:00

Liberty Bell Park
בית שמואל

Beit Shmuel

20:00

 

17:30

19:00

10:30

16:00
17:30

10:30

12:00

מחול השקיות

מחול השקיות
Afternoon of 

a Foehn
)p.30(

Ashes
למוזמנים בלבד

)p.36(

Ashes
)p.36(

First Station

האביב של חפרפר13:30
Mole's Spring

)p.51(

האביב של חפרפר13:30
Mole's Spring

)p.51(

האביב של חפרפר13:30
Mole's Spring

)p.51(

13:30

מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק
The Picnic Club

)p.8(

17:30
18:30
19:30

מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק
The Picnic Club

)p.8(

17:30
18:30
19:30

מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק 
מועדון הפיקניק
The Picnic Club

)p.8(

מסיבת בובות
Puppet Party

)p.54(

הסנדוויץ’ הרעב

ס-בובה
Granpuppet

)p.51(

מחול השקיות

מחול השקיות
מחול השקיות

Afternoon of 
a Foehn
)p.30(

מחול השקיות

מחול השקיות
Afternoon of 

a Foehn
)p.30(

20:00

.Thurs קדם פסטיבל חגיגי: מועדון הפיקניק   The Picnic Club19:30 ,18:30 ,17:30 9.8 יום ה׳*



11:00

21:00

12:30
16:00
17:30

 

20:00
21:00
22:00

11:00

17:00

19:00

11:00

16:00
17:30

 

22:00

12:00

16:30

21:00

10:30

16:30

18:00

12:00

16:00

22:00

10:30
11:15
12:00

16:00
16:45
17:30

21:00

נשמה את לא אשמה
You Ain’t Guilty

)p.38(

על פריז אהבה ו... 

)p.32(

Wart
)p.44(

בילי ילד הערפל
Billy Fog

)p.29(

WAX
)p.12(

 האיש שלא הבחין
The Man Who Did Not

)p.45(

מאגר הזכרונות 
מאגר הזכרונות 
מאגר הזכרונות

Memory Reservoir
)p.40(

אל הירח ובחזרה
To The Moon...

)p.14(

הר׳ול על ההר
The Grull

)p.28(

ארבע עונות וויוולדי
4 Seasons & Vivaldi

)p.19(

בלתי קריא
Unreadable

)p.42(

המסע אל האי אולי
Island of Maybe

)p.22(

מוזיאון הלחם
 מוזיאון הלחם
מוזיאון הלחם
Petits Pains 

)p.34(
Let Me Entertain

)p.47(

11:30

16:30

18:00

22:30

אֹוֶלה
Olé

)p.21(

10:00
11:30

16:30

18:00

21:00

11:00

16:00
17:30

 
21:00

10:00

16:30

18:00

הכתר שהלך לאיבוד 
הכתר שהלך לאיבוד 

The Lost Crown
)p.11(

למה בכה הדג?
Why Did the fish...
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צוות פסטיבל

Israel - France Season 2018
Israel, Emmanuel Halperin - Commissioner, Michele Segev - Chief Coordinator
Institute français- France Cecile Caillou-Robert- French curator, 
Camille Butin - Project Manager for Performing Arts
Institute français- Israel Barbara Wolffer - Director 
Tilla Rudel - Deputy Director and Cultural Attaché, Yaël Baruch - Project Manager

Polish Institute, Tel Aviv
Joanna Hofman - Director, Tadeusz Wolenski - Project Manager

הנהלה וצוות הפסטיבל
משקיפה  - ניר  רחל  וולד,  אוסי  מבורך,  מיקי  יפה-מעיין,  דליה  אמנותית:  ועדה   | מרום  שחר  אמנותי:  מנהל 
הפיקניק:  מתחם  וניהול  בפועל  הפקה   | מג'נטה  שנהב,  דניאלה  הפקה:   | מג'נטה  פישוף,  דני  הפסטיבל:  ניהול 
מויש פריד | תיאום קבוצות חו“ל ואדמינסטרציה: דניאל לוי, מג'נטה | קשרי חוץ, גיוס משאבים ופרויקט חשיפה: 
וקופה:  מכירות  מערכת  ניהול   | אלון  טובית  שיווק:   | בסון  דנה  מיוחדים:  פרויקטים   | סעייד  אמליה  נטליה 
סיון בר-ניסדלסקי | דימוי פסטיבל: Urszula Palusinska - בתמיכת המכון הפולני | תרגום לאנגלית: נועה גרנות
עריכת סרטוני פרומו: גל קציר | יח"צ: ענת מרומי יחסי ציבור | מדיה חברתית: ליאת כהן, Funia | מועדון הפיקניק 

ניהול אמנותי: הדס עפרת ושחר מרום | צילום: דור קדמי | מיתוג ועיצוב גרפי: מיה ויין

עמותת תיאטרון הקרון ע״ש מריו קוטליאר  
מנהל אמנותי: שחר מרום | סמנכ"ל כספים ומנכ"ל בפועל: אלדד בריק | צוות המשרד: אורי פרדניק, אלה גיל, 
אריאלה ניסים, אשר )מסעוד( בועזיז, אתי סעדו, דליה גלבוע, דנה בסון, יהונתן בן חיים, נטליה אמליה סעייד, 
עטרה קרניאל, שושי פלד | צוות חממה: מרית בן ישראל, רוני מוסנזון נלקן | יעוץ משפטי: טל, קדרי שמיר ושות’
רו“ח כספים:  ועדת  יו"ר   | אמסטר  קובי  עו"ד  מנהל:  ועד  יו"ר   | חייקין  סומך  חשבון:  רואי  משרד   | עו“ד   -

אבי יהודיוף | ועד מנהל: אהרון פררה, יורם יאיר-פור, ליאורה איינבינדר דהרי, עופר פאול, רחל בילסקי כהן, 
רמי ארז, רן כהן אהרונוב, צביקה יוחנן, תמי מולד חיו | אספה כללית: בני בן צבי, ג’ורג’ גולדמן, הדס עפרת, 
יואל מקוב, ישראל ברגיל, עלינא אשבל, רו“ח רוחמה סלמן | מבקר פנים: רו“ח משה וינגרטן | ועדה אמנותית: 
גליה לוי גרד, דליה יפה-מעיין, הדס עפרת, יהונתן בן חיים, נטליה רוזנטל, עלינא אשבל, רוני מוסנזון נלקן, 

תמי יצחקי, צביקה יוחנן - משקיף

תודות מיוחדות לגופים ולאנשים המסייעים
משרד התרבות והספורט 

השרה מירי רגב, יוסי שרעבי - מנכ“ל, גלית והבה שאשו - ראשת מינהל התרבות, יגאל עמדי - יו“ר המועצה לתרבות 
ואמנות, מאיר קיזוז - מנהל אגף אמנויות הבמה, עירית פוגל - מנהלת המחלקה לתיאטרון, ענת גיני - מרכזת 

תמיכות פסטיבלים, שלמה יצחקי, סיגל דוידיאן, כלנית שמיר, ילנה לולקו, מרים דנינו

משרד החוץ 
מיוחדת  תודה  הבמה,  אמנויות  מדור  ראש   - ניר  רחל  תרבותית,  לדיפלומטיה  חטיבה  ראש   - קולמן  נבו  זיו 

לעפרה בן יעקב - מנהלת מחלקת אמנויות היוצאת 

עיריית ירושלים
ופנאי,  חברה  תרבות,  מנהל  ראשת   - רג’ואן  אריאלה  העירייה,  מנכ“ל   - מרחב  אמנון  ברקת,  ניר   - העיר  ראש 
העיר,  ראש  יועצת   - דיסנצ’יק  נאוה  ציבור,  מבני  אגף  מנהל   - נון  בן  אהרל’ה  העירייה,  גזבר   - זיטוק  אלי 
יורם ברוורמן - מנהל אגף תרבות ואמנויות הבמה, אייל עזרי - סגן מנהל אגף תרבות, חיים בן שמעון - מנהל מחלקת 
אירועים, מילכה בורנשטיין - סגנית הממונה למוסדות תרבות, אלי כהן, מלי פדר, מזל מרדכי שאזו, ענת רווה, 

פטי ורדיקה, שלי להמן, חברי מועצת העיר

הקרן לירושלים
דוד ברודט - יו"ר, ענת צור - מנכ“לית, רות דיסקין - מנהלת מחלקת תרבות ופרויקטים, ניל גרינבאום - מנהל דסק 

אנגליה, רועי זינגר - אדריכל 
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ַקִיץ ַלְּיָלִדים ְּבֵתיַאְטרֹון ַהָּקרֹון

הצגות ומופעים 
מידי יום בירושלים

18-30
אוגוסט
2018

רכישת כרטיסים מראש באמצעות האתר בלבד. 
traintheater.co.ilהזמנת מקומות למנויים 02-5618514 שלוחה 111

לימודי המשך 
בתיאטרון הקרון 

ירושלים

ההרשמה בעיצומה לחממת האמנים 2018-2019
חממה 8

  dana@traintheater.co.il | 118 דנה - 02-5618514 שלוחה ,www.traintheater.co.il  :לפרטים
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