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מופע פתיחה חגיגי: הילולת גרוב 

DANCE / לוסינדה צ׳יילדס

הטייפ האחרון של קראפ / רוברט וילסון

מבוסס על סיפור אמיתי / כריסטיאן ריזו

ומה אעשה בחרב הזאת? / אנג׳ליקה לידל

כשאמות / טום לוז

FLA.CO.MEN / ישראל גלבאן

איוב / תיאטרון האינקובטור

מערבה מכאן – משירי תרצה אתר

מבצע כפפות משי / אנסמבל כאן

סאונד צ׳רטר

נערות מופרעות מצילות את העולם / 

Miss Revolutionary Idol Berserker

משמרת לילה

פינדורמה / ליה רודריגס

שריד קדוש / יוריפידס לאסקארידיס

טרנספיגורציה / אוליבייה דה סאגאזן

Mew

סטיאן ווסטרהוס

KIASMOS (DJ set) / יאנוס ראסמוסן

הפר]ע[ה / מוסררה בית הספר הרב–תחומי לאמנות וחברה ע״ש נגר

The Ferryman / דמיאן ג׳לט וג׳ילס דלמאס

וינה-איסטנבול

צבען של תרבויות / אנסמבל ארס אנטיקווה אוסטריה

וינה 1709 / אנסמבל טורביון

A la Turka - A la Franka / אנסמבל סרבנד

מוזיקה קלאסית במרכז עדן תמיר

תהילים

שבוע פראג בירושלים: קרקס לה פוטיקה

כנסים וכיתות אמן

מאור עיַני / יוחאי מטוס

תודות

מבצעים והטבות

לוח מופעים

צוות

תכנייה אנגלית
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פסטיבל ישראל 2017 מוקדש לזכרו של חברנו מיכה לבינסון ז"ל, שהלך לעולמו בטרם עת.

מיכה היה מעמודי התווך של הפסטיבל בשנות ה־90. באנושיותו ובחזונו האמנותי הוא 

התווה את ערכי היסוד של הפסטיבל, ותרם רבות לביסוס מעמדו ויוקרתו בארץ ובעולם.

אנו גאים להיות ממשיכי דרכו.



לכבוד באי פסטיבל ישראל 2017

שנים רבות חוגגת ירושלים חג נוסף, חג פסטיבל ישראל.

ואכן, אין טבעי מכך שירושלים תהיה הבית בו מפעמת רוחו של פסטיבל 

ישראל. ירושלים, הנעה על הציר התמידי שבין קדושה לשגרה. ירושלים, 

שאנשיה ונשותיה הם פסיפס ייחודי ומרהיב של החברה הישראלית, של 

דתות ותרבויות העולם. 

56 שנה שפסטיבל ישראל בורא עצמו בכל שנה מחדש. אייקוני ומהפכני, 

קלאסי וצעיר, הוא מכיל בתוכו מגוון עצום של יופי. על במת הפסטיבל מתגלה 

כל אחד מתחומי האמנות שבו כיהלום מלוטש, וההפקות המשלבות בין 

התחומים מגלמות את הרגע בו השלם גדול מסך חלקיו.

אמנות היא תמיד קריאת תיגר עבור הצופה או המאזין. היא דוחקת בנו 

לחשוב אחרת, להקשיב אחרת, לראות אחרת. למי שעולה לרגל, לפסטיבל 

ולירושלים, מהווה הפסטיבל הזדמנות מרוכזת ושופעת לפתוח את הלב, 

לאתגר את החושים ואת המחשבה, ולשכוח את עצמנו ואת שגרת היומיום.

לרגל 50 שנה לשחרורה ואיחודה של ירושלים, אני מאחל לכולנו שנדע 

גם השנה להתמסר לאמנות ולכוחה הגדול המהדהד בתוך ירושלים, עיר 

הנצח שאינה חדלה להתחדש.

שלכם בברכה,

ראובן (רובי) ריבלין

נשיא מדינת ישראל

אורחי הפסטיבל, אמנים יקרים,

ברוכים הבאים לפסטיבל ישראל בירושלים!

במהלך שנות קיומו התבסס הפסטיבל כבמה איכותית, המציגה את 

מיטב היבול התרבותי והאמנותי מרחבי הארץ והעולם. הפסטיבל תורם 

רבות למיצובה של ירושלים כעיר מודרנית ופלורליסטית וכבירת תרבות 

לאומית ובינלאומית.

לציון 50 שנה לאיחוד העיר הפסטיבל פותח את שעריו למגוון מופעים 

הפתוחים לציבור הרחב, וכן מגוון פעילויות המונגשות לאוכלוסיות בעלות 

צרכים מיוחדים. פסטיבל מציע תכנית אמנותית מקורית, חדשנית, עשירה 

ומגוונת המקבעת את מעמדו כפסטיבל הרב־תחומי החשוב בישראל.

פסטיבל ישראל מהווה חלק בלתי נפרד מהרנסנס התרבותי שחווה 

ירושלים בשנים האחרונות – פריחה שניכרת בריבוי הפסטיבלים ואירועי 

התרבות המקומיים והבין־לאומיים המתקיימים בעיר, כמו גם בפיתוח תשתיות 

שיסייעו בצמיחת מוסדות התרבות והלימוד לאמנות, שמאז ומתמיד היה 

ביתם בירושלים.

ברצוני להודות למנהלי הפסטיבל, לעובדיו ולכל העוסקים במלאכת 

הארגון וההפקה – מוסדות התרבות בירושלים, עובדי העירייה, שותפינו 

במשרדי הממשלה, הקרן לירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים, הנציגויות 

הזרות, מוסדות אקדמיים, מרכזי תרבות בירושלים ומחוצה לה.

אני מזמין את הקהל הרחב לבוא וליהנות ממופעי האיכות, מהסדנאות 

ומהכנסים שיתקיימו במסגרת פסטיבל ישראל, בחגיגה ירושלמית צבעונית, 

רב־תרבותית ומרגשת!

בברכת פסטיבל מהנה ומוצלח,

ניר ברקת

ראש העיר ירושלים

ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל ישראל ה־56,

פסטיבל ישראל המתקיים בבירתנו הנצחית ירושלים, מביא לידי ביטוי את 

קשת הגוונים של העשייה האמנותית והתרבותית בארץ ומחוצה לה.

העיר ירושלים, עיר העוטפת אור בשלל צבעי הקשת, החוגגת השנה 50 

שנה לשחרורה ולאיחודה, מקבלת אליה בחום ובאהבה את מיטב היוצרות 

והיוצרים המשתתפים בפסטיבל ישראל. אין ראויה יותר מירושלים, כעיר 

שחוברה לה יחדיו, כמשוש תבל, לארח פסטיבל בינלאומי, המהווה אבן שואבת 

למיטב האמניות והאמנים, מכל רחבי תבל, שנים רבות וטובות.

הפסטיבל מהווה במה ייחודית ליצירות רב־תחומיות חדשניות ומרתקות, 

אשר לא ניתן לראותן במסגרות אחרות. הפסטיבל מציג את המופלא, את 

הקסום, את הרבגוני, את הרב־תחומי ואת המסורתי לצד החדשני. הפסטיבל 

מהווה מרחב מאפשר למגוון רחב של אמנויות, של אמנים ושל קהל, ובכללו 

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

אני מודה לכל השותפות והשותפים בכינונו של הפסטיבל, לידידי, ראש 

עיריית ירושלים ניר ברקת, למנהל הפסטיבל איל שר, לעמיתינו שמעבר לים 

ולכל העוסקות והעוסקים במלאכה.

בברכה,

ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב

שרת התרבות והספורט

ברוכים הבאים לפסטיבל ישראל 2017,

שפות בימתיות חדשות, התבוננות אמנותית – חברתית ותרבותית, טשטוש 

גבולות בין דיסציפלינות, טריפת קלפים והתחדשות המבט של הצופה – אנחנו 

מזמינים אתכם לקיים דיאלוג על חיּות ועל הרלוונטיות של עולם האמנות.

בפסטיבל 2016 התמקדנו במפגשים עם "שבטים פרפורמטיביים" – קבוצות 

ומופעים שלקחו על עצמם בדיקה קולקטיבית של חוקים והתבוננות על המרקם 

החברתי שביסודם, ובחינה הן של החומרים שמהם עשוי בימינו "ספקטקל" 

והן של הדרך שבה מכוננים אירוע חי. 

2017 מפנה זרקור אל היחיד. האם החברה סביבנו מאפשרת מקום לזהות 

אישית? מה הם הכוחות שדוחפים אותנו להגדרות ולמחנות? האם הכלים 

שאיתם אנחנו בוחנים ומגדירים אותו אינדיבידואליזם רלוונטיים בעת הזאת? 

מה הוא שינוי אישי ואיך ניתן לדמיין את הטרנספורמציה של היחיד? מרוברט 

וילסון במחזה הטייפ האחרון של קראפ מאת סמואל בקט, דרך הפורמליזם 

של לוסינדה צ'יילדס ב־DANCE, וכלה בהיתוך של העכשווי עם המסורתי 

ביצירתו של ישראל גלבאן, הפסטיבל חוקר את המסע של היחיד בתוך 

מבנים חיצוניים ופנימיים, ואת שאילתו לטובת תבניות רחבות ממנו ונטולות 

היררכיות חברתיות או פוליטיות. 

שאלה מרכזית שהובילה אותנו בבחירת התכנית שלפניכם היא "למה?" – 

למה מופע זה ולא אחר צריך )חייב!( להיות בפסטיבל, עכשיו, כאן. התכנית 

מציגה אמנות המחפשת את ביטוייה ואת עצמאותה אל מול רוח התקופה שבה 

אנו חיים – החרפת הפערים החברתיים והכלכליים, הקצנה לאומנית וטרור, 

כרסום בערכי יסוד דמוקרטים ובחופש הביטוי האמנותי, קדמה טכנולוגית לצד 

חוסר אונים אל מול איתני הטבע, זמינות חסרת תקדים של מידע, והשאלות 

האתיות הנלוות לה.

במהלך שמטרתו בחינה מחודשת של הקשר בין הצופה לבין החלל 

הפסטיבל  יתמקד  השנה  מופע,  מותאמת  התרחשות  כזירת  התיאטרלי 

בקומפלקס האולמות של תיאטרון ירושלים. מרחב התיאטרון יציע מקום 

להתקבצות ציבורית, והמהלך הזה יגיע לשיאו ב"משמרת לילה", אירוע שבו 

יופעלו כל האולמות ברצף של מופעים אל תוך הלילה – מפגש יוצא דופן בין 

הקהל לבמה.

תודה מקרב לב לכל ידידינו ושותפינו, ולצוות המופלא שבו התברכנו! 

אנחנו מברכים את כל היוצרים והאמנים המשתתפים בפסטיבל, ומזמינים 

אתכם הקהל ליהנות עמנו מהמופעים הנפלאים שפותחים בפנינו צוהר 

לנקודות מבט מרתקות לנפש האדם ולמסענו האנושי המשותף.

בואו להתרגש איתנו!

איל שר, מנכ"ל 

איציק ג׳ולי, מנהל אמנותי

דבר המנכ״ל והמנהל האמנותיברכת שרת התרבות ברכת ראש העירברכת נשיא המדינה
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זיקה חה — מו מופע פתי

— הילולת גרוב — 
מופע פתיחה חגיגי

/

/

/

/

/

/

/

/

יום ה, 1 ביוני, 20:00
פתיחת דלתות 19:15

כ–3 שעות 
בריכת הסולטן
מחיר: 80 ₪

A-WA / טיפקס / Yemen Blues / כנסיית השכל /
 ליאורה יצחק / קותימאן אורקסטרה / 

תזמורת פירקת אלנור מארחת את נסרין קדרי / )ישראל(

 
פסטיבל ישראל 2017 יפתח במסיבת גרוב ישראלית חוצת תרבויות ומלאת סול 

מקומי בבריכת הסולטן. 

"הגרוב הישראלי", שהתפתח בשדה המוזיקה המקומי בשנים האחרונות, 

מביא לידי ביטוי את כל הרבדים בחברה הישראלית, ומורכב משילובים מפתיעים 

הן מבחינת הסאונד – חדשני ומערבי לצד רבעי טונים ומקצבים ים תיכוניים – והן 

מבחינת הטקסטים – מן המקורות לצד כתיבה עכשווית.

סוללת אמנים ששינו ועודם משנים את מפת המוזיקה והגרוב המקומיים 

יעלו על במה אחת למופע מנענע ולא מכופתר החל מרדת החמה אל תוך שעות 

הערב המאוחרות. תזמורת פירקת אלנור תארח את נסרין קדרי בשיתוף פעולה 

מסקרן וביחד יביאו לקדמת הבמה את המוזיקה הערבית האסלית שמלווה את 

הפסקול המקומי ומשפיעה עליו מאז ומתמיד; ליאורה יצחק, נסיכת הגרוב 

Yemen Bluesוה־ A-WA ההודי־ישראלי, תביא לבמה את בוליווד, וההרכבים

יפציצו בסאונד התימני הכי חם במזרח התיכון ומחוצה לו. עוד ירקידו במופע 

הפתיחה האיש שכבש את היוטיוב והעולם קותימאן אורקסטרה, והלהקות 

הענקיות טיפקס וכנסיית השכל שהביאו את הפריפריה למרכז והשפיעו עמוקות 

על הבניית הזהות המוזיקלית המקומית.

בואו לחגוג איתנו את פתיחת פסטיבל ישראל בסימן 50 שנה לאיחוד העיר 

בערב שכולו רב־תרבותיות – גרוב סוחף ומלא נשמה, וקצב שלא יאפשר לכם 

לשבת לרגע.

משתתפים )לפי סדר הופעה(:

תזמורת פירקת אלנור ונסרין קדרי, 

ליאורה יצחק, Yemen Blues, טיפקס, 

A-WA, קותימאן אורקסטרה, 

כנסיית השכל

הפקה וניהול אמנותי: חיים שמש 

עיצוב במה ותאורה: שי שטרקר

עיצוב סאונד: יוסי לוגסי

מומלץ להצטייד בלבוש חם  

ליאורה יצחק, 

תמונה: רוסלו שמריה

נסרין קדרי, 

תמונה: רון קדמי

קותימן אורקסטרה, 

תמונה: אריאל תגר

כנסיית השכל,

תמונה: אלדד רפאלי

טיפקס, 

תמונה: יואב איתיאל

תזמורת פירקת אלנור, 

תמונה: אביתר ניסן

A-WA, 

Photo by Rotem LebelYemen Blues, 

photo by Guy Nahum Levi

בשיתוף עיריית ירושלים לרגל 
חגיגות 50 שנה לאיחוד העיר

   הפקת מקור   



89

ן אטרו תי ל מחו

"פעמים מעטות, אם בכלל, במהלך עשור נוצרת עבודת אמנות שהיא גם פורצת 

דרך, גם מגדירה תפיסה ורגש באופן חדש, וגם שייכת בבירור לעתיד באותה 

 ".DANCE מידה שהיא שייכת להווה. כזו היא היצירה

The Washington Post

אנו גאים לארח את לוסינדה צ'יילדס, אחת הכוריאוגרפיות החשובות והבולטות 

במאה ה־20, ואת DANCE – היצירה האייקונית שלה. 

במופע שיצרה ב־79' ונחשב לאבן דרך בתולדות המחול, כוננה צ'יילדס 

שפת מחול חדשה המזוהה עמה עד היום. בליווי מוזיקה מקורית מאת פיליפ 

גלאס וסרט שיצר האמן סול לויט ובו מוקרנים הרקדנים המקוריים שרקדו את 

היצירה בסינכרוניזציה מושלמת לרקדנים שרוקדים אותה על הבמה, צ'יילדס 

רוקמת בעדינות ובדקדקנות יצירה פורמליסטית נצחית. 

 DANCE היא יצירה שמחברת בין הממשי לווירטואלי, ומייצרת תבניות 

כוריאוגרפיות מהפנטות. בשפתה המינימליסטית, צ'יילדס חושפת  את המקום 

שבו צורה וגוף נפגשים: לצלילי המוזיקה של גלאס זוגות של רקדנים חוצים 

את הבמה מצד לצד, כמו מציירים קווים אופקיים, ואלה מהדהדים את רצפת 

המשבצות המוקרנת בסרט, ומייצרים דיאלוג כמעט מדיטטיבי בין היצירה לבין 

ההיסטוריה הפרטית שלה. 

בקולקטיב  כרקדנית  ב־63'  שלה  המחול  קריירת  את  החלה  צ'יילדס 

Judson Dance Theater. עשור לאחר מכן היא הקימה את קבוצת המחול שלה, 

ומאז יצרה למעלה מ־50 עבודות שזיכו אותה במעמד של אחת מהכוריאוגרפיות 

המוערכות שפועלות בארצות הברית ובעולם. ב־76' היא הופיעה באופרה 

האוונגרדית אינשטיין על החוף, ובמסגרת זו שיתפה פעולה עם רוברט וילסון 

ופיליפ גלאס. ב־84', 92' ו־2012 יצרה צ'יילדס את הכוריאוגרפיה בעבור ההפקה 

המחודשת של האופרה.

במהלך שנות פעילותה יצרה צ'יילדס עשרות כוריאוגרפיות מקוריות 

לקבוצות מחול ידועות, בהן בלט האופרה של פריז, הבלט של מונטה קרלו 

ופרויקט המחול וייט אוק של ברישניקוב. בין הפרסים היוקרתיים שבהם זכתה 

 Bessieבמהלך השנים ניתן למנות את ה־

בקטגוריה  ב־2001  שקיבלה   Award

"הישגים יוצאי דופן". ב־2004 הוענקה לה 

דרגת מפקדת במסדר הצרפתי לאמנות 

 NEA/NEFAולספרות, וב־2009 זכתה ב־

 .American Masterpiece Award

 Guggenheim הוענק לה DANCE בעבור

Fellowship היוקרתית, וב־2017 זכתה ב־

 Samuel H. Scripps/ American Dance

.Festival Award

כוריאוגרפיה: לוסינדה צ'יילדס

מוזיקה: פיליפ גלאס

סרט: סול לויט

עיצוב תאורה: בוורלי אמונס

עיצוב תלבושות מקוריות: 

א' כריסטינה ג'יאני

הפקה: לינדה ברומבך

 Pomegranate Arts :ניהול הפקה

Photo by Sally Cohn

ביום א, 18 ביוני, בשעה 11:00   
      תתקיים שיחה עם הכוריאוגרפית 

      לוסינדה צ׳יילדס במרכז 
      האמריקאי לתרבות. 

     )פרטים נוספים בעמ׳ 34(

DANCE
לוסינדה צ'יילדס

)ארה"ב(

הטייפ האחרון של קראפ
רוברט וילסון )ארה"ב(

מחזה מאת סמואל בקט

"מטפורות בימתיות אלגנטיות, טכניקה שהיא כיתת אמן בפני עצמה, ועוצמה 

אמוציונלית שלא ניתן להתעלם ממנה. 'הטייפ האחרון של קראפ' בביצועו 

של רוברט וילסון ]...[ מרגש ויפהפה בשל ההבנה האנושית הרגישה שלו." 

The Guardian, 2014

מפגש נדיר בין הטקסט המכונן של המחזאי הענק סמואל בקט לבין רוברט וילסון, 

אחד מגדולי היוצרים והבמאים בדורנו, והזדמנות חד־פעמית לפגוש בכישרונו 

של וילסון לא רק כיוצר מבריק, אלא גם כפרפורמר שהיטיב להעניק למחזה 

האלמותי של בקט קריאה בימתית מחודשת ומדויקת שיש בה איזון עדין וקפדני 

בין תנועה, תאורה וסאונד. 

בלילה סוער יושב קראפ הזקן בחדרו. זהו יום הולדתו ה־69, והוא מתכונן 

להקליט את עצמו ולסכם את השנה שחלפה, כפי שעשה בכל ימי ההולדת שלו 

מאז היה צעיר. רגע לפני כן הוא מתפתה להאזין להקלטה שהקליט ביום הולדתו 

ה־39, אך כמעט שאינו מזהה את הקול הצעיר, הבטוח והזחוח הבוקע מהטייפ 

הישן. באמצעות טייפ הסלילים מעלה קראפ הזקן מן האוב את מי שהיה עשרות 

שנים קודם לכן: את זיכרונותיו, את אהבותיו, את שאיפותיו המקצועיות ואת 

הרגשות סביב מותה של אמו. הוא נסחף לדיאלוג אישי עם קראפ הצעיר, ופורס 

בפנינו את הייאוש, את הבדידות ואת הציניות שהשנים שחלפו חקקו בדמותו. 

הטייפ האחרון של קראפ עוסק בהחמצה 

ובאבדן, לא רק של חוויות ושל אלה שהיו בחיינו 

ואינם, אלא גם של מי שהיינו בעבר ואיננו עוד. 

בקט הצליח לגעת בפחדים, בחידלון ובמאוויים 

האנושיים, ולכרוך אותם לתוך מחזה קצרצר, 

ב־1958  לראשונה  עלה  שמאז  אוניברסלי, 

תיאטרון  בימות  על  ביצועים  לעשרות  זכה 

ברחבי העולם. 

את  מעצב  המחזה,  את  מביים  וילסון 

התפאורה ואף בוחר לגלם בעצמו את הדמות 

הבקטיאנית המרירה. בביצוע מבריק לדמותו 

של קראפ מצטרף וילסון לשורה של שחקני עבר 

אייקונים שגילמו את הדמות, ובדומה לשחקנים 

צ'פלין,  צ'רלי  אילמים, בהם  אגדיים מסרטים 

וילסון נע בסט של חושך ואור, ושובה את הקהל 

בכל מחווה וניואנס כשהוא יוצק לתוך המבנה 

ההדוק של המחזה את גאוניותו שלו כמעצב, 

כבמאי וכפרפורמר.

שיעלה  כפי  קראפ,  של  האחרון  הטייפ 

בפסטיבל ישראל 2017, הוא ריקוד בין שני יוצרים 

ענקיים שתוצאתו היא יצירת מופת מונומנטלית. 

בימוי, עיצוב תפאורה וקונספט תאורה: 

רוברט וילסון

עיצוב תלבושות ושותף לעיצוב תפאורה: 

יאשי טבאסומי

עיצוב תאורה: איי ג'יי וייסברד 

סאונד: פיטר קרון וג'ס אש

 Change Performing :הפקה

Photo by Lucie Jansch

המופע בשפה האנגלית   
      בתרגום לעברית )לקריאת 

      כתוביות מומלץ לשבת בשורה
      6 ואילך(

מוצ"ש, 17 ביוני, 21:00
60 דק' ללא הפסקה

אולם שרובר, תיאטרון ירושלים
מחיר: 200 ₪

יום ב, 5 ביוני, 20:30
יום ג, 6 ביוני, 20:30
70 דק' ללא הפסקה

אולם שרובר, תיאטרון ירושלים
מחיר: 200 ₪

בסיוע שגרירות ארה"ב 
והמרכז האמריקאי לתרבות

בסיוע שגרירות ארה"ב 
והמרכז האמריקאי לתרבות
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מבוסס על סיפור אמיתי
כריסטיאן ריזו

)צרפת(

"]...[ שמונה רקדנים מובילים אותנו למה שנראה כרייב רוק נאו־מסורתי. 

וכששני המתופפים משחררים את המעצורים, הם תופסים את הקהל בבטן 

הרכה והופכים אותה על פיה."

Le Monde, 2013

במופע־קונצרט מבוסס על סיפור אמיתי מציב הכוריאוגרף המוערך כריסטיאן 

ריזו שמונה גברים־רקדנים ושני מתופפי רוק על במה אחת. בקצב מתגבר וכמו 

בטרנס־פולקלוריסטי הופכת קבוצת הרקדנים לקהילה, וסוחפת אותנו לטקס 

שרגעי השקט שבו עוצמתיים לא פחות מרגעי הנגינה האינטנסיביים של שני 

המתופפים הפנומנלים. 

במופע, שעלה לראשונה ב־2013 בפסטיבל אביניון ומאז הציג על במות 

ובפסטיבלים חשובים ברחבי העולם, מבקש ריזו לשחזר תחושה רבת־רושם 

שחווה באיסטנבול, כשבמהלך מופע שנכח בו פרצה לבמה קבוצה של גברים 

טורקים ופצחה בריקוד פולקלור קצר ואינטנסיבי. ריזו, שמתאר את החוויה 

כעוצרת נשימה, בחר באותם מוטיבים של עוצמה ארכאית וחזרתיות אקסטטית, 

ובשפתו המינימליסטית שילב אותם לאירוע בימתי – מעין פולקלור עתידני 

שמבוסס על סיפור אמיתי שמעולם לא נכתב.

בשילוב יוצא דופן בין גבריות מחוספסת לעדינות, בין ארציות לרוחניות, בין 

מסורת לעכשוויות ובין מקצבים שבטיים לרוק־פסיכדלי, הרקדנים והמתופפים 

של ריזו חורכים את הבמה באנרגיה סוחפת, ובסופו של המופע מותירים את 

הקהל בהתרוממות רוח ועם האפשרות להתבונן על האחר ועל עצמם בחמלה.

ריזו, שכיום מופקד על הניהול האמנותי של מרכז המחול ICI במונפלייה, 

הוא אמן רב־תחומי שהגיע לעולם המחול מתחום המוזיקה ומעיצוב תלבושות. 

ב־96' הקים את הקבוצה L'associate Fragile, והחל ליצור עבודות בתחום 

הפרפורמנס והמחול. במבוסס על סיפור אמיתי הוא מביא לבמה לא רק את 

ייחודו ככוריאוגרף אלא גם את 

אהבתו למוזיקת רוק ולעיצוב 

תלבושות ובמה. 

קונספט, כוריאוגרפיה, עיצוב במה 

ותלבושות: כריסטיאן ריזו

רקדנים: פביאן אלמקיאביץ', יאיר ברלי, 

מסימו פוסקו, מיגל גרסיה לורנס, 

ּפפ גריגז, פיליפ לורנצ'ו, רוברטו מרטינז

מוזיקה מקורית וביצוע: 

King Q4דידייר אמבקט ו־

עיצוב תאורה: קאטי אוליב

ע׳ אמנותית: סופי לאלי 

Photo by Marc Domage  

ומה אעשה בחרב הזאת?
אנג'ליקה לידל

)ספרד(

הבלתי  ואת  להסבר  ניתן  הבלתי  את  ביצירתה  חוקרת  לידל  "אנג'ליקה 

ניתן לביטוי. האמנית ההיברידית והמטרידה הזאת, כמעט מכשפה, חוזרת 

במופע שגובל בטקס, הזמנה להתעמת עם כל מה שטוב ועם כל מה שרע 

במסגרת של כחמש שעות." 

Les Trois Coups, 2016

אנג'ליקה לידל, במאית ותיקה, יוצרת מהפנטת ומבין הפרפורמריות הפנומנליות 

בעבודתה  צוללת  האחרונות,  השנים  ב־20  התיאטרון  בעולם  שפועלות 

האחרונה לפינות האפלות ביותר של הטבע האנושי. 

נקודת המוצא של ומה אעשה בחרב הזאת? נעוצה בשני מקרים שהתרחשו 

בפריז: האחד הוא פשע מתועב שביצע סטודנט יפני שרצח ואכל את חברתו לכיתה 

ב־1981, והאחר הוא אירוע הטרור שהתרחש בפריז בנובמבר 2015. לידל מובילה 

אותנו למסע בין טוקיו לפריז ובחזרה, בין ההגיוני לבלתי נתפס, בין המוסרי 

לחייתי, ועמוק אל תוך מקורות הטרגדיה. היא יוצרת שפה ויזואלית מרהיבה, 

ובונה צעד אחר צעד מהלך מטלטל שבמרכזו משולש רעיוני־טרגי של יופי־

ארוטיות־מוות, אך בסופו היא נוטעת מידה מסוימת של תקווה. 

בנוכחות בימתית בעלת עוצמות כבירות לידל מעמתת את הקהל ואת עצמה 

כיוצרת עם הסתירה שקיימת בין יופי לחוק, ונוגעת באנרגיה קדמונית וחשוכה, 

כזו המאפיינת את הרגע שלפני המפץ הגדול. היא מבקשת לאתגר את תפיסותינו 

המוסריות המגובות בחוקי המדינה והחברה, ולהעמיק במהותה של האלימות 

ובקשר שבינה לבין פואטיקה והחומר שממנו עשויה יצירת אמנות. 

ומה אעשה בחרב הזאת?, שעלתה לראשונה בפסטיבל אביניון האחרון, 

היא עבודה שמאפשרת לנו לדמיין את האנושות קורסת אל תוך עצמה, נעלמת 

כליל ונבראת שוב כהוויה קדמונית, בראשיתית. 

טקסט, בימוי, עיצוב במה ותלבושות: 

אנג'ליקה לידל

תאורה: קארלוס מארקרי ודייוויד בניטו

ע׳ תאורן: אוקטביו גומז

וידאו וסאונד: אנטוניו נבארו

Photo by Luca Del Pia  

       המופע כולל קטעי עירום, 
       ומתאים לצפייה מגיל 18 ומעלה

       המופע בספרדית, יפנית 
         וצרפתית בתרגום לעברית

יום ג, 13 ביוני, 21:00
60 דק' ללא הפסקה

אולם שרובר, תיאטרון ירושלים 
מחיר: 160 ₪

יום ו, 9 ביוני, 14:00
4 שעות וחצי )כולל שתי הפסקות(

אולם שרובר, תיאטרון ירושלים 
מחיר: 200 ₪

בסיוע המכון הצרפתי 
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כשאמות
סיפור רפאים מוזיקלי

טום לוז )שווייץ(

"טום לוז אורז את תכניו בעולם חלומי־פנטסטי. הוא יוצר דימויים משתנים, 

מלאי פרטים מפתיעים והומור מהפנט ומפתה המשאירים את הצופים נפעמים. 

היצירה התיאטרלית של לוז היא מקורית וייחודית כל כך, עד שאי־אפשר לשייך 

אותה לשום זרם או מגמה תיאטרלית קיימת."

Tages Woche, 2014

ב־1970 אישה אנגלייה בשם רוזמרי בראון חשפה יצירות לא מוכרות שכתבו 

גדולי המלחינים ובהם באך, ליסט, שוברט, שופן, בטהובן ודביסי. בראון, אלמנה 

ואם לשניים ונטולת השכלה מוזיקלית פורמלית, סיפרה כי ליסט היה המלחין 

הראשון שִתקשר איתה מן המתים וביקש שתעזור לו להשלים יצירה שלא 

הספיק להשלים ולפרסם בחייו. כך החל שיתוף פעולה פורה בינה לבין שורה 

של מלחינים ידועים מתים.

על בסיס סיפורה האמיתי של בראון והמוזיקה של המלחינים המתים, בנה 

המוזיקאי והבמאי טום לוז מופע שהוא עבודת תחרה המשלבת בכישרון ובעדינות 

נדירים אלמנטים מוזיקליים עם אלמנטים תיאטרליים ּוויזואליים. המוזיקאים־

שחקנים שלו שוזרים לאורך המופע את היצירות שחשפה בראון כאילו היו 

בׂשֹורה שנשלחה מן העולם הבא. הטיפול הבימתי של לוז בגעגוע של בראון 

לבעלה המנוח רגיש ומרגש; באופן פואטי הוא מצייר את דמותה ואת סיפורה, 

ומעורר באמצעותם שאלות שאין עליהן תשובות, כמו היכולת לתקשר עם 

המתים, נוכחותן של רוחות רפאים בחיינו, גלגול נשמות והתמודדות עם היעדר.

לוז חוקר את תחום התיאטרון המוזיקלי, ובוחן ביצירותיו כיצד תופעות 

שאין להן קול או צורה יכולות לקבל עדות על הבמה. הוא יוצר במיומנות ובדיוק 

עקבות וצללים של אותן תופעות, משתמש באמצעים מוזיקליים וחזותיים כדי 

לגלות חלומות ולחשוף אותם, ובורא בשפתו הבימתית הייחודית עולם שהדברים 

מופיעים בו כמו בקסם. 

לוז הוכתר על ידי Theater Heute Magazine כבמאי העולה המבטיח 

לשנת 2014. היצירה כשאמות, שנעה ברגישות על הגבול הדק שבין העולם 

שלנו לעולם הבא, היא הזדמנות לפגוש ביוצר שמסתמן כאחד המרתקים העולים 

בתחום התיאטרון המוזיקלי.

בימוי ועיצוב במה: טום לוז

שחקנים: ג'ק מק'ניל, דניאל פינטאודי, 

סולי רות'ליסברגר, סמואל סטרייף, 

מטיאס וייבל 

ניהול מוזיקלי: מטיאס וייבל

דרמטורגיה: מרכוס דרוס

עיצוב תאורה ותלבושות: טינה בלאולר

סאונד: מרטין הופסטטר

ראש הפקה: גבי ברנטה

הפקה: טום לוז וברנטה הפקות תיאטרון

קו־פרודוקציה:

 Gessnerallee Zürich, SpielArt

 Festival München, Kaserne Basel,

Theater Chur, Südpol Luzern

Photo by Karin Hofer  

המופע באנגלית, בגרמנית   
       ובצרפתית בתרגום לעברית

FLA.CO.MEN
ישראל גלבאן

)ספרד(

"לכתוב על גלבאן כי הוא רקדן נפלא יהיה כמו לכתוב על אלברט אינשטיין 

שהוא די טוב בפיזיקה. מעולם לא ראיתי משהו מרחיק לכת כמותו. הדיוק 

והשליטה המוחלטת באיזון ובשיווי המשקל מעניקים לו את כרטיס הכניסה 

לליגת הגאונים ]...[ עוצר נשימה." 

Daily Express, 2011

ישראל גלבאן, מגדולי היוצרים והמחדשים בתחום הפלמנקו, מפרק את המסורת 

המוקפדת של ז'אנר הפלמנקו ובונה אותה מחדש. גלבאן, בן לרקדנים ידועים, 

נולד לתוך תרבות הפלמנקו. הוא מכיר על בוריים את השבילים הידועים של 

הז'אנר, אך בוחר ללכת בהם בדרך עכשווית. שליטתו האבסולוטית בשפת 

הפלמנקו הפכה אותו למאסטר שָלש ביצירותיו בחופשיות מוחלטת תבניות 

בנות מאות שנים. 

FLA.CO.MEN היא מופע מוזיקלי־פיזי שמפנה זרקור לאחד  היצירה 

המרכיבים החשובים והעיקריים בתחום הפלמנקו – המוזיקה, ובוחן את היחסים 

שבינה לבין גופו של רקדן הפלמנקו. גופו של גלבאן הופך ביצירה לכלי נגינה 

ולחלק בלתי נפרד ממערך של שישה מוזיקאים וזמרים שאותם הוא פוגש על 

הבמה. בווירטואוזיות מפעימה מפרק גלבאן את זהותו ואת גופו המאומן, ומנהל 

עם כל אחד מהמוזיקאים דיאלוג אינטנסיבי, ואלה אינם נותרים אדישים; כשותפים 

מלאים לתהליך הפרגמנטציה, הם מפרקים את מוזיקת הפלמנקו, מובילים אותה 

לשדות הג'אז והרוק, ומייצרים קולאז' שבו הגוף והמוזיקה מתערבבים לכדי 

אנסמבל חדש וייחודי.

זהו מופע שפורץ את גבולות הפלמנקו ונע בין הדרמטי לקומי ובין הממשי 

למופשט. גלבאן, יוצר מרתק שמביא לבמה את התשוקה שמבעירה ומניעה את 

הז'אנר, מוכיח שגם במסגרת המסורת אין גבולות לחדשנות ולאתגר. 

ב־2016 ממשלת ספרד העניקה לגלבאן את פרס ה־Fine Arts Medal ופרס 

הוקרה מיוחד על תרומתו לתרבות האנדלוסית.

בימוי, כוריאוגרפיה וריקוד: ישראל גלבאן

מוזיקאים: דייוויד לגוס, תומאס דה 

פראטה, אלויסה קנטון, קאראקפה 

ופרויקט לוקרה (חואן חימנז אלבה 

ואנטוניו מורנו)

ניהול אמנותי וכוריאוגרפיה של 

Sevillanas: פדרו ג' רומרו

 :Alegrías בימוי וכוריאוגרפיה של

פטריציה קבאלרו

עיצוב תאורה: רובן קמאצ'ו

סאונד: פדרו לאון

תלבושות: קונצ'ה רודריגס

Photo by Hugo Gumiel  

אחרי המופע ב–2.6 תתקיים   
      שיחֿה עם ישראל גלבאן בשפה 

      הספרדית בתרגום סימולטני 
      לאנגלית

יום ב, 5 ביוני, 22:00
יום ג, 6 ביוני, 22:00
75 דק' ללא הפסקה

אולם רבקה קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר: 160 ₪

יום ו, 2 ביוני, 15:00
מוצ"ש, 3 ביוני, 21:00 

90 דק' ללא הפסקה

אולם רבקה קראון, תיאטרון ירושלים 
מחיר: 160 ₪

בסיוע שגרירות ספרד 
ומכון סרוונטס
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בכיכובם  איוב  של  התנ"כית  הטרגדיה  בעקבות  מוזיקלי־תיאטרלי  מסע 

ושחקנים  איוב(  אשת  )בתפקיד  הדר  קרן  איוב(,  )בתפקיד  גבאי  ששון  של 

מתיאטרון האינקובטור. 

בטקסט המקראי מעורר המחשבה ושופע הדילמות האנושיות, בוחר הבמאי 

יוסי יזרעאלי להשמיע את קולה של מי שמוזכרת בו בשורה אחת בלבד – אשת 

איוב. אשת איוב, שביקרה את עיקשותו של איוב לדבוק באמונתו למרות האסונות 

שהטיח בו אלוהים פעם אחר פעם על לא עוול בכפו, היא דמות שנויה במחלוקת. 

יש פרשנים שאף כינו אותה שליחת השטן. אל מול דמותו המיוסרת של איוב 

יזרעאלי מציב את הרעיה והאם המקוננת, ומשקף דרך כאבה את ייסוריו של 

איוב ואת דבקותו באמונתו. 

יזרעאלי משתף פעולה עם יוסף ברדנשווילי, מבין המלחינים המוערכים 

הפועלים בארץ ב־20 השנים האחרונות, כדי להעניק לטקסט "הגבהה מוזיקלית", 

כלשונו. הטקסט יוצג כאורטוריה, וזו תעניק לסיפור חיּות מחודשת, תאיר אותו 

באור שונה ותעורר שאלות בדבר התפיסות המוסריות המקובלות והאמונה 

ברעיון של שכר ועונש. אחרי שפרץ לתודעה העולמית במופע העיר הזאת, 

תיאטרון האינקובטור ממשיך ליצור הפקות מקוריות שבמסגרתן הוא בורא 

שפות בימתיות מלאות הומור וחדשנות.

זוהי עבודה בימתית יוצאת דופן המביאה את הטקסט התנ"כי כלשונו אל 

הבמה, ומבקשת להתבונן מחדש בעושרו ובמורכבותו.

עריכה ובימוי: יוסי יזרעאלי

מלחין: יוסף ברדנשווילי

צ'לן: יוני גוטליבוביץ׳

ניהול הפקה: ערן פיטוסי

בהשתתפות: ששון גבאי, קרן הדר,

אריק עשת, עמית אולמן, אייל נחמיאס, 

יוסף אלבלק ועומר הברון

 

תמונה: ז׳ראר אלון

איוב
תיאטרון האינקובטור

)ישראל( 

מערבה מכאן – משירי תרצה אתר
אפרת בן צור / דיקלה / יובל דיין / נתן סלור / 

שלומי סרנגה / ערן צור / )ישראל(

במלאת 40 שנה למותה של המשוררת, הפזמונאית, הסופרת והמתרגמת תרצה 

אתר, חברו המפיק האמנותי משה ברון והמוזיקאי נתן סלור, בנה של אתר, 

למוזיקאי ערן צור להפקה חגיגית ומיוחדת לפסטיבל ישראל. 

אפרת בן צור, דיקלה, יובל דיין, שלומי סרנגה, נתן סלור וערן צור, שאמון 

על העיבודים ועל הניהול המוזיקלי של הפרויקט, יצללו לעולם השירים העשיר 

של אתר, וייקחו אותם למחוזות מפתיעים בעיבודים חדשים ומרתקים – החל 

בעיבודים ים תיכוניים בליווי כלים מן המזרח ועד עיבודים עכשוויים־אלקטרוניים. 

תרצה אתר היתה בתם של המשורר נתן אלתרמן ושחקנית התיאטרון 

רחל מרכוס. רבים משיריה – "אהבתיה", "אני חולם על נעמי", "שבת בבוקר", 

"מערבה מכאן", "בלדה לאישה", "אהבה יומיומית" – הולחנו בידי מיטב המלחינים 

הישראלים, בהם מתי כספי, סשה ארגוב, יוני רכטר ומשה וילנסקי, והפכו לנכסי 

צאן ברזל במפת הזמר העברי. לצד שיריה המוכרים יישמעו במופע בהשמעת 

בכורה שירים לא מוכרים פרי עטה של אתר שהולחנו במיוחד לערב זה. 

את השיר "מערבה מכאן" כתבה אתר על תקופה שבה חיה בניו יורק, 

וכשנקלעה שם למשבר אישי הגיע אביה נתן אלתרמן להשיב אותה ארצה. 

בערב חד־פעמי שיוציא אותנו למסע בעקבותיה וייקח אותנו מערבה מכאן 

ובחזרה, יבצעו אפרת בן צור, דיקלה, יובל דיין, נתן סלור, שלומי סרנגה וערן 

צור את הפרשנות האישית שלהם לשיריה האלמותיים. 

ניהול מוזיקלי ועיבודים: ערן צור

כתיבה ועריכה: נתן סלור ומשה ברון 

הפקה וניהול אמנותי: משה ברון

בהשתתפות )לפי סדר האלפבית(:

אפרת בן צור, דיקלה, יובל דיין, נתן סלור, 

שלומי סרנגה, ערן צור

נגנים:

איתי שטרית )פסנתר, קלידים, מחשב(, 

אסף רוט )כלי הקשה, ויברפון, אקורדיון(, 

אריאל קסיס )עוד, קנון(, ערן וייץ )גיטרה(, 

ערן צור )בס(, קרן טפרברג )תופים(

תמונה: דויד אולמר

יום א, 4 ביוני, 21:00
60 דק' ללא הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר אולם: 120 ₪
מחיר יציע: 100 ₪

   הפקת מקור   

יום ה, 8 ביוני, 21:00
90 דק׳ ללא הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר אולם: 160 ₪
מחיר יציע: 130 ₪

   הפקת מקור   
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מבצע כפפות משי
 אנסמבל כאן )ישראל(

אנסמבל כאן מזמין אותנו לחלום את מוזיאון ישראל מחדש, ולצאת לסיור 

פרפורמטיבי שיחשוף הן את המוזיאון והן אותנו כקהל המשוטט בו באופן 

מפתיע ולא צפוי.

בגלריות השונות של המוזיאון יערערו כמה דמויות שונות את הנרטיבים 

המושרשים שמרכיבים את הזהות הקולקטיבית־המקומית כפי שהיא משתקפת 

מתוך אוספי המוזיאון. אחת הדמויות היא מש"קית חוי"ה שבסיור תרבות יום א 

תגולל באופן פחות שגרתי את נרטיב השואה והתקומה של העם היהודי על כל 

מרכיביו הסמליים ומנגנוניו הרגשיים. דמות נוספת היא מאבטחת שתפנה את 

תשומת לבנו לאנשים "השקופים" שעובדים במוזיאון ולסיזיפיות שבתחזוקה 

היומיומית של "המקדש המודרני". 

וכך, כשמבעד לסדקים של הנרטיבים הגדולים יחלחלו סיפוריהן האישיים של 

הדמויות, הציפייה לשיח ממסדי־מוזיאלי תלך ותתפורר, ומתוך המוצגים וביניהם 

יירקם אוסף של רגעים מעוררי מחשבה, מכעיסים, נוגים, מרגשים ומשעשעים. 

אחרי טרילוגיית העבודות פרויקט סקס, שעוסקת בגוף הישראלי ועלתה 

לראשונה ב־2013, ממשיך אנסמבל כאן לערער על קונבנציית המופע הפרונטלי. 

במבצע כפפות משי, מופע מקורי שנתפר במיוחד לחלליו של מוזיאון ישראל 

ויעלה בבכורה בפסטיבל, מטשטש האנסמבל את הגבול שבין פרפורמר לקהל, 

והופך את הקהל למשתתף אקטיבי בחוויה הדרמטית.

מחזה ובימוי: עידו בורנשטיין

במאית שותפה: מיקי יונס

דרמטורגיה: טל יחס

ע׳ במאי: רוני טוביאס

ניהול אמנותי: שלמה פלסנר

מוזיקה מקורית: קובי ויטמן

בהשתתפות: אסתי זקהיים, טליה מנשה 

וארנון רוזנטל

תמונה: שריף ואכד, יריחו תחילה, 

2002 (פרט), אוסף מוזיאון ישראל 

ירושלים. © שריף ואכד

נקודת התכנסות ותחילת   
      המופע - אולם הכניסה של 

      מוזיאון ישראל
הצפייה במופע בהליכה  

 סאונד צ׳רטר
)ישראל-פולין(

הפקת מקור תלוית מקום שיצר ואצר אילן וולקוב במיוחד לחלליו של תיאטרון 

ירושלים ולפסטיבל ישראל. 

סאונד צ'רטר, שיוצג בפסטיבל באופן חד־פעמי, הוא מסע מוזיקלי – קבוצתי 

ואישי – של חיפוש ושל גילוי פינות לא מוכרות בתיאטרון ירושלים. במהלך בן 

3 שעות, שיתחיל ברחבת התיאטרון ויסתיים באולם רבקה קראון, הקהל יוזמן 

לשוטט במרחב בחופשיות מוחלטת, להאזין ליצירות מוזיקליות מתקופות שונות 

ובסגנונות שונים, ולקחת חלק פעיל בהתרחשות היצירתית. 

במהלך הערב ינוגנו יצירות מוכרות לצד חדשות – סירינקס של דביסי, 

מוטטים של וויליאם בירד ושל היינרך איזאק מתקופת הרנסנס, פנטזיות מאת 

פרסל מתקופת הבארוק, שורה של יצירות מגוונת מהמאה ה־20 ומיצבי סאונד. 

וולקוב מזמין אותנו להאזנה אחרת שבה לזמן ולחלל תפקיד מרכזי שהוא חלק 

אינטגרלי מהיצירה. הוא מציב את הנגנים בפינות שונות ברחבי התיאטרון, 

ויוצר משחקי מיקום־סאונד מפתיעים שהופכים את הקונצרט לחוויה ייחודית, 

מרתקת ורבת־רבדים. 

בהתבוננות מחודשת על המהות של חוויית הקונצרט ינוע הקהל בין אור 

לחושך, בין מרחב פתוח למרחב סגור, בין האזנה מקרוב להאזנה מרחוק, בין 

יצירות עבר אייקוניות ליצירות עכשוויות ובין מצבים אקטיביים לפסיביים. אירוע 

שהוא הזדמנות נדירה לשאול שאלות על המוכר ועל הקיים, ולחלוק באופן 

אקטיבי ולא צפוי את התשוקה למוזיקה.

בואו לנגן, לשהות, לרקוד ולהתהלך בתוך יצירה מוזיקלית שנמצאת 

בהתהוות ובשינוי מתמידים.

אוצר ומנצח: אילן וולקוב

בהשתתפות: 

אנסמבל המאה 21 – 

אורי יעקב )גיטרה(, אמרי טלגם (פסנתר(, 

גי אשד (חליל(, יעל ברולסקי (כינור(, 

נדב מייזל (קונטרבס(, ניר ארז (טרומבון(, 

עודד גייצהלס (כלי הקשה(, עמית לנדאו 

)ויולה(, שירה מני )צ׳לו(

קול: מיכל אופנהיים לנדאו

קול ופסנתר: מאיה דוניץ

קול: מנוחה ביקונט

אקורדיון ומוזיקה אלקטרונית: 

אסף תלמודי 

יצירות מאת: 

פרסל, דאולאנד, טלמן, דיביסי, בריו, 

קסנקיס, קורטאג, שלסי ואלקנה

Anthology of Text Scores By Pauline 

Oliveros, Golter and Hall editors, © 

2013 Deep Listening Publications 

 Courtesy of IONE, Trustee, The 

Pauline Oliveros Trust

  חלקו הראשון של המופע ברחבת 
        תיאטרון ירושלים ובאכסדרת 

        התיאטרון - פתוח לקהל הרחב
  חלקו השני של המופע יחל

       ב–23:00 באולם רבקה קראון 
       ובאולמות נוספים - בתשלום

יום ג, 6 ביוני, 19:00
יום ו, 9 ביוני, 12:00

יום ג, 13 ביוני, 19:00
יום ו, 16 ביוני, 12:00
90 דק' ללא הפסקה

מוזיאון ישראל
מחיר: 100 ₪

   הפקת מקור   

יום ד, 7 ביוני, 22:00
כ–3 שעות

ברחבי תיאטרון ירושלים
מחיר: 100 ₪

   הפקת מקור   

בסיוע המכון הפולני
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פרפורמנס

"לעתים תכופות נאמר לנו 'מעולם לא ראית דבר כזה'. במקרה של 45 הדקות 

הללו שמגיעות אלינו היישר מיפן זה בדיוק כך."

The Guardian, 2016

קפסולת אנרגיה מטריפה שמכניסה את הקהל לטראנס של פופ יפני צבעוני 

ואינטנסיבי. את הבמאית והכוריאוגרפית טוקו ניקאידו ואת עשרים הפרפורמריות 

שלה מניע יותר מהכול דחף אחד – לא לשעמם את הקהל אפילו לרגע. הן ימלאו 

את החלל בהקרנות וידאו ובמוזיקת פופ־אנימה, יפזרו כמות בלתי נתפסת של 

אביזרים, קונפטי, מקלות זוהרים, דליים של מים ואצות, אך מה שנדמה ככאוטיות 

מוחלטת הוא למעשה כוריאוגרפיה קפדנית ומופע מתוזמן היטב.הכוח הנשי 

מוצב במרכז היצירה הצבעונית הזאת במלוא עוצמתו, והאנרגיות הנשיות 

שואבות השראה מהאמזונות ומדמויות נשים מיתולוגיות אחרות. 

ניקאידו מספקת לנו בשפתה הייחודית הצצה לרוח הזמן ולהלך הרוח 

 Miss Revolutionary שמאפיין את חייה של נערה יפנית בטוקיו של היום. את

Idol Berserker הקימה ניקאידו כדי לחקור באמצעותה את האוטאקו – תרבות 

הערצה לאנימה ולמנגה )אנימציה וקומיקס יפניים( וכדי לשקף אותה ואת ארסנל 

הסלנג, הריקודים, האביזרים והתחפושות שהתפתחו סביבה. ניקאידו מגדירה 

את הסגנון שלה Ohagi Live, ובכך מדמה אותו לאוהגי, עוגת שעועית ואורז 

יפנית, "דביקה ומתוקה אך לעתים קשה לעיכול". 

נערות מופרעות מצילות את העולם הוא מופע שמזמין אותנו להיכנס לעולם 

מקביל המקיים התפוצצות בהילוך מהיר של רבים מהאלמנטים המרכיבים את 

חיינו ומעסיקים אותנו בעידן הנוכחי – טכנולוגיה ממוחשבת, הרצון להחצין 

אושר, הצורך בסיפוק מהיר ומידי והבלבול האינסופי בין מקור לחיקוי. לעולם 

הזה מתייחסת ניקאידו, ומוסיפה חזון עתידני ברוח האנימה שלפיו יבוא יום 

שבו קבוצה עוצמתית של נשים יחריבו את העולם וישליטו בו את האנרגיות 

הנשיות הקדמוניות.

בימוי: טוקו ניקאידו

עיצוב תאורה: אונאגי ליזוקה

סאונד: טאצורו אנדו

מעצב וידאו: אקימי מיאמוטו

ע׳ במאי: טאישי דקימוטו ומלוני 

ניהול הפקה: מסאמי קאטו

ע׳ הפקה: סאקי אייהארה

ניהול קבוצה: אמנדה וואדל 

Photo by Cyclone A  

  במופע מתיזים מים. בכניסה 
       לאולם הקהל יצויד במעילי גשם 

נערות מופרעות מצילות את העולם
Miss Revolutionary Idol Berserker

)יפן(

יום ו, 2 ביוני, 12:00, 16:00
מוצ"ש, 3 ביוני, 21:00, 23:30

45 דק' ללא הפסקה

האולפן, תיאטרון ירושלים
מחיר: 120 ₪

אירוע חד־פעמי וסוער בכל חללי תיאטרון ירושלים

מחול — פרפורמנס — פופ — תקלוט — וידאו

שוברים את התבנית הפרונטלית של אולם התיאטרון, ועולים על הבמה.
בואו לשייט איתנו במנהרת זמן לילית שתאיר את מרחב התיאטרון מחדש ותיקח 

אותנו אל החשיכה ומעבר לה.

משמרת לילה
15.6, החל ב–20:00 

ואל תוך הלילה

אולפןאולם שרובר
אולם 

מיקרורבקה קראון
אולם

אולם קולנועהנרי קראון

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

23:30

00:00

00:30

פינדורמה
80 דק'

סטיאן ווסטרהוס
50 דק'

KIASMOS

שריד קדוש 
45 דק'

שריד קדוש 
45 דק'

טרנספיגורציה
60 דק'

MEW
70 דק'

הפר(ע)ה 
כ–3 שעות

 The Ferryman
70 דק׳

 The Ferryman
70 דק׳

לה שמרת לי מ

האירוע בסיוע 
הרשות לפיתוח 

ירושלים THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY
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ל לה — מחו שמרת לי לה — פרפורמנסמ שמרת לי מ

פינדורמה 
ליה רודריגס

)ברזיל(

"שצף של מצבים קצרים ויפים ]...[ אלימות ועדינות שלנצח שלובים זה בזה." 

Le Monde, 2013

רודריגס משתמשת  ליה  והמוערכת  הכוריאוגרפית הברזילאית הוותיקה 

באמצעים פשוטים מסביבתה היומיומית. היא יוצרת מהם סערה מהפנטת 

שבתוכה ניצבים הרקדנים כשגופם חשוף ושברירי והם מיטלטלים בין מאבק 

הישרדותי לבין התמסרות מוחלטת לאוקיינוס הגועש ששוטף אותם. בהתרחשות 

הגדולה, החזקה מהם, הם הופכים לשותפים לגורל, ובשצף בלתי פוסק הם 

מייצרים תנועה מרתקת הן כקבוצה והן כיחידים.

פינדורמה מציגה תמונת נוף פיזית, חושית ורוחנית שנמצאת בהשתנות 

מתמדת. האסתטיקה התנועתית והוויזואלית שלה אף היא אינה מפסיקה לנוע – 

בין עדינות אין קץ לבין טלטלה קיומית. 

רודריגס מזמינה את הקהל לחוות את היצירה באופן לא שגרתי – היא מציבה 

אותו על הבמה בעוד היצירה מתרחשת סביבו ומאפשרת לו לצלול איתה ועם 

רקדניה לעין הסערה הבימתית המתרגשת על הבמה.

מאז 2004 רודריגס מנהלת את להקת המחול שלה בלב לבו של אזור ששמו 

מארה – אזור פחונים רווי פשע ואלימות בעיר ריו דה ז'נרו. בעבודותיה היא 

ידועה כמי שיוצרת מתוך זיקה חזקה למקום שבו היא פועלת. גם בבחירת שמה 

של עבודה זו ממקדת רודריגס את היצירה במקום – פינדורמה הוא שמה של 

ברזיל טרום עידן הקולוניאליזם הפורטוגזי. 

המקום  מטען  את  נושא  שלהם  שהגוף  אומרת  רודריגס  רקדניה  על 

והגיאוגרפיה, ושדרכו הם מספרים לנו משהו על מה שהיה ואיננו, ונוטעים 

בקהל את האמונה שבאמנות בכלל ובמחול בפרט גלומה האפשרות לאיחוי, 

להדהוד ולשינוי של מציאות. 

כוריאוגרפיה: ליה רודריגס

דרמטורגיה: סילביה סוטר 

שיתוף פעולה אמנותי: גיליום ברנרדי 

שותפה ליצירה: גבריאלה קורדובז

הפקה: קבוצת המחול ליה רודריגס

עיצוב תאורה: ניקולס בודייר

ע׳ לכוריאוגרפית: עמליה לימה

קו־פרודוקציה: 

 Festival d’Automne à Paris,

  Théâtre national de Chaillot,

Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-

 Seine, La Briqueterie/CDC du

 Val-de-Marne , KING’S FOUNTAIN,

 Kunstenfestivaldesarts copresented

 with  Kaaïtheater (Bruxelles)

 HELLERAU-European Center for the

   .Arts Dresden/Germany

Lia Rodrigues Companhia de Danças 

is Artist associate with Théatre 

national de Chaillot and le Centquatre 

in Paris – France. 

Photo by Sammi Landweer

  

   הצפייה במופע בעמידה ובישיבה 
        על הבמה

   המופע כולל עירום
אחרי המופע ב–15.6 תתקיים שיחֿה    

       עם ליה רודריגס בשפה האנגלית

יום ד, 14 ביוני, 20:30
יום ה, 15 ביוני, 20:00 

80 דק' ללא הפסקה

במת שרובר, תיאטרון ירושלים
מחיר: 160 ₪

יוריפידס  להדהד.  וממשיך  בזיכרון  שנחקק  ופיזי  אנרכיסטי  "תיאטרון 

לאסקארידיס הוא כמו פרשן יווני לתיאטרון האבסורד, ללא עכבות ועם 

כריזמה עצומה."

DanceTabs, 2015

באמצע חלל שנראה מעוצב באופן אקראי ובשיטת "עשה זאת בעצמך", ניצב 

היוצר והפרפורמר יוריפידס לאסקארידיס כשלגופו חליפת גוף מרופדת ומבליטת 

חמוקיים. באמצעות אובייקטים פשוטים ומשחקי תאורה, כשהוא שואב השראה 

ממופעי קברט ומז'אנרים כמו סלפסטיק וודוויל, מייצר לאסקארידיס מופע יחיד 

פרוע ומלא הומור.

במופע שבוחן את גבולות המוכר ומותח אותם, בורא לאסקארידיס מתוך 

הבנאלי והסתמי בועה פרפורמטיבית שיש בה מן המגוחך והצבעוני אך גם מן 

המורבידי והאפל: דמותו האנדרוגינית, הגרוטסקית, משוטטת בחלל, מדגמנת 

פוזיציות, פורצת במונולוג בג'יבריש או בשירה חושנית, נחבטת בקיר, רוקדת 

בגמלוניות, ונראית מחפשת אחר משמעות וחיבור עם הסביבה הסוריאליסטית 

שמקיפה אותה. זוהי הוויה פרפורמטיבית שאינה דומה לשום דבר אחר; כמו 

שריד קדוש שנחת מהחלל. המופע עלה ב־2015 בבכורה ונבחר לפתוח את 

פסטיבל Aerowaves שבברצלונה, ומאז הוצג בעשרות פסטיבלים ברחבי העולם.

יוריפידס לאסקארידיס, בעל תואר שני בבימוי מהברוקלין קולג' בניו 

יורק, החל להופיע ב־95', ושיתף פעולה עם במאים רבים ובהם רוברט וילסון 

ודימיטריס פאפיאנו. בשנת 2000 החל לביים הן יצירות בימתיות והן סרטים 

קצרים. בעבודותיו הוא מרבה לעסוק ברעיונות כמו טרנספורמציה ואירוניה. 

 .Pina Bausch Fellowshipב־2016 הוענק לו ה־

בימוי, כוריאוגרפיה, פרפורמנס ועיצוב 

במה: יוריפידס לאסקארידיס

יועצת לבמאי: טטיאנה ברה

תלבושות: אנגלוס מנטיס

עיצוב סאונד וייעוץ מוזיקלי: קונסטנטינוס 

מיקופולוס וקורניליוס סלמסיס

סאונד: ניקוס קוליאס

תאורה: אליזה אלכסנדרופולו 

וקונסטנטינוס מרגס

ייעוץ דרמטורגי: אלכסנדרוס מיסטריוטיס

ע׳ הפקה: איונה פלסה 

ניהול הפקה: מריה דורו

קו־פרודוקציה:

 the Athens Festival and the

OSMOSIS Performing Arts Co

Photo by Evi Fylaktou

כרבע שעה לאחר המופע השני   
      תתקיים שיחֿה עם יוריפידס 

      לאסקארידיס בשפה האנגלית

 שריד קדוש
יוריפידס לאסקארידיס

)יוון(

יום ה, 15 ביוני, 20:00, 21:30
40 דקות ללא הפסקה

אולפן, תיאטרון ירושלים
מחיר: 120 ₪

בסיוע 
שגרירות ברזיל
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טרנספיגורציה
אוליבייה דה סאגאזן )צרפת(

העיצוביות,  בעבודותיו  מהפנט  הבולטים.  העכשוויים  "מהאמנים 

ויותר מכך – במיצגיו." 

  Le Nouvelle Observateur, 2014

הפסל, הצייר והפרפורמר אוליבייה דה סאגאזן מזמין את הקהל להצטרף אליו 

למהלך אקספרסיבי מרתק שבו הוא מפסל על פניו בחימר שכבה על גבי שכבה 

עד שהם נבלעים בחומר ומעלימים את זהותו באופן מוחלט. 

טרנספיגורציה הוא סיפור על כמיהה לא ממומשת. בזיקה לסיפורו של 

פיגמליון, טרנספיגורציה עוסק באזלת ידו של האמן להפיח חיים ביצירה שלו. 

במחווה נואשת דה סאגאזן קובר את עצמו בחומר והופך ליצירת אמנות חיה, 

אך החומר מעוור אותו, והוא נדרש להתבונן פנימה, אל תוך עצמו. 

על הבמה מחליף דה סאגאזן זהויות – מאדם לחיה ומחיה ליצורים היברידיים 

שונים. את שכבות החומר שעל פניו הוא מחורר, משחית, מוחק ופורע מתוך 

חיפוש קדחתני וסוער אחר מהויות חדשות. "אני נדהם לראות עד כמה אנשים 

חושבים שלהיות בחיים זה נורמאלי ואפילו נדוש", אומר דה סאגאזן בהקשר זה, 

ובטרנספיגורציה הוא אכן מעניק משמעות חדשה למושג חיּות, ומספק הבלחה 

מרתקת, מטרידה וסוחפת לעצמיּות אלטרנטיבית ומשוחררת ממעצורים. 

אוליבייה דה סאגאזן, יליד קונגו שגדל בצרפת, הוא ביולוג בהכשרתו, 

והחל לעסוק באמנות לפני כשני עשורים. בעבודותיו הוא בוחן את הגוף שלו 

ואת מקומו של היחיד אל מול האלמנטים שמרכיבים אותו, בהם תכתיבים 

חברתיים, תרבותיים והיסטוריים, ובתהליך היצירתי הוא משיל מעצמו את 

השכבות עד שנחשף יחיד קמאי, פראי ומשוחרר. את טרנספיגורציה יצר ב־1999 

כסדרת עבודות העוסקת בחיפוש אחר קיום שאמאני, חייתי ובלתי ניתן לביות 

של הטבע האנושי. 

פרפורמר: אוליבייה דה סאגאזן 
ניהול אמנותי: גאל דה סאגאזן 

Photo by Didier Carluccio

Mew
)דנמרק(

סולן/גיטריסט: יונס בייר טרקלסבול

בס: יונס וולרט

גיטרה: מדס וגבר 

תופים: סילס יורגנסן

קלידים: ניקולס וואטס

ניהול סיבוב הופעות: רובין תומסון

ניהול מופע: ניקולאי ניילסן

ZUZZ Agency :הפקה משותפת

"סאונד סקנדינבי אוורירי שיוצר מופע ייחודי ומעביר תחושה חמימה שאפשר 

לקבל רק ממישהו שבא ממקום כל כך רחוק וקר..."

The Seventh Hex, 2015

MEW היא להקה דנית המשייטת בין פופ חלומי לרוק פרוגרסיבי, וביחד עם 

קולו המלנכולי והייחודי של הסולן יונס בייר, יוצרת מוזיקה שההאזנה לה מלווה 

בתחושת רעננה ומעוררת של קור סקנדינבי. 

מלבד היותו סולן הלהקה, בייר אחראי גם לדימויים המוקרנים בהופעות 

החיות של הלהקה. באלבומם האחרון Visuals התנסו חברי הלהקה בתהליך 

מרתק – בייר יצר את הדימויים טרם כתיבת האלבום, והשירים נכתבו בהשראת 

הדימויים הללו. חברי הלהקה מעידים כי בעבורם Visuals מסמן התחלה של 

פרק חדש ביצירה, וכי הוא מהווה ללא ספק קפסולה דחוסה ואיכותית של שני 

עשורים של עשייה משותפת.

מאז הוציאו את אלבומם הראשון ב־97׳ זכתה MEW בפרס להקת השנה 

בדנמרק ובפרס אלבום השנה על האלבום Frengers שיצא ב־2003. על האלבום 

And the Glass Handled Kites שיצא ב־2005 זכתה הלהקה בארבעה 

פרסים בטקס פרסי השנה הדני במוזיקה. Visuals, שיצא בסוף אפריל 2017, 

הוא אלבומה השביעי של הלהקה.

יום ד, 14 ביוני, 22:00
יום ה, 15 ביוני, 22:30
40 דק' ללא הפסקה

אולם מיקרו, תיאטרון ירושלים
מחיר: 120 ₪

יום ה, 15 ביוני, 22:15
כ–90 דק' ללא הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר: 160 ₪

לה — פרפורמנס שמרת לי זיקהמ לה — מו שמרת לי מ

בסיוע המכון הצרפתי 
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 הפר]ע[ה
מוסררה בית הספר הרב–תחומי 
לאמנות וחברה ע״ש נגר )ישראל(

פסטיבל ישראל גאה לציין 30 שנה להיווסדו של בית הספר מוסררה ללימודי 

אמנות רב־תחומיים באירוע מתמשך ברוח העשייה הניסיונית, החברתית 

והבינתחומית של בית הספר, ובהשתתפות סטודנטים, מרצים ובוגרים. 

לאורך ערב שלם ישתלטו היוצרים על אולם רבקה קראון ברצף של פעולות 

פרפורמטיביות שבו יופר הסדר בין המושבים, הבמה והמעברים. הופעות חיות, 

מיצגים, הקרנות ומיצבי וידאו יהפכו את החלל לחי ודינמי, וההפרדה בין הקהל 

והמופיעים תיטשטש. במהלך המופע הקהל יוכל לשוטט, להיכנס לאולם ולצאת 

ממנו וביחד עם האמנים להפוך את המרחב המשותף למרחב של יצירה ניסיונית 

שבה נשברים הכללים שבין צופה–יצירה–יוצר.

במוקד הערב יעמדו היחסים שבין סאונד, דימוי חזותי ופעולה חיה. היצירות 

השונות יבקשו לחשוף את האמצעים המתווכים של הפעולות האמנותיות הללו, 

והרצף ידגיש רבדים שונים ביחסים ביניהן. בואו לחגוג, להפר ולהפריע בערב 

שייקח אותנו אל הלא־נודע.

משתתפים: אריק פוטרמן, 

מג'דרה אייז ודיין ג'ו (עדי קום 

ושלומית יעקב), גדעון לוי, דניאל בסין, 

טוהר־לב יעקובסון, אירנה ויינשטיין, 

נעם אחדות, !PERK (ליאור פינסקי 

ואמיר מאיר) ניצן ג'יימס, מאדאם סוזצקה 

(ליאור גקלר, רועי אברהם ועובד אפרת)

סאונד: לארס סרגל

הפקה: חיים חביב

ניהול אמנותי: דן וינשטיין וורה קורמן

Photo by Gaya's Photos

במהלך המופע ניתן להיכנס   
      לאולם ולצאת ממנו באופן חופשי

יום ה, 15 ביוני, החל ב–20:00
כ–3 שעות וחצי

אולם רבקה קראון, תיאטרון ירושלים
הכניסה חופשית

זיקה לה — מו שמרת לי ־תחומימ לה — רב שמרת לי מ

KIASMOS (DJ set) 
 יאנוס ראסמוסן )איי פארו(

יום ו, 16 ביוני, 00:30
במת שרובר, תיאטרון ירושלים

מחיר: 60 ₪

יאנוס ראסמוסן, הצלע האלקטרונית של הצמד האיסלנדי־פארואזי המצליח 

קיאסמוס, מגיע לבמת שרובר לתקלוט שייקח אותנו הכי קרוב שאפשר לזוהר 

הצפוני, וינעל את אירועי משמרת לילה. 

קיאסמוס, הרכב שבו שותף גם המוזיקאי והפסנתרן אולפור ארנלדז, 

שחרר את אלבומו הראשון ב־2014. האלבום, שתואר כ"מרשים, מעודן וחשוף 

לחלוטין", משלב מוזיקה אקוסטית עם צלילי סינטי ואלקטרו־אקספרימנטלי 

חלומי, ו"מרחף מעל פרשת דרכים שננטשה – היכן שמוזיקת דאנס חוצה את 

השביל המסועף של מוזיקה קלאסית מודרנית שמחפשת את דרכה בחזרה 

לכיוון אוזניים חמימות". בדי־ג'יי סט יתמקד ראסמוסן במקצבי המינימל־טכנו 

ובסאונד האלקטרו־פופ הנורדי הייחודי שיצרו השניים. 

בואו לקנח איתנו את הערב המטורף הזה בצלילים שייקחו אותנו לצד 

השני של הלילה. 

Photo by PR

סטיאן ווסטרהוס 
)נורבגיה(

יום ה, 15 ביוני, 23:30
כ–60 דק' ללא הפסקה

אולם שרובר, תיאטרון ירושלים
מחיר: 60 ₪

"מעט מאוד אמנים בקאנון הקיים של גיטרת הסולו יכולים להתעלות על 

הגיטריסט סטיאן ווסטרהוס ]...[ אלבומו מגדיר לגמרי מחדש את הקונספט 

של הקלטות סולו."

All about Jazz, 2012

סטיאן ווסטרהוס, אחד הגיטריסטים העוצמתיים והמיומנים ביותר שפועלים 

בסצנת המוזיקה האקספרימנטלית, מתמחה ביצירת מוזיקת סולו שעוסקת 

בחיפוש אחר תבניות חדשות ובפיתוחן של טכניקות שמותחות את קצוות 

המדיום בעזרת משחקים באפקטים ובהגברה. בנוסף לשליטתו המוחלטת 

בטכניקות נגינה שונות ובסאונד, סטיאן הוא אמן יוצא דופן בשל יכולת האלתור 

המהפנטת שלו. במהלך מופע הסולו שלו הוא כמו "שובר" את המוזיקה ומרכיב 

ממנה מיצג שמדגיש את היופי שבדברים הלא־שלמים. במהלך משמרת לילה 

על במת שרובר, ווסטרהוס יזמין את הקהל להאזין מקרוב לשברי המוזיקה 

שהוא יוצר ולמלאכת ההרכבה שלהם.

לאורך הקריירה שלו סטיאן ווסטרהוס שיתף פעולה עם מוזיקאים מוכרים, 

בהם הרכב הסינת'פופ האגדי מונוליטיק, להקתו של חצוצרן הג'אז נילס פטר 

מולבאר ועוד. 

ווסטרהוס, שהחל את דרכו המוזיקלית בגיל צעיר, הוא בעל תואר 

ראשון בג'אז מה־Middlesex University שבאנגליה. את לימודי התואר 

שבנורבגיה.  טרודהיים  מולדתו  שבעיר  הג'אז  באקדמיית  סיים  השני 

ב־2008 זכה ב־BBC Innovation Award, וב־2011 נבחר לקחת חלק ב־

Norwegian Jazz Launch היוקרתי. 

Photo by Voldseth 

בסיוע שגרירות נורבגיה
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זיקה ל — מו ו ב ה/איסטנ ינ ו

הסרט The Ferryman של הכוריאוגרף דמיאן ג'לט ושל הבמאי ג'ילס דלמאס 

הוא שיתוף פעולה קולנועי־כוריאוגרפי שבמרכזו מסע מטפורי ופואטי של דמות 

היברידית – חציה צבי חציה צייד )דמיאן ג'לט( – במעלה הר שמסמל מחזוריות 

של לידה ומוות. 

בין העולם הממשי לעולמות נסתרים, על רקע נופים עוצרי נשימה של איים 

וולקניים כמו באלי, יפן וסקוטלנד, ובינות לחלליו של מוזיאון הלובר אנו מתחקים 

אחר השורשים החייתיים שנמצאים בבסיסם של טקסים, של יצירות מחול ושל 

עבודות פיסול, ותוהים על אודות הרלוונטיות שלהם בחיינו. 

סדרה של טקסים שעוסקים בטראנס, בשריפת גופות, בהעלאת קורבנות 

ובסגידה לאיתני הטבע מֵפרה את השלווה וחושפת את מערכת היחסים המורכבת 

והקדמונית שבין אדם לטבע. בקריינות של האמנית האגדית מרינה אברמוביץ' 

ועל רקע הפסקול המכשף שהלחין ריוצ'י סאקאמוטו, מיטשטשים הגבולות בין 

חלומיות לגשמיות, בין ארכאיות לעכשוויות ובין תיעודי לבדיוני, ונפרש מסע 

אישי, פראי ומרתק שחוצה תרבויות ומתחבר למעמקי החייתיות האנושית. 

בימוי, תסריט, צילום: ג'ילס דלמאס

כוריאוגרפיה: דמיאן ג'לט

סצנוגרפיה: 

נאווה קוהאי, ג'ים הודגס, 

מרינה אברמוביץ'

פסקול מקורי: ריוצ'י סאקאמוטו 

עריכה: מארק בויר

מיקס: אדם וונלי

קריינות: מרינה אברמוביץ'

 Lardux Films :הפקה

מפיק: מארק בויר

Photo by Gilles Delmas  

  הסרט בשפה האנגלית 
       ללא תרגום

The Ferryman
דמיאן ג'לט וג'ילס דלמאס

)צרפת(

צבען של תרבויות
אנסמבל ארס אנטיקווה אוסטריה 

)אוסטריה(

יום ה, 15 ביוני, 20:00, 23:00
70 דק' ללא הפסקה

קולנוע, תיאטרון ירושלים
מחיר: 40 ₪

יום ו, 2 ביוני, 13:00
כ–90 דק' כולל הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר אולם: 120 ₪
מחיר יציע: 100 ₪

   בכורה עולמית   

לה — סרט שמרת לי מ

קונצרטים של הרכבים מצ'כיה, טורקיה  ישראל מגיש שלושה  פסטיבל 

ואוסטריה המתמקדים במוזיקה מהמאה ה־18, ומפנים זרקור לאופן שבו 

תרבויות וזהויות מושפעות מיצירה מוזיקלית ומשפיעות עליה. 

במרכז הסדרה ניצב המפגש בין תרבויות וזהויות הן כמקור להתהוות של 

יצירה והן כהשראה לביטויים המוזיקליים המגוונים שנוצרים בעקבות מפגש 

זה. לצד ֶתַמת המפגש הסדרה עוסקת גם במסע – בין האימפריה העות'מנית 

לתרבויות המערב, בין איטליה לאוסטריה ובין מזרח אירופה לווינה; בין המקומי 

לגלובלי, בין גיבוש זהות מקומית לראיית האחר – וכל זאת דרך מוזיקה. 

החגיגה המוזיקלית הזאת תפגיש אותנו להופעה חד־פעמית עם מיטב 

ההרכבים הבינלאומיים שיתארחו בארץ במיוחד לכבוד הפסטיבל.

וינה – איסטנבול
מוזיקה בין שתי אימפריות

"כשגונאר לצבור, כנר ומומחה למוזיקה עתיקה, וחברי האנסמבל שלו עולים 

לבמה, מובטחת תמיד חוויה מוזיקלית מעוררת השראה: נגינתם מאופיינת 

 Brucknerhouseבטכניקה גבוהה, והיא יוצאת מהלב ומהקרביים ]...[ את ה־

בלינץ הרעידו מחיאות כפיים סוערות."

Kronenzeitung Austria, 2013

הכנר הווירטואוז גונאר לצבור נחשב לאחד הכנרים המובילים בעולם, והרכבו 

ארס אנטיקווה אוסטריה, שהקים ב־89', הוא מההרכבים האיכותיים והמסקרנים 

ביותר הפועלים בתחום מוזיקת הבארוק.

ייחודו של ההרכב הוא עיסוקו המעמיק במלחינים אוסטרים שיצרו בתקופת 

הבארוק והושפעו ביצירתם מהסגנון האיטלקי ומסגנונות מוזיקליים נוספים. 

מפגשים אלה בין אנשים, תרבויות וסגנונות מוזיקליים חוללו תפנית אדירת 

ממדים ביצירה האוסטרית המקומית, והפכו את הסגנון האוסטרי הקלאסי לשפה 

המוזיקלית הבינלאומית הראשונה בעולם דאז. 

צבען של תרבויות השיח הבינתרבותי מקבל ביטוי  בקונצרט 

בדיאלוג המוזיקלי שנוצר בין יצירות שהושפעו מסגנונות מוזיקליים 

חוץ־אוסטריים ונכתבו על ידי מלחינים וינאים, לבין יצירות שכתבו 

מלחינים שהגיעו לווינה ממדינות שונות בממלכה האוסטרו־הונגרית. 

 Wiener Konzerthausבראשיתו החל המופע כסדרה של קונצרטים ב־

היוקרתי. בעקבות ההצלחה גובשו הקונצרטים לפרויקט מוזיקלי מרתק. 

זוהי הזדמנות מרגשת לפגוש בהרכב המוערך בקונצרט שחוגג את 

העושר התרבותי האדיר שאפיין את וינה בתקופת הבארוק. 

ניהול מוזיקלי: גונאר לצבור 

נגנים: גונאר לצבור )כינור(, 

יולנטה סוסנובסקה )כינור(, 

מרקוס מיסנברגר )ויולה(, ברברה קונראד 

)ויולה(, קלייר פוטינגר )כינור וויולה 

דה גמבה(, הוברט הופמן )תיאורבו(, 

סרגיי צ'רפנוב )אורגן וצ'מבלו(

Photo by Brendon Heinst

  לפני הקונצרט, בשעה 12:00, 
       באולם הנרי קראון, תתקיים 

       שיחה עם גונאר לצבור בשפה 
       האנגלית

בסיוע פורום התרבות האוסטרי -
שגרירות אוסטריה
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"אוצר בלום של מוזיקה מופלאה נגלה בביצוע מלא התבונה של האנסמבל."

Gramophone, 2015

אנסמבל טורביון בניצוחו האמנותי של פטר ואגנר, מהנגנים המובילים בעולם 

בנגינת ויולה דה גמבה, הוא הרכב בארוק קאמרי מן האיכותיים שפועלים כיום. 

האנסמבל מתמחה בביצוע מוזיקה מן המאות ה־17 וה־18. בתכניותיו המוזיקליות 

הוא חושף מגוון מלחינים בני התקופה, ומשלב בין מוזיקה למחקר תרבותי של 

הסביבה שמתוכה צמחה המוזיקה ושבה נכתבה. ההרכב הופיע בפסטיבלים רבים 

ברחבי העולם, בהם פסטיבל מוזיקה עתיקה בגדנסק, פולין, פסטיבל המוזיקה 

של טרוי בצרפת ועוד.

המופע וינה 1709 נחשב לפנינה שבכתר ההרכב. הקונצרט כולל אריות, 

אופרות ואורטוריות שונות שכתבו בעבור משפחת המלוכה חשובי המלחינים 

שחיו בווינה בשני העשורים הראשונים של המאה ה־18, והוא שוזר יצירות מאת 

פוקס, בונצ'יני ואריוסטי לכדי חגיגת בארוק מלודית.

בשיתוף פעולה חד־פעמי במיוחד לפסטיבל ישראל 2017, תופיע עם ההרכב 

זמרת הסופרן הנפלאה רויטל רביב. רביב הופיעה באופרות רבות בארץ ובעולם, 

וגילמה, בין היתר, את דרוסילה בהכתרתה של פופאה )מונטוורדי(, את דיימון 

באסיס וגלתאה )הנדל(, את הגיבורה הראשית בנסיך המאושר )גיל שוחט( ואת 

אאורידיצ'ה באורפאו )מונטוורדי( בהפקה הנודעת של הבמאי ג'ונתן מילר 

ובניצוחו של פיליפ פיקט, הפקה שהציגה ברחבי בריטניה וברחבי העולם.

פטר ואגנר, מקימו של האנסמבל ומנהלו, בוגר האקדמיה למוזיקה בדרזדן 

והקונסרבטוריון המלכותי בהאג, הופיע על הבמות הגדולות ביותר באירופה, 

ונטל חלק בהקלטות של למעלה מ־50 אלבומים. טורביון בניצוחו של ואגנר 

משלב בין ביצועים וירטואוזיים לבין יצירות מופת אהובות ומוכרות, ומתייחד 

בסקרנות מתמדת לחקור רפרטוארים חדשים, לחשוף אותם ולהביאם לבמה 

בעיבודים עכשוויים ומלהיבים.

וינה 1709
אנסמבל טורביון

סולנית: רויטל רביב
)צ׳כיה-ישראל(

יום ו, 9 ביוני, 14:00
כ–80 דק' ללא הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר אולם: 120 ₪
מחיר יציע: 100 ₪

סופרן: רויטל רביב

נגנים: פטר ואגנר )ויולה דה גמבה(, 

ג'סטינה רקס־ראובו )ויולה דה 

גמבה(, פרמיסל ואקק (לאוטה(, 

פיליפ דבורק )אורגן(

ניהול אמנותי: פטר ואגנר

 Photo by Petra Hajska

  אחרי המופע תתקיים שיחה עם
       פטר ואגנר בשפה האנגלית

זיקה ל — מו ו ב ה/איסטנ ינ ו

בין  נשימה  עוצרי  מוזיקליים  גשרים  בנה  "במשך שנים אנסמבל סרבנד 

]...[ הקונצרטים שלו הם מבין המרגשים והיפים בסצנת  תרבויות ודתות 

המוזיקה העתיקה ]...["

Kritisches Journal der Alten Musik, 2012

אנסמבל סרבנד, מבין ההרכבים המוערכים בסצנת המוזיקה העתיקה, חוקר 

בנגינתו את נושא הרב־תרבותיות, ומגיש שילוב ייחודי ומעורר השראה של 

מוזיקה מערבית עתיקה ומוזיקה מהמזרח – מהאימפריה העות'מאנית עד סין.  

באנסמבל חברים מוזיקאים מחוננים מרקעים תרבותיים שונים וממנעד רחב 

של זהויות מוזיקליות, וזה יותר משני עשורים שהם מופיעים ברחבי העולם 

לצד תזמורות והרכבים חשובים, בהם התזמורת הפילהרמונית של ברלין, קינגז 

סינגרז ורבים אחרים. 

בפסטיבל ישראל ינגן אנסמבל סרבנד קונצרט מיוחד המפנה זרקור למלחינים 

האירופים החשובים ביותר שפעלו בממלכה העות'מאנית – עלי אופקי, הוא וויצ'ך 

בובובסקי מפולין, והנסיך קנטמיר מרוסיה – ולמלחינים אירופים חשובים נוספים 

שהושפעו מהסגנונות המוזיקליים שהתפתחו בממלכה העות'מאנית ושילבו 

אותם במוזיקה הקלאסית המערבית שיצרו. 

וויצ'ך בובובסקי, שהיה מלחין כנסייה פולני, נשבה על ידי הטטארים ונמכר 

כמוזיקאי וכמלחין לעות'מאנים. הוא השאיר אחריו שלושה כרכים של מוזיקה 

טורקית שהעלה על הכתב ומוזיקה מקורית שכתב בהשראת סגנונות טורקיים. 

הנסיך קנטמיר, שהיה שבוי בחצר העות'מאנית תקופה ארוכה, פיתח מערכת 

מיוחדת של תיווי שבאמצעותה יצר כרונולוגיה רחבת יריעה של מוזיקה 

עות'מאנית, והפך למלחין ולחוקר החשוב ביותר של המוזיקה הזאת. 

אנסמבל סרבנד הוקם ב־1988, ומנהל אותו מוזיקלית ולדימיר איוונוב, 

דוקטור למוזיקה. בהנהגתו של איוונוב האנסמבל מזמין אותנו למסע מוזיקלי 

מרומם נפש שפותח צוהר לשיח הבינתרבותי שהתקיים במאה ה־18 באימפריה 

העות'מאנית, ומספק הצצה מרתקת לתוצריו המשובחים של שיח זה – מוזיקה 

מיוחדת השוזרת אלמנטים מערביים ומזרחיים. 

A la Turka – A la Franka
אנסמבל סרבנד

)טורקיה, גרמניה, יוון(

יום ו, 16 ביוני, 14:00
כ–75 דק' ללא הפסקה 

אולם רבקה קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר: 120 ₪

זיקה ל — מו ו ב ה/איסטנ ינ ו

מוסטאפה דוגן דיקמן )קולות, נאי, 

כלי הקשה(, ג'ואל פרדריקסן )קולות, 

לאוטה(, קלאלדין בישר )קאנון, נאי(, 

אפסטרטיוס פסראדליס )קמנצ'ה(, 

אוגור איסיק )כינור טורקי(, 

ולדימיר איוונוב )כלי הקשה(

מנהל מוזיקלי ואחראי תכניות: 

ולדימיר איוונוב

Photo by Sebastian Frankowski
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זיקה זיקהמו מו

מוזיקה קלאסית
במרכז עדן תמיר

)ארה"ב-ישראל-סין(

בשכונת עין כרם הציורית, בבית עתיק יומין המוקף גינה קסומה, נמצאת אחת 

הפנינים של ירושלים – מרכז המוזיקה עדן תמיר שנוסד ב־1968 על ידי צמד 

הפסנתרנים ברכה עדן ז"ל ואלכסנדר תמיר. 

פסטיבל ישראל, המארח כבר מעל 40 שנה סדרות קונצרטים בניהולו 

האמנותי של אלכסנדר תמיר – מלחין, מורה ומרצה – יקיים השנה לאורך שלוש 

שבתות הפסטיבל שלושה קונצרטים – קונצרט אחד מדי שבת: רסיטל לפסנתר 

מיצירותיו של י' ס' באך, קונצרט שלישיות פסנתר מאת רחמנינוב וצ'ייקובסקי, 

וקונצרט מאת שומאן וברהמס שבו יבוצעו נוסחי דואו לחמישיות הפסנתר. 

הפינות  באחת  משובחת  מוזיקה  של  קסומות  משבתות  ליהנות  בואו 

הפסטורליות ביותר בעין כרם.

שבת, 3 ביוני, 11:00, 100 דק׳ ללא הפסקה

מיצירות י' ס' באך

פסנתר: אריק פאנג )ארה"ב( – זוכה תחרות באך בלייפציג

שבת, 10 ביוני, 11:00, 80 דק׳ ללא הפסקה

רחמנינוב – שלישיית פסנתר אופ' 9

צ'ייקובסקי – שלישיית פסנתר אופ' 50 

כינור: ז'אנה גנדלמן, צ'לו: דימיטרי יאבלונסקי 

פסנתר: אוקסאנה יאבלונסקאיה

שבת, 17 ביוני, 11:00, 90 דק׳ ללא הפסקה

ברהמס – חמישיית פסנתר )נוסח לשני פסנתרים(

שומאן – חמישיית פסנתר )נוסח לשני פסנתרים(

פסנתרים: הלן סים ונינגוו דו )סין( – 

תמונה: דודי סעדזוכי התחרות לדואו פסנתרנים ע"ש גריג, נורבגיה

שבת, 3 ביוני, 11:00
שבת, 10 ביוני, 11:00
שבת, 17 ביוני, 11:00

עין כרם, ירושלים
מחיר: 100 ₪

תהילים 
התזמורת הסימפונית ירושלים / התזמורת הסימפונית ע"ש מנדי רודן / 

המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים / 
מקהלת בית הספר הגבוה למוזיקה ע"ש פרנץ ליסט מוויימאר, גרמניה / 

אורח כבוד: הרב חיים לוק / )ישראל-גרמניה(

ספר תהילים נחשב לספר שמזמוריו אוניברסליים ועל־זמניים ולאחת מפסגות 

היצירה השירית. אמנים ומוזיקאים רבים הושפעו מתיאוריו הפיוטיים, האנושיים, 

ומצאו בו מקור לתקווה ולהשראה אין קץ. 

פסטיבל ישראל גאה לארח את האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

בקונצרט ייחודי שיעלה בבכורה ויעסוק ביצירות שנכתבו בהשראת ספר תהילים. 

התזמורת הסימפונית ירושלים והתזמורת הסימפונית ע"ש מנדי רודן ישתפו 

פעולה עם המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה ועם מקהלת בית 

הספר הגבוה למוזיקה ע"ש פרנץ ליסט מוויימאר, גרמניה, וינגנו יחד קונצרט 

שיחגוג את הפיוטיות המופתית המאפיינת את ספר תהילים.

הקונצרט ייפתח בשיר הפרסי העממי "אשא עיני אל ההרים", המבוסס על 

פרק קכ״א בתהילים. השיר, שאותו ביצעה בסוף שנות ה־30 הזמרת ברכה צפירה, 

הותיר את חותמו על המלחין פאול בן חיים, ובהשראתו כתב המלחין את הפרק 

השני בסימפוניה מס' 1, אחת מיצירות המופת בתולדות המוזיקה הישראלית. 

הפרק השני של הסימפוניה יבוצע אף הוא בחלקו הראשון של הקונצרט. 

חלקו השני של הקונצרט ייפתח ב"מזמורי תהילים", יצירתו של המלחין 

הישראלי וחתן פרס ישראל פרופ' צבי אבני. היצירה כתובה למקהלה א־קפלה, 

ומבוססת על פרקים מ"ז, מ"ח וק"נ בתהילים. 

בקונצרט תבוצענה בנוסף שתי אורטוריות חשובות: סימפוניית תהילים מאת 

סטרווינסקי, ומזמורי צ'יצ'יסטר מאת ברנשטיין. בין האורטוריות יבצע פיוטי 

תהילים בנוסח יהדות ספרד אחד מגדולי הפייטנים בדורנו – הרב חיים לוק. 

יום ד, 7 ביוני, 20:00
120 דק' כולל הפסקה

אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים
מחיר אולם: 120 ₪
מחיר יציע: 100 ₪

   הפקת מקור   

מנצחים: סטנלי ספרבר ואיתן גלוברזון

סולן )מזמורי צ'יצ'יסטר(: אופיר נבו

סולנית )אשא עיני אל ההרים(: 

מאי ישראלי־לשמן

עיבודים מקוריים לפיוטים: סטודנטים 

מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 

בהדרכת פרופ׳ מיכאל וולפה 

תמונה: יונתן דרור
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ורי — קרקס מרחב ציב

וחוזר  ישראל ממשיך את פעילותו המסורתית במרחב הציבורי,  פסטיבל 

לכיכר ציון ליומיים של קרקס עכשווי תחת כיפת השמים. 

לכבוד שבוע פראג בירושלים קרקס לה פוטיקה נוחת בכיכר לשני מופעים: 

La Putyka ו־La Putyka .Slapstick Sonata יבחן את תרבות הפנאי הצ'כית 

בחגיגה ספקטקולארית ומלאת הומור שתשלב מחול, תיאטרון, אקרובטיקה, 

תיאטרון בובות ומוזיקה חיה; Slapstick Sonata, שיתקיים בשעות הערב, 

ייקח אותנו מדמדומי החשיכה, המאופיינים לרוב בעצלתיים של סוף יום, אל 

התפוצצות תוססת וצבעונית של תנועה ותיאטרון פיזי לצלילי מוזיקה מאת 

מוצרט, הנדל, שוסטקוביץ' ועוד. 

קרקס לה פוטיקה הוא אנסמבל שמוקדש כל כולו ליצירה ולעשייה של קרקס 

עכשווי. יצירתו חוצה את הגבולות שבין אקרובטיקה, מחול, תיאטרון בובות, 

מוזיקה וספורט, ושואפת לכונן פרספקטיבה חדשה ופואטית על ז'אנר הקרקס. 

במשך יומיים רצופים הכיכר תהפוך לזירת פעילות ערה וצבעונית בניצוחו 

של אחד ההרכבים המסקרנים ביותר בעולם בתחום הקרקס העכשווי. הזמנה 

לשבירת שגרה, וכניסה למרחב של חלום עם חוקי כבידה משלו.

ניהול קרקס וניהול אמנותי: 

רוסטיסלב נובק

ניהול כללי: ויט נובק

בימוי המופע La Putyka: רוסטיסלב נובק 

 :Slapstick Sonata בימוי המופע

מקסים קומרו 

פרפורמרים: ג'ירי קוהוט, מיכל 

בולטנר, ג'ירי וייסמן, סרקה בוקובה, 

אנה שמידטמג'רובה, ווז'טק פולפ, 

יאנה סמוליקובה, דניאל קומרוב, זבינק 

ספורק, אלכסנדר וולני

מוזיקאים: אנדריי ראדי, יאן בלקאר, 

דויד האלבק, פבל סקאלה

עיצוב תאורה: יוהו רהיז'רבי

תלבושות ואיפור: 

כריסטינה נוקבוקה זבסקה

סאונד: תומאס נורביו

עיצוב תפאורה: הינק דריזל

מוזיקה מאת: יאן מקסיאן, ווטק דיק, 

ג'ייקוב פראקר

Photo by Pavel Kolsky

La Putyka
יום ד, 7 ביוני, 17:00
יום ה, 8 ביוני, 17:00
45 דק' ללא הפסקה

כיכר ציון
הכניסה חופשית

Slapstick Sonata
יום ד, 7 ביוני, 21:00
יום ה, 8 ביוני, 21:00
45 דק' ללא הפסקה

כיכר ציון
 הכניסה חופשית

ימי פראג בירושלים: 
La Putyka / Slapstick Sonata

קרקס לה פוטיקה )צ'כיה(

בשיתוף המכון הצ׳כי, 
עיריית פראג ועיריית ירושלים
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מאור עיַני       יוחאי מטוסכנסים וכיתות אמן

כנס אי"ב ה־1 ליצירה עצמאית בשיתוף פסטיבל ישראל

אירוע המבקש להציע פלטפורמה מקצועית ומעוררת השראה לקהילת היוצרים 

העצמאיים הפועלים בשדה האמנות והתרבות בתיאטרון הישראלי. האירוע, 

שייערך השנה בפעם הראשונה, יארח אמנים בינלאומיים המציגים בפסטיבל, 

בהם אגדת התיאטרון רוברט וילסון והיוצר הצעיר המבטיח טום לוז. מטרת 

הכנס היא להציף שאלות הנוגעות לתהליך היצירה ולהעמיק בהן: שאלות 

שנוגעות לאופן שבו אנו יוצרים ולמסגרות שבין גבולותיהן אנו יוצרים ושאלות 

שבוחנות כיצד האתגרים בישראל משפיעים על הבחירות האמנותיות שלנו.

באי"ב – ארגון יוצרים עצמאיים בתיאטרון – אנו שואפים ליצור קהילה, 

להגדיר מרחב יצירה ולחלוק מידע שיסייע להעצים את היצירה ואת תהליכי 

היצירה העצמאים. העמותה הוקמה כדי לטפח את תחום היצירה התיאטרונית 

העצמאית בישראל, ליצור אופק פעולה ליוצרים עצמאיים, ולקדם יצירה 

עצמאית ישראלית בארץ ובעולם.  

    פרטים מלאים יפורסמו סמוך לפתיחת הפסטיבל      ההשתתפות בכנס 
eve.sadna@gmail.com :בתשלום ובהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה

שיחות אמן 

2 ביוני, 12:00 – גונאר לצבור )ארס אנטיקווה אוסטריה( – צבען של תרבויות

FLA.CO.MEN – 2 ביוני, לאחר המופע – ישראל גלבאן

9 ביוני, לאחר המופע – פטר ואגנר )אנסמבל טורביון( – וינה 1709

PINDORAMA – 15 ביוני, לאחר המופע – ליה רודריגס

15 ביוני, 15 דק' לאחר המופע – יוריפידס לאסקארידיס – שריד קדוש

 )DANCE( 18 ביוני, 11:00 – הכוריאוגרפית לוסינדה צ'יילדס

במרכז האמריקאי לתרבות )ההשתתפות ללא תשלום, בהרשמה מראש 

)DANCE באתר פסטיבל ישראל בעמוד המופע

 

כיתות אמן - מודלים יצירתיים בתיאטרון ובמחול עכשוויים 

(סדנאות סגורות ליוצרים מקצועיים עצמאיים)

 
פסטיבל ישראל בשיתוף עיריית ירושלים, אגף תרבות, המחלקה לתיאטרון 

והמחלקה למחול, משיקים סדרת סדנאות ומפגשים עם מיטב היוצרים 

הישראלים ועם היוצרים הבינלאומיים שיופיעו בפסטיבל. שיתוף פעולה זה 

נועד ליצור חיבור בין תכני הפסטיבל לבין יוצרים מקומיים בתחומי התיאטרון, 

המחול ואמנות המופע, ולהקנות רעיונות וכלים יצירתיים בתחומים אלה.

אמנים משתתפים: טום לוז, יוריפידס לאסקארידיס וליה רודריגס )לפרטים 

והרשמה: מנהלת המחלקה למחול rzeynat@jerusalem.muni.il, מנהלת 

)zvrachel@jerusalem.muni.il המחלקה לתיאטרון

האמן יוחאי מטוס מאיר באור חדש את האכסדרה של תיאטרון ירושלים. 

בעבודותיו משתמש מטוס באמצעים פשוטים כדי להציף שאלות שעוסקות 

במרחב הציבורי ובהגדרתו. במהלך תקופת הפסטיבל יבצע מטוס בחלל 

הכניסה של התיאטרון התערבות אמנותית שתעסוק בכוחו של היחיד במרחב. 

מאור עיַני הוא מיצב תאורה ווידאו שבוחן את היחסים שבין הגרנדיוזיות 

של אולם התיאטרון לבין יצירה זמנית־עכשווית שמכתיבה מבט חדש על מרחב 

זה. לשלושה שבועות יתהדר תיאטרון ירושלים בהילה ניאונית ולא אופיינית 

שתאיר את דרכנו לאוטוסטרדת המופעים של הפסטיבל.

 בסיוע משרד התרבות
ומפעל הפיס 

 בסיוע שגרירות ארה"ב 
והמרכז האמריקאי לתרבות 

 בשיתוף עיריית ירושלים

Supporters שותפים      

Embassies, Cultural Institutions and Foundations      שגרירויות, מכוני תרבות וקרנות

Associates עמיתים      

 Brazilian Embassy
in Israel

partnerships שותפויות      

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY
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20% הנחה ברכישת 4 כרטיסים ומעלה

20% הנחה לאזרחים ותיקים )בהצגת תעודה(

50% הנחה לחיילים ולסטודנטים )בהצגת תעודה( 

ההנחות לסטודנטים תודות לתרומתה הנדיבה של קרן גבריאל שרובר

americanexpress.co.il :אמריקן אקספרס

vatikim.poalim-site.co.il :GOLD מועדון פועלים

"ירושלמי": מחיר מיוחד למופע הפתיחה באפליקציית "ירושלמי"

*אין כפל הנחות/מבצעים

רכישת כרטיסים

פסטיבל ישראל: israel-festival.org.il, טלפון 2561*

בימות: bimot.co.il, 6226*,  רח' שמאי 8, ירושלים

02-5605755 ,jerusalem-theatre.co.il :תיאטרון ירושלים

רכישת כרטיסים בערב המופעים בקופות תיאטרון ירושלים, כשעה לפני 

תחילת המופע.

מומלץ להדפיס את הכרטיסים בבית או להציגם בטלפון הנייד. ניתן לאסוף את 

הכרטיסים בקופת הפסטיבל בתיאטרון ירושלים או עד 24 שעות לפני המופע 

בקופת בימות. יש להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי.

מידע כללי

תיאטרון ירושלים, רח' דוד מרכוס 20, ירושלים      חניה עירונית ברחובות 

הסמוכים לתיאטרון או בחניון המיועד לקהל תיאטרון ירושלים בחניון גן 

הפעמון. תחנת ההסעה לתיאטרון ממוקמת ברח' מרטין לותר קינג, ההסעה 

ללא תשלום      בריכת הסולטן, דרך חברון 1, ירושלים, ניתן לחנות בחניונים: 

ממילא, קרתא וכיכר ספרא      מוזיאון ישראל, שדרות רופין 11, ירושלים   

כיכר ציון, רח'  מרכז עדן תמיר, רח' המעיין, עין כרם, ירושלים           

שמאי 25, ירושלים

למידע נוסף: 02-5631544

עוד פינוקים

בהצגת כרטיס לאחד ממופעי הפסטיבל – 10% הנחה במסעדות נבחרות: 

קפה בתיאטרון, אכסדרת תיאטרון ירושלים, 02-5611101

מנזה, רח' בצלאל 12, 02-6255222

אמא, רח' שמואל ברוך 55, 02-6246860

קפית בגן הבוטני, רח' יהודה בורלא 1, 02-6481516

אל דנטה, רח' אוסישקין 50, 02-6251479

מבצעים והטבות

4 tickets or more 20% off

senior citizens 20% off )ID required(

soldiers and students* 50% off )ID required(

Student discounts courtesy of the Gabriel Sherover Foundation

American Express: americanexpress.co.il

Poalim GOLD Club: vatikim.poalim-site.co.il

Yerushalmi: Special price for opening event at Yerushalmi App

*No double discounts

Ticket Purchase

Israel Festival website: israel-festival.org.il, *2561

Bimot: bimot.co.il, *6226, 8 Shamai Street, Jerusalem

Jerusalem Theatre: jerusalem-theatre.co.il, 02-5605755   

Tickets may be purchased on the day of the performance at the 

Jerusalem Theatre Box Office, up to one hour before the show start.

We encourage you to print tickets at home, or have them on your 

cell phone. Tickets can be collected at Bimot ticket office up to 24 

hours before the performance, or, at the festival box office at the 

Jerusalem Theatre. Presentation of ID and credit are required. 

General Information

Jerusalem Theatre, 20 Marcus Street, Jerusalem       Municipal 

parking is available in the adjacent streets, or in the designated 

parking for guests of the Jerusalem Theatre at the Gan Ha’pamon 

parking lot. There is a passageway to Martin Luther King Street, 

where the theatre shuttle station is located. The shuttle is free 

of charge      The Sultan's Pool, Derech Hevron St. 1, Parking at: 

Mamila, Carta, Safra     The Israel Museum, 11 Derech Ruppin, 

Jerusalem      The Eden-Tamir Music Center, 29 Hama’ayan St, Ein 

Kerem, Jerusalem        Zion Square, 25 Shamai Street, Jerusalem.

For more information: 02-5631544

More Goodies

10% discount in the following selected restaurants, when 

presenting a festival ticket:

Café at the Theater, The Jerusalem Theater, 02-5611101

Menza, 10 Betsal'el St, Jerusalem, 02-6255222

Ima, 55 Shmuel Baruch St, Jerusalem, 02-6246860

Caffit in the Botanical Gardens, 1 Yehuda Burla St, 

Jerusalem, 02-6481516

Al Dente, 50 Ussishkin St, Jerusalem, 02-6251479

Discounts and General Information
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משמרת לילה

16:00,12:00
נערות מופרעות 

מצילות את העולם
 Crazy Girls Save

the World

13:00
צבען של תרבויות

 Colours of
 Cultures

15:00
FLA.CO.MEN

20:00
מופע פתיחה – 

הילולת גרוב
Opening Show – 

Groove Party

20:30
הטייפ האחרון 

של קראפ
 Krapp's Last

 Tape

22:00
כשאמות

When I Die

19:00
מבצע כפפות משי

 Operation
 Silk Gloves

20:30
הטייפ האחרון 

של קראפ
 Krapp's Last

 Tape

22:00
כשאמות

When I Die

כל המופעים מתקיימים באולמות תיאטרון ירושלים למעט:

הילולת גרוב בבריכת הסולטן / מבצע כפפות משי במוזיאון ישראל / 

קרקס לה פוטיקה בכיכר ציון / מוזיקה קלאסית במרכז עדן תמיר בעין כרם

All shows take place at the Jerusalem Theatre except:

Groove Party at the Sultan’s Pool / Operation Silk Gloves at the 

Israel Museum / Cirk La Putyka at Zion Squar / Classical Music 

at Eden Tamir in Ein Karen

21:00 ,17:00
קרקס לה פוטיקה
Cirk La Putyka

20:00
תהילים

Psalms

22:00
סאונד צ׳רטר 

Sound Charter

19:00
מבצע כפפות משי

 Operation
Silk Gloves

21:00
 מבוסס על

סיפור אמיתי
 Based on a 
True Story

20:30
פינדורמה

 PINDORAMA

22:00
טרנספיגורציה

Transfiguration

20:00
הפר(ע)ה

Distr(action)

20:00
פינדורמה

 PINDORAMA

23:00,20:00
The Ferryman

21:30,20:00
שריד קדוש

Relic

22:15
MEW

22:30
טרנספיגורציה

Transfiguration

23:30
סטיאן ווסטרהוס

Stian Westerhus

00:30
Kiasmos DJ set

12:00
מבצע כפפות משי

 Operation
Silk Gloves

14:00
A la Turka – 
A la Franka

12:00
מבצע כפפות משי

 Operation
 Silk Gloves

14:00
ומה אעשה 

בחרב הזאת?
And what will 
I do with this 

Sword?

14:00
וינה 1709

 Vienna 1709 

21:00 ,17:00
קרקס לה פוטיקה
Cirk La Putyka

21:00
מערבה מכאן – 

משירי תרצה אתר
West of Here – 

Songs of
Tirza Atar

11:00
מוזיקה קלאסית 
במרכז עדן תמיר

 Classical Music
at Eden Tamir

21:00
 FLA.CO.MEN

23:30,21:00
נערות מופרעות 

מצילות את העולם
 Crazy Girls Save

the World

11:00
מוזיקה קלאסית 
במרכז עדן תמיר

 Classical Music
at Eden Tamir

 11:00
מוזיקה קלאסית 
במרכז עדן תמיר

 Classical Music
at Eden Tamir

Ein Karem

21:00
 DANCE

21:00
איוב
Job



38

ת ו ע ק ש ה ת  י ב

רואים את התמונה המלאה 5054*

רואים תוצאות 
לאורך שנים

כשמתמידים

פסטיבל ישראל ירושלים, מיסודו של אהרון צבי פרופס ז"ל, 

בחסות משרד התרבות והספורט, עיריית ירושלים והקרן לירושלים

חברי עמותת פסטיבל ישראל:
יחזקאל בייניש, יצחק בן ניסים, עופר ברקוביץ׳,  דן הלפרין, יו״ר      

יורם ברוורמן, אצ'ה בר, רפי גמזו, אהובה גנור, אורלי דורון, חנה הרצמן, 

מיכה ינון, נילי כהן, יונתן לבני, ברי סבירסקי, הרי ספיר, רותה פלד, ענת צור 

צוות הפסטיבל:
איל שר, מנכ"ל      אביבה ניר גלעדי, ע׳ מנכ"ל      איציק ג'ולי, מנהל 

אמנותי      מירי מנירב, מפיקה       אלישבע בראון־לפידות, מנהלת 

שיווק      שירה ויטלי, מנהלת תוכן וקשרי חוץ      עמנואל ויצטום, יועץ 

בתחום המוזיקה      מרב קידר, מנהלת מכירות      דינה אשכנזי, חשבת   

   לאה סטורה, ע׳ מפיקה      גבריאל גודמן, מתאם הפקה      אלה גרקו, 

שירות לאומי 

יחסי ציבור: לפידות תקשורת, אורה לפידות, עדי צורף־פלדמן      יחסי ציבור 
מגזר רוסי: סופיה נימלשטיין      יחסי ציבור חו״ל: מעיין יפה

עיצוב גרפי: הליגה – קובי לוי, שי ענבר      אתר: RSVP, ניב פרחי, הדר אליקים   
  מדיה חברתית ודיגיטל: Dice Marketing, נמרוד דווק, ליאור שיינברגר, 

שירלי וייסמן      עורך וידאו: קובי ווגמן

קוסטוריצה    גל  לשון:  עריכת  ויטלי       שירה  מופעים:  תוכן  כתיבת 
   תרגום לאנגלית: קרן שפיר      תרגום אתר לרוסית: לאה גרינשפן, 

אנה אירוביץ׳      תרגום אתר לערבית: סקטורס, סאלם עוואד ולינה מרעאנה

משרד מכירת כרטיסים: בימות

משרד רואה חשבון: אברהם בכר ושת'      מבקר פנים: רו"ח עופר ססובר      
ייעוץ משפטי: עו"ד תמר פיינברג

The Israel Festival, which was founded by the late Aaron Zvi 

Propes, is sponsored by the Ministry of Culture and Sport, the 

Jerusalem Municipality and the Jerusalem Foundation

Board Members:

Dan Halperin, chairman      Atcha Bar, Yehezkel Beinish, 

Ofer Berkovitch, Yitzhak Ben-Nissim, Yoram Braverman, 

Nili Cohen, Orly Doron, Rafi Gamzu, Ahuva Ganor, 

Hanna Hertzman, Jonathan Livni, Ruta Peled, Harry Sapir, 

Barry Swersky, Anat Tzur, Micha Yinon

The Israel Festival Team:

Eyal Sher, General Director      Aviva Nir-Giladi, Assistant to the 

General Director      Itzik Giuli, Artistic Director      Miri Menirav, 

Producer      Elisheva Braun Lapidot, Marketing Director      

Shira Vitaly, Artistic Program Coordinator & International 

Relations      Emmanuel Witzthum, Music Consultant      

Merav Kedar, Sales Director      Dina Ashkenazi, Account 

Manager      Leah Stora, Assistant Producer        Gavriel Goodman, 

Production coordinator      Ella Grecko, National Service

Public Relations: Ora Lapidot, Adi Tzoref-Feldman      Public 

Relations (Russian Sector): Sofia Nimelstein      Public Relations 

abroad: Maayan Jaffe

Graphic Design: The League – Koby Levy & Shy Inbar      

Website: RSVP, Niv Farchi, Hadar Elyakim      Digital Media & 

Social Media: Dice Marketing, Nimrod Dwek, Lior Shinberger, 

Shirley Weissman      Videos: Kobi Vogman

Program texts: Shira Vitaly      Copyeditor: Gal Kusturica   

   English translation: Keren Shafir       Russian translation 

(website): Leah Greenspan, Anna Irovich      Arabic translation 

(website): Sectors, Slem Awwad and Lina Maraane

Tickets Sale: Bimot 

Accounting: Avraham Bechar & Co.      Internal Auditor: 

Ofer Sassover, CPA      Legal Counsel: Adv. Tamar Fineberg

Teamצוות



19.5.17
קהיר ירושלים 

 סולנים: 
 אליהו אביכזר  - קאנון
 פאדל מנאע - כינור 
אליאס וכילה - עוד

קסמי המגרב

 סולנים: 
 נפתלי אברג׳ל - בנג׳ו 

צחי ונטורה - נאי

7.7.1727.10.17
מכאן אל הבלקן 

 סולנים: 
 מאיו שבירו - צ׳לו 

 אריאל ברט - מפוחית 
זיו סלמה - סקסופון
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כל המופעים יתקיימו ביום שישי בשעה 12:00      אורך מופע 75 דקות

 מקבלים את השבת באתנחתא מוסיקלית בתיאטרון ירושלים. 
סדרת קונצרטים אינסטרומנטלית עם האנדלוסית ירושלים.

 מסע לצלילי הים התיכון, פניני הקלאסיקה המצרית 
דרך הפסגה הקלאסית של צפון מרוקו ועד לצלילי הבלקן. 

חגיגה לאוהבי המוסיקה ! 

שישי  ים-תיכוני 

סדרה חדשה !

0 2 - 5 6 0 - 5 7 5 7  1 - 7 0 0 - 5 0 8 - 4 0 8
לרכישת מנויים וכרטיסים:

תיאטרון ירושלים

תערוכה חדשה בין התאריכים 11.5.17-30.11.17

אוצר: אלון רזגור

רח’ הפלמ”ח 2, 02-5661291

חפשו אותנו i s l a m i c a r t . c o . i l

חפצים ישנים, יצירות חדשות
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הפסטיבל הבינלאומי 
לקולנוע דוקומנטרי בתל-אביב

11-20.5.17
THE TEL AVIV INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
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EVE’s 1st Independent Artist Conference 

Established in order to strengthen and empower independent 

theatrical art in Israel and promote local-global opportunities, 

EVE launches its first annual conference in partnership with 

the Israel Festival. The conference will examine the challenges 

facing independent artists and how they may influence artistic 

choices. The festival’s leading visiting artists will give keynote 

presentations and moderated artists’ talks. Guests of honor: 

Robert Wilson and Thom Luz.

    Itinerary will be published at Israel-Festival.org closer to the 

event       Payment and pre-registration necessary      For further 

details and registration: eve.sadna@gmail.com

Artists Talks

June 2, post-performance – discussion with Israel Galván – 

FLA.CO.MEN        June 2, 12:00 – discussion with Gunar Letzbor 

of Ars Antiqua Austria – Colours of Cultures        June 9, post-

performance – discussion with Petr Wagner )Ensemble Tourbillon( 

– Vienna 1709        June 15, post-performance – discussion with 

Lia Rodrigues – PINDORAMA        June 15, 15 minutes post-

performance – discussion with Euripides Laskaridis – Relic

June 18, 11 A.M., discussion with choreographer Lucinda Childs 

)DANCE( at the American Center for Culture )Participation is free 

of charge; pre-registration is required on the Israel Festival’s 

website at the DANCE performance page(

Masterclasses

Creative Models in Contemporary Theatre and Dance

(Workshops are open to professionals only)

The Israel Festival in collaboration with the Municipality of 

Jerusalem’s Department of Culture, Theatre and Dance, continues 

for the second year to hold workshops with the best international 

artists appearing at the festival. This collaborative effort is 

intended to forge connections between the festival’s content and 

local artists in the fields of theatre, dance and performative art.

Participating artists include: Thom Luz, Euripides Laskaridis, 

Lia Rodrigues )For further details and registration: Dance 

Department: rzeynat@jerusalem.muni.il, Theater Department: 

zvrachel@jerusalem.muni.il( 

Artist Yochai Matos will cast the Jerusalem Theatre’s lobby 

in a new light. Using simple elements, Matos poses questions 

concerning the public sphere and its definition. 

The Light in My Eyes is a light and video installation which 

examines the relationship between the grandiosity of the theater 

hall and the transient-contemporary artwork, dictating a new 

perspective on this space. For three weeks, the Jerusalem Theatre 

will be adorned in an uncharacteristic neon halo that will lead 

and light the way to the Festival’s events.

Conferences, Discussions and MasterclassesThe Light in My Eyes    Yochai Matos

 with the kind support of the 

Ministry of Culture, Mifal Hapais

 With the kind assistance of the

 American Embassy and the

American Center for Culture

In partnership with 

The Jerusalem Municipality

Sound Charter
(Israel-Poland)

WEDNESDAY, JUNE 7, 10 P.M.
APPROXIMATELY 3 HOURS

THE JERUSALEM THEATRE, VARIOUS LOCATIONS
PRICE: 100 NIS

ORIGIANL PRODUCTION

Mu s ic

Sound Charter is a collective and individual musical journey of 

discovery into the unknown recesses of the Jerusalem Theatre. 

The audience is invited to wander around freely, beginning at the 

front of the theatre in the Sherover Piazza and ending finally in 

the Rebecca Crown Hall. 

Throughout the evening, familiar pieces will be played 

alongside new ones – Debussy’s Syrinx, Motets by William Byrd 

and Heinrich Isaac from the Renaissance, Fantasias by Henry 

Purcell of the Baroque period, as well as a variety of twentieth 

century pieces and contemporary sound design. Some of the pieces 

are calm and quiet, while others are virtuoso and challenging, 

yet all aspire to push the boundaries of the instruments and the 

instrumentalists which play them. 

Volkov invites us to a different kind of listening, one in which 

time and space play a central role. Placing the instrumentalists in 

different corners of the theatre, he creates surprising interplays 

of sound and space, turning the concert into a unique experience 

of great depth and complexity. 

Through this new perspective on the nature of the concert 

experience, the audience will move between darkness and light, 

between open and closed space, listening from both far and near, 

oscillating between iconic pieces of the past and contemporary 

works, as well as being active participants. This event is a rare 

opportunity to ask questions about the familiar and extant while 

actively and unexpectedly sharing in the passion for music.

Join us in playing, lingering, dancing, and wandering freely 

inside this musical creation in a constant state of flux and coming 

into being. 

    The first part of the show will begin at 10 P.M. in the 

Jerusalem Theatre Sherover Piazza and will continue in the 

theatre’s foyer, corridors and hidden corners. This portion 

of the performance is open to the public        The second 

part of the performance beginning at 11 P.M. in the Rebecca 

Crown Hall, requires the purchase of tickets

Conductor and curator: Ilan Volkov / Participants: The Israel Contemporary 

– Yael Barolsky )violin(, Shira Mani )cello(, Nadav Masel )contrabass(, Oded 

Geizhals )percussion(, Imri Talgam )piano(, Guy Eshed )flute(, Nir Erez 

)trombone(, Amit Landau )viola(, Uri Yaacov )guitar( / Maya Danietz )voice 

& piano( / Michal Oppenheim Landau )voice( / Assaf Talmudi )accordian 

&electronic music( / Maniucha Bikont )voice( / Pieces by: Purcell, Dowland, 

Teleman, Debussy, Berio, Xenakis, Kurtag, Scelsi and Elkana

Psalms 
Jerusalem Symphony Orchestra / The Jerusalem Academy of Music 
and Dance Mendi Rodan Symphony Orchestra / The JAMD Chamber 
Choir and the Chamber Choir of the University of Music FRANZ LISZT 
Weimar, Germany / Special guest: Rabbi Haim Louk (Israel-Germany)

WEDNESDAY, JUNE 7, 8 P.M.
120 MINUTES, INCLUDING INTERMISSION 

HENRY CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE
HALL PRICE: 120 NIS      GALLERY PRICE: 100 NIS

ORIGIANL PRODUCTION

Mu s ic

Universal and timeless, the Book of Psalms has inspired countless 

artists and musicians who have been influenced by its profoundly 

humanistic and poetic descriptions.

The Israel Festival is proud to host the premiere of this unique 

concert by The Jerusalem Academy of Music and Dance, engaging 

works inspired by the Book of Psalms. The Jerusalem Symphony 

Orchestra and the Mendi Rodan Symphony Orchestra, together 

with the JAMD Chamber Choir and the Chamber Choir of the 

University of Music FRANZ LISZT Weimar, Germany will perform 

a concert celebrating the exquisite lyricism so characteristic of 

the Psalms. 

The concert will open with the Persian folk song “I will lift up 

mine eyes unto the hills,” based on Psalm 121. Performed in the 

late 30’s by Bracha Tzfira, the song left its mark on the composer 

Paul Ben-Haim, later providing the inspiration for the second 

movement of his Symphony No.1, one of the greatest works in the 

history of Israeli music. The second movement of Symphony No.1 

will be performed in the first part of the concert. 

The second part of the concert will open with “The Song of 

Psalms”, a piece by the Israeli composer and winner of the Israel 

Prize Professor Zvi Avni. The piece was written for an A-Capella 

choir, and is based on Psalms 47, 48 and 150. 

Two important oratorio’s will also be performed: Stravinsky’s 

Symphony of Psalms and the Chichester Psalms by Leonard 

Bernstein. Between the oratorios, a traditional Sephardic 

rendition of the Psalms will be performed by the great Rabbi 

Haim Louk. 

Composers: Stanley Sperber & Eitan Globerson / Vocals )Chichester 

Psalms(: Ophir Nevo / Vocals )I will lift up mine eyes unto the hills(: 

Mai Israeli Leshman / Original adaptation of liturgy: The Jerusalem 

Academy of Music and Dance Students under the direction of Professor 

Michael Wolpe

With the kind support of 

the Instytut Polski
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A la Turka – A la Franka
Sarband Ensemble

(Turkey, Germany, Greece)

FRIDAY, JUNE 16, 2 P.M.
APPROXIMATELY 75 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

REBECCA CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE 
PRICE: 120 NIS

For many years now, Sarband has been building breathtaking 

bridges between cultures and religions ]….[ Their performances 

count among the most exciting and beautiful concerts in the 

entire, extensive Early Music scene ]…[” Kritisches Journal der 

Alten Musik, 2012

The highly esteemed Sarband Ensemble offers a unique and 

inspiring combination of early Western music and music of the 

East that spans from the Ottoman Empire till China. Composed of 

gifted musicians from diverse cultural backgrounds, Sarband has 

performed alongside some of the most prestigious orchestras in 

the world, including the Berlin Philharmonic, The King’s Singers 

and many more. 

Sarband ensemble will present a special concert for the Israel 

Festival, focusing on the most significant European composers of 

the Ottoman Empire – Ali Ufki or Wojciech Bobowski of Poland 

and Prince Cantemir of Russia. 

The Polish church composer, Wojciech Bobowski was 

captured by the Tartars and sold as a musician and composer 

to the Ottomans. He left behind three volumes of Turkish music 

transcribed into western musical notation as well as original 

compositions inspired by Turkish music. Prince Cantemir, a 

captive of the Ottoman Court for a long period of time, developed 

a special notation system with which he created an extensive 

chronology of Ottoman music, thus becoming the most important 

researcher and composer of music of this kind. Along with 

Bobowski and Cantemir, the program will also highlight other 

important European composers influenced by the musical styles 

developed under Ottoman rule, which were integrated into their 

own works of western classical music. 

Sarband Ensemble was established in 1988 and is directed by 

musicologist Dr. Vladimir Ivanoff. Under Ivanoff’s direction, the 

ensemble takes us on an uplifting musical journey. The audience 

is given fascinating insight into an intercultural discourse which 

took place in the Ottoman Empire of the 18th century and its 

remarkable product – unique music weaving together elements 

of both east and west. 

Instrumentalists: Mustafa Doğan Dikmen )voice, ney, percussion(, 

Joel Frederiksen )voice & lute(, Celaleddin Biçer )kanun & ney(, 

Efstratios Psaradellis )Kemence(, Ugur Isik )ajakli keman(, 

Vladimir Ivanoff )percussion, musical direction & program( 

Vie n n a / I s t a nb u l — Mu s ic

Classical Music at Eden Tamir
(USA-Israel-China)

SATURDAY, JUNE 3, 10, 17, 11:00 A.M.
EDEN TAMIR MUSIC CENTER

PRICE: 100 NIS

Mu s ic

Established in 1968 by pianist duo Alexander Tamir and the late 

Bracha Eden, the Eden Tamir Music Centre is one of Jerusalem's 

most enchanting gems. Set in a beautiful and ancient house, 

nestled in a picturesque garden in Ein-Kerem, the centre has 

hosted this magnificent signature musical program curated by 

Alexander Tamir since the early eighties.

Join us in enjoying magical Saturdays of the finest music in 

one of the most pastoral places in Ein-Kerem.

SATURDAY, JUNE 3, 11 A.M.

100 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

Selected works of Johann Sebastian Bach

 Pianist: Eric Fung

Winner of the Bach Competition in Leipzig

)USA(

SATURDAY, JUNE 10, 11 A.M.

80 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

Rachmaninoff – Piano Trio, Opus 9

Tchaikovsky – Piano Trio, Opus 50

 Violin: Jeanne Gendelman

Cello: Dmitry Yablonsky

 Piano: Oxana Yablonskaya 

)Israel(

SATURDAY, JUNE 17, 11 A.M.

90 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

Brahms – Piano Quintet )version for two pianos(

Schumann – Piano Quintet )version for two pianos(

Pianists: Helen Sim and Ningwu Du – 

Winners of the Piano Duo Competition at the International 

Edvard Grieg Piano Competition, Norway

)China(

Vienna 1709
Ensemble Tourbillon 
Soloist: Revital Raviv

(Czech Republic-Israel)

FRIDAY, JUNE 9, 2 P.M.
APPROXIMATELY 80 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

HENRY CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE
HALL PRICE: 120 NIS      GALLERY PRICE: 100 NIS

“Such rarefied beauty and intelligence means that any risk of 

textural monotony is deftly side-stepped, and a treasure trove 

of fine music revealed.” Gramophone, 2015

Under the artistic direction of internationally acclaimed gambist 

Petr Wagner, the outstanding Tourbillon ensemble brings a 

diverse array of composers from the 17th and 18th century to life. 

Tourbillion are unique in their ceaseless curiosity and exploration 

of new repertoires, discovering and bringing them to the stage 

in exciting and contemporary adaptations.

Vienna 1709 is the jewel in the crown, presenting arias, operas 

and oratorios written for the imperial family by the greatest 

composers living in Vienna during the first two decades of the 

18th century. Compositions by Fux, Bononcini and Ariosti mingle 

to create a mellifluous celebration of Baroque music. 

In a special collaboration for the Israel Festival 2017, the 

ensemble will be joined by the spectacular soprano Revital 

Raviv. Raviv has performed in numerous operas in Israel and 

abroad, portraying Drucilla in The Coronation of Poppaea 

)Monteverdi(, Damon in Acis and Galatea )Händel(, the lead role 

in The Happy Prince )Gil Shohat( as well as Eurydice in Jonathan 

Miller’s acclaimed production of L'Orfeo )Monteverdi( conducted 

by Philip Pickett.

Petr Wagner, the ensemble’s founder and manager, is a graduate 

of the Music Academy of Dresden and the Royal Conservatoire of 

The Hague. He has performed on Europe’s largest stages and taken 

part in the recording of over 50 albums. Tourbillon has performed 

at prestigious festivals such as the Early Music Festival in Gdańsk, 

Poland, the Troyes Music Festival in France and many more. 

Revital Raviv )soprano(, Petr Wagner )viola da gamba solo, artistic 

manager( / Instrumentalists: Justyna Rekść-Raubo )viola da gamba(, 

Přemysl Vacek )lute(, Filip Dvořák )organ(

With the kind support of the

Austrian Cultural Forum –

The Austrian Embassy and 

the Cultural Section of the 

Province of Upper Austria

Vie n n a / I s t a nb u l — Mu s ic

Colours of Cultures
Ars Antiqua Austria 

(Austria)

FRIDAY, JUNE 2, 1 P.M.
APPROXIMATELY 90 MINUTES, INCLUDING INTERMISSION

HENRY CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE
HALL PRICE: 120 NIS      GALLERY PRICE: 100 NIS

WORLD PREMIER

Vienna-Istanbul 
Music Between Two Empires

The Israel Festival is proud to present three concerts by 

outstanding visiting ensembles from The Czech Republic, 

Turkey and Austria. At the center of this series lies an encounter 

between cultures and identities which profoundly inspired the 

varied musical expressions that emerged from this meeting.

These concerts are a musical celebration of the journey 

between local and global, between one’s own identity and 

“the other.”

"...they play with technique, heart and brains, bowels and all 

that belongs to it. ]…[ Thunderous applause in the Brucknerhaus 

Linz…” Kronenzeitung Austria, 2013

Founded in 1989 by world renowned virtuoso violinist Gunar 

Letzbor, Ars Antiqua Austria is among the most captivating and 

preeminent ensembles in the arena of Baroque music today. 

The ensemble’s singularity lies in its in-depth engagement 

with Austrian composers of the Baroque era, who were deeply 

influenced by the Italian style and Austrian folk music. The 

encounters between people, cultures and musical forms brought 

about an immense turning point in local Austrian musical 

creation, transforming the Austrian classical style into the first 

international musical language of the time. 

In Colours of Culture intercultural discourse is expressed 

through a musical dialogue between pieces by Viennese composers 

influenced by musical styles external to Austria, and pieces written 

by composers who came to Vienna from the various crownlands 

of the Austro-Hungarian Empire. The performance first began 

as a series of concerts in the prestigious Wiener Konzerthaus. In 

the wake of their great success, these concerts were merged into 

a fascinating musical project which has toured the world. This 

is an exciting opportunity to encounter this highly esteemed 

ensemble in a concert celebrating the immense cultural wealth 

that characterized Vienna at the time of the Baroque period.

Musical direction: Gunar Letzbor / Instrumentalists: Gunar Letzbor 

)1st violin(, Jolanta Sosnowska )2nd violin(, Markus Miesenberger 

)viola(, Barbara Konrad )viola(, Claire Pottinger )violin, viola da gamba(, 

Hubert Hoffmann )theorbo(, Sergeij Tcherepanov )organ/harpsichord(

Vie n n a / I s t a nb u l — Mu s ic
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KIASMOS (DJ Set)
Janus Rasmussen

(Faroe Islands)

FRIDAY, JUNE 16, 12:30 A.M
SHEROVER STAGE ON STAGE, JERUSALEM THEATRE

PRICE: 60 NIS

Kiasmos, a collaborative project between pianist and musician 

Ólafur Arnalds and Janus Rasmussen, released their first album in 

2014. Described as “striking, graceful and completely naked,” the 

album garnered numerous accolades, earning both critical acclaim 

and public enthusiasm. Described as combining acoustic music with 

the sounds of dreamy synth-experimental-electro pop, Kiasmos 

“hovers at the neglected crossroads where dance music meets the 

overgrown trail of modern classical, begging for a ride back towards 

the warmth of your ears.” In his DJ set, Rasmussen will focus on 

minimal-techno beats and playful melodic electronic harmonies, 

inspired by the unique Nordic electro-pop created by the duo.

Come along and top off this crazy Night Shift evening with 

sounds that will take us into the other side of night, bringing us 

as close as we can get to the Northern Lights.

Nig ht Sh i f t  — DJ S e t

The Ferryman (Film)
Damien Jalet & Gilles Delmas (France)

 THURSDAY, JUNE 15, 8 P.M., 11 P.M.
70 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

CINEMA, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 40 NIS

Choreographer Damien Jalet and film director Gilles Delmas 

collaborate to bring us the moving metaphoric and poetic journey 

of a hybrid figure – half deer half huntsman )Damien Jalet( up a 

mountain – symbolising the cyclic nature of birth and dying. 

Against the backdrop of the breath-taking landscapes we 

are lead on a journey, tracing the animalistic roots of ceremony, 

dance and sculpture. A series of ceremonies disturbs the balance 

and reveals the complex and primordial relationship between 

man and nature. 

Narrated by the legendary artist Marina Abramovic, alongside 

the enchanting soundtrack composed by Ryuchi Sakamoto, the 

boundaries become blurred between dream and reality, between 

archaic and contemporary, between fiction and documentary.

    The Film is in English, without subtitles 

Director, script & photography: Gilles Delmas / Choreographer: Damien Jalet 

/ Scenography: Nawa Kohei, Jim Hodges, Marina Abramovic / Original 

Soundtrack: Ryuchi Sakamoto / Editing: Marc Boyer / Mixing: Adam Wolny / 

Voice: Marina Abramovic / Production: Lardux Films / Producer: Marc Boyer

Distr(action)
Musrara, the Naggar Multidisciplinary

School of Art and Society 

THURSDAY, JUNE 15, 8 P.M.
APPROXIMATELY 3 AND A HALF HOURS

THE REBECCA CROWN HALL, JERUSALEM THEATRE
FREE ADMISSION

ORIGINAL PRODUCTION

The Israel Festival is proud to celebrate the 30th anniversary of 

the outstanding Musrara, the Naggar Multidisciplinary School of 

Art and Society. Students, teachers and graduates will take over, 

and make over, the Rebbeca Crown Theatre, flooding it with the 

experimental, social and inter-disciplinary ethos of the School.

A series of site specific performative acts, dynamic displays, 

screenings and video installations will turn over the order of 

things. Rearranging the space, blurring the usual roles and 

relationships between audience and performer, seats, aisle and 

stage, a communal space of explosive experimental creativity 

will be created, breaking and reshaping the rules between us 

and them, observer-artwork-artist, only to go on to break them 

all over again.

The evening’s focus will rest on the relation between sound, 

visual image and live action. The various pieces will reveal the 

mediatory means of these artistic activities – with their continuity 

emphasizing the varying layers of interrelation between them. 

Join us for a memorable evening of celebration, transgression 

and disruption that will lead us into the exhilarating unknown. 

    Audience members may enter and leave the auditorium 

freely during the performance

Participants: Arik Futerman, Mejadra Eyes and 

Dane Joe (Adi Koom and Shlomit Yaakov), Gidon Levy, Daniel Bassin, 

Nitzan James, Tohar Lev Jacobson, Noam Ahdut, Irina Wainstein, 

PERK! (Lior Pinsky and Amir Meir) Madame Sousatzka (Lior Gekler, 

Roy Avraham and Oved Efrat) / Sound: Lars Sergel / 

Producer: Chaim Chaviv / Artistic Direction: Dan Weinstein and 

Vera Korman

Nig ht Sh i f t  — Mu lt id i s c ipl i n a r y

Mew
(Denmark) 

THURSDAY, JUNE 15, 10:15 P.M.
90 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

HENRY CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE
PRICE: 160 NIS

“…ethereal Scandinavian sound results in a very unique 

performance, which radiates the kind of warm feeling that 

you can only get from something that has come from far away 

where it is generally much colder.”

The Seventh Hex, 2015

Moving between dreamlike pop and progressive rock, marked by 

lead vocalist Jonas Bierre's melancholic voice, MEW evokes the 

refreshing sensation of a cool Scandinavian breeze. 

In their latest album Visuals, the band followed an 

extraordinary and fascinating creative process in which the 

albums songs were first inspired by and based upon unique 

original images created by Bierre. Visuals is a condensed, high 

quality capsule of MEW's artistic collaborations of the last 

two decades.

First erupting on the music scene in 1997, MEW has since 

received the Band of the Year award in Denmark as well as Best 

Album of the year award for Frengers, released in 2003. The band 

received four prizes at the Danish Music Awards for their album 

And the Glass Handled Kites released in 2005. Visuals, which 

will come out at the end of April 2017 is the group’s seventh album. 

Jonas Bjerre Terkelsbol )Vocals/Guitar(, Johan Wohlert )Bass(, 

Mads Wegner )Guitar(, Silas Jorgensen )Drums(, Nicholas Watts 

)Keyboards( / Tour Manager: Robin Thomson / FOH: Nikolaj Neilsen / 

Co-production: ZUZZ Agency

Nig ht Sh i f t  — Mu s ic

Stian Westerhus
(Norway)

THURSDAY, JUNE 15, 11:30 P.M
60 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

SHEROVER HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 60 NIS

“There's little in the canon of solo guitar ]...[ that can prepare 

or set precedence for Norwegian guitarist Stian Westerhus.  

An album that utterly redefines the concept of solo recording.” 

All About Jazz, 2012

Stian Westerhus, one of the most powerful and skilled guitarists 

on the experimental music scene, specializes in creating solo 

music that seeks out new forms, developing techniques that 

stretch the limits of the medium through effects and amplification. 

His exceptional mastery of various techniques and sound is 

surpassed only by his awesome hypnotic improvisations. In 

his solo performance, Stian “breaks” the music apart, forges 

then construct it, only to destruct again, searching, patiently, 

methodically, and indeed finding, the beauty of imperfection in 

a display of carefully crafted dazzling musical fragments. 

Stian Westerhus has collaborated with well-known musicians 

throughout his career, among them the legendary synth-pop 

group Monolithic, the jazz trumpeter Nils Petter Molvær’s band 

and many more. 

Westerhus began his musical career at an early age, with 

a Bachelor’s degree in Jazz from the University of Middlesex, 

England. His completed his Masters degree in Trondheim Norway 

the city of his birth. He was awarded the BBC Innovation Award 

in 2008 and 2011 was chosen to take part in the prestigious 

Norwegian Jazz Launch. 

Nig ht Sh i f t  — Mu s ic

 With the kind support of the

Norwegian Embassy
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Transfiguration 
Olivier De Sagazan

(France)

WEDNESDAY, JUNE 14, 10 P.M.      THURSDAY, JUNE 15, 10:30 P.M.
40 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

MIKRO HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 120 NIS

Relic
Euripides Laskaridis

(Greece)

THURSDAY, JUNE 15, 8 P.M, 9:30 P.M.
40 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

HA’ULPAN, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 120 NIS

Nig ht Sh i f t  — Pe r for m a nc e Nig ht Sh i f t  — Pe r for m a nc e

“One of today’s foremost contemporary artists. Hypnotic in his 

designs, and what is more – in his performance.” 

Le Nouvelle Observateur, 2014 

Transfiguration is a story of the artist’s unfulfilled longing to 

breathe life into his creation. In a gesture of desperation the 

sculptor, painter and performer Olivier De Sagazan sculpts clay 

onto his head, burying himself in the material, eradicating his 

identity and becoming a living work of art. Yet the material 

blinds him and he is forced to look inward, into the very depths 

of himself. 

In a fascinating and expressive performance of totality, 

Sagazan changes identities on stage – from man to animal and 

from animal to various hybrid creatures. He pierces, obliterates 

and unravels the layers on his face in a frenzied search for 

new essence and form. In this regard Sagazan has stated “I am 

flabbergasted in seeing to what degree people think it’s normal, or 

even trite, to be alive.” In Transfiguration he gives new meaning 

to the notion of life, offering a captivating, disturbing and stirring 

glimpse into an alternative selfhood utterly unconstrained 

by inhibition.

Olivier De Sagazan, born in the Congo and raised in France, 

is a biologist by training who more than two decades ago began 

to delve into art. In his work, Sagazan examines his body as 

well as the structures which come to define the individual 

such as the dictates of society, culture and history. Through the 

creative process, he forges and then peels away the layers of clay, 

until a wild, primordial and liberated individual is laid bare. 

Transfiguration was created in 1999, as a series of works dealing 

with the search for the shamanistic, animalistic and untamable 

essence of human nature. 

Performer: Olivier de Sagazan / Artistic manager: Gaelle de Sagazan

“Physical and anarchistic theatre that is engraved into one’s 

memory and continues to resonate long afterwards. Euripides 

Laskaridis is like a Greek interpreter of absurdist theatre, 

totally uninhibited and immensely charismatic.”

DanceTabs, 2015

Creator and performer Euripides Laskaridis appears in the middle 

of a space seemingly organized in an arbitrary do-it-yourself 

manner, wearing a curvaceously padded body suit. Using 

simple objects and the play of light, Laskaridis creates a wild 

and humorous solo performance inspired by cabaret, slapstick 

and vaudeville.

This performance pushes the boundaries of the familiar. Out of 

the utterly banal Laskaridis creates a performative bubble in which 

colorful absurdity coincides with dark morbidity. His androgynous 

and grotesque character wanders around demonstrating positions, 

bursting into monologues of total gibberish or sensual poetry, 

bumping into walls, and dancing clumsily seemingly in search of 

meaning and connection to his surrealistic surroundings. This is 

a performative entity like no other – a hallowed relic from outer 

space. The performance premiered in 2015 and was selected to 

open the Aerowaves festival in Barcelona. It has since appeared 

at numerous festivals throughout the world. 

Euripides Laskaridis, with a Master’s degree in Directing 

from the Brooklyn College in New York, began performing in 

1995 in collaboration with many directors, among them Robert 

Wilson and Dimitris Papaioannou. In 2000, he began directing 

both theatrical pieces and short films. He explores the notions of 

transformation and irony in his works, and in 2016 was awarded 

the Pina Bausch Fellowship.

Director, choreographer, performer, set design: Euripides Laskaridis / 

Director consultant: Tatiana Bre / Costumes: Angelos Mentis / 

Sound & music: Konstantinos Michopoulos & Kornilios Selamsis/ 

Sound installation: Nikos Kollias / Lights: Eliza Alexandropoulou 

& Konstantinos Margas / Dramaturgy consultant: Alexandros 

Mistriotis / Assistant: Ioanna Plessa / Production manager: 

Maria Dourou / Co-production: the Athens Festival and the OSMOSIS 

Performing Arts Co

With the kind support 

of the Institut Français

 With the kind support of The

Jerusalem Development Authority

With the kind support of the Brazilian Embassy

PINDORAMA
Lia Rodrigues

(Brazil)

WEDNESDAY, JUNE 14, 8:30 P.M.      THURSDAY, JUNE 15, 8 P.M.
80 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

SHEROVER STAGE ON STAGE, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 160 NIS

Nig ht Sh i f t  — D a nc e

“Throngs of fleeting and beautiful situations ]…[ violence and 

gentleness forever mixed together.” Le Monde, 2013 

Acclaimed veteran Brazilian choreographer Lia Rodrigues uses 

simple elements from her everyday environment to create the 

hypnotic storm into which she places her dancers. Their bodies 

fragile and exposed, oscillate between the struggle to survive and 

total surrender to the raging ocean which envelops them. Fated 

to share this immense and overpowering encounter, they create 

fascinating movement both as a group and as individuals in a 

ceaseless and mesmerizing torrent. 

PINDORMA presents a physical, sensual and spiritual 

landscape in a constant state of flux. Its visual and motive aesthetic 

is similarly unceasing in its oscillation between endless fragility 

and existential shock. Rodrigues places the audience on the stage, 

around the dancers, allowing us a rare intimacy and inviting us to 

delve with them into the eye of this exhilarating theatrical storm. 

Rodrigues has managed her dance company since 2004 in the 

heart of the Maré ‘favela’ of Rio de Janeiro. Her work is intimately 

connected to this complex, poor and violence ridden environment. 

She has stated with regard to her dancers that their bodies bear 

the burden of the place and its geography, that through it they 

tell us something of that which once existed and is no more. 

Inspiring and thought provoking, Rodrigues’ work holds within 

it the possibility of suturing, resonating and changing reality.

    The audience will stand or seat on the stage itself during 

the course of the performance          The performance 

contains nudity

Choreography: Lia Rodrigues / Dramaturgy: Silvia Soter / 

Artistic Collaboration: Guillaume Bernardi / Creative participation: 

Gabriela Cordovez / Production: Lia Rodrigues Companhia de Danças 

(Rio de Janeiro) / Lighting & set design: Nicolas Boudier / Choreography 

assistant: Amalia Lima / Coproduction: Festival d’Automne à Paris, 

Théâtre national de Chaillot,  Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-

Seine, La Briqueterie/CDC du Val-de-Marne , KING’S FOUNTAIN, 

Kunstenfestivaldesarts copresented with  Kaaïtheater (Bruxelles) 

HELLERAU-European Center for the Arts Dresden/Germany,  Lia 

Rodrigues Companhia de Danças is Artist associate with Théatre 

national de Chaillot and le Centquatre in Paris – France. 

Night Shift —
A unique and exciting event in all The 

Jerusalem Theatre’s spaces
June 15, from 8 P.M. into the night

DANCE — PERFORMANCE — POP — DJ’S — VIDEO

Breaking down the frontal format of the theatre hall and 
getting up on stage. Come wander with us in an electrifying 
nocturnal time tunnel that will illuminate the Theatre 
space anew and take us into the darkness and beyond.

Nig ht Sh i f t

THE  JERUSALEM  DEVELOPMENT  AUTHORITY

PINDORAMA
8 P.M.

Stian Westerhus
11:30 P.M.

KIASMOS 
12:30 A.M.

Relic
8 ,9:30 P.M.

Transfiguration
10:30 P.M.

MEW
10:15 P.M.

Distr)action(
8 P.M.

The Ferryman 
8 ,11 P.M.
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Crazy Girls Save the World
Miss Revolutionary Idol Berserker 

(Japan)

FRIDAY, JUNE 2, 12 P.M., 4 P.M.
SATURDAY, JUNE 3, 9 P.M., 11:30 P.M.

45 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 
HA’ULPAN, JERUSALEM THEATRE

PRICE: 120 NIS

Operation Silk Gloves
Ensemble Can 

(Israel)

TUESDAY, JUNE 6, 7 P.M.      FRIDAY, JUNE 9, 12 P.M.
TUESDAY, JUNE 13, 7 P.M      FRIDAY, JUNE 16, 12 P.M.

90 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION
ISRAEL MUSEUM, PRICE: 100 NIS

ORIGINAL PRODUCTION

Pe r for m a nc ePe r for m a nc e

“We are often told, ‘you will never have seen anything like this 

before’, but it turns out to be true in the case of this frenetic 45 

minutes hailing from Japan.” The Guardian, 2016

Director and choreographer Toco Nikaido and her twenty 

performers are driven above all by one thing – the audience 

must not be bored for even a single moment. Not to worry: 

maddening bursts of energy, video projections, pop-anime music, 

unfathomable numbers of props, confetti, glow sticks, buckets of 

water and seaweed induce the audience into a trance of colorful 

and intensive Japanese pop – meticulously choreographed and 

perfectly timed utter chaos! 

Feminine power in its full force is at the center of this 

colorful piece, where female energy draws its inspiration from 

the Amazons and other female mythological figures. In her own 

unique language, Nikaido offers us a glimpse into the Zeitgeist 

and atmosphere which characterizes the life of a Japanese teenage 

girl in the Tokyo of today. 

The Miss Revolutionary Idol Berserker group was founded by 

Nikaido as a means of investigating Otaku – the culture of Anime 

and Manga fandom )Japanese animation and comics( – and to 

reflect the wide arsenal of slang, dances, accessories and costumes 

that have developed around it. Nikaido defines her style as ‘Ohagi 

Live,’ essentially comparing it to the Japanese bean and rice cake 

Ohagi that is “sticky and sweet but often hard to digest.”

Crazy Girls Save the World invites us to enter a parallel 

world in which a fast-paced explosion of many of the elements 

that occupy us in the modern age takes place – computerized 

technology, the desire to externalize happiness, the need to have 

rapid and immediate satisfaction, as well as the endless confusion 

between imitation and reality. It is to this world that Nikaido 

relates, adding to it a futuristic vision in the spirit of anime, where 

a day will come when a powerful group of women will destroy the 

world and impose their primal feminine energy upon it. 

 

     Water will be sprayed during the performance. Rain 

coats will be given to the audience at the entrance of the hall

Director: Toco Nikaido / Lighting designer: Unagi Iizuka / Sound operator: 

Tatsuro Ando / Video designer: Akimi Miyamoto / Director's assistants: 

Taishi Dekimoto & Maloney / Production manager: Masami Kato / 

Production assistant: Saki Aihara / Company manager: Amanda Waddell

Ensemble Can invites us to experience the Israel Museum 

anew, through a performative tour that will reveal elements 

of the Museum, and the audience wandering about within it, in 

unexpected and surprising ways. 

In the Museum’s various galleries, various guides will subvert 

the established narratives which make up local-collective identity, 

as it is reflected in the Museum’s collections. Among the guides is 

a young IDF cultural counselor, who gives a military heritage tour 

that recounts the narrative of the Holocaust with all its charged 

symbolic components. A security guard brings our attention to 

the “invisible” employees that tend to this “modern temple.”

Together with other unusual guides, their personal stories 

emerge through the fissures of these narratives. The expected 

museum-establishment discourse gradually dissipates, as an array 

of thought provoking, enraging, touching and funny moments are 

woven from and between the different exhibits.

After the trilogy of works Project Sex, first appearing in 2013 

and dealing with the Israeli body, Ensemble Can continues to 

subvert the conventions of frontal performance. Blurring the 

boundary between spectator and performer, they transform the 

audience into an active participant in the dramatic experience. 

Operation Silk Gloves is an original site specific piece, created 

especially for the museum galleries, in collaboration with the 

Israel Festival.

    Gathering and commencement of the 

performance – Israel Museum Entrance Hall        This is 

a standing performance, seating would not be available

Playwright and Director: Ido Borenstein / Co-Director: Mickey Yonas / 

Dramaturgy: Tal Yahas / Assistant to the Director: Roni Tobias / Artistic 

Manager: Shlomo Plessner / Composer: Kobi Vitman / Actors: 

Talya Menashe, Arnon Rozenthal, Esti Zakhem

West of Here – A tribute to Tirza Atar
Dikla, Efrat Ben Zur, Eran Tzur, Nathan Slor, 

Shlomi Saranga, Yuval Dayan (Israel)

THURSDAY, JUNE 8, 9 P.M.
90 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

HENRY CROWN HALL, JERUSALEM THEATRE
HALL PRICE: 160 NIS      GALLERY PRICE: 130 NIS

ORIGINAL PRODUCTION

Mu s ic

Forty years after the death of poet, song-writer, author and 

translator Tirza Atar, artistic producer Moshe Baron joins Atar’s 

son, musician Nathan Slor and musician, arranger and musical 

director Eran Tzur to create a special evening celebrating Tirza 

Atar’s outstanding work. 

Efrat Ben Zur, Dikla, Yuval Dayan, Shlomi Saranga, Nathan 

Slor and Eran Tzur, will dive into the rich world of Atar’s 

compositions. Her works will be taken to surprising places 

with fascinating new arrangements, including Mediterranean 

interpretations accompanied by Eastern percussion instruments 

and contemporary-electronic arrangements. 

Daughter of poet Nathan Alterman and actress Rachel Marcus, 

Tirza Atar’s poems “Suddenly Now, Suddenly Today;” “I dream of 

Naomi;” “Saturday Morning;” “West of Here”; “Ordinary Love” and 

many others have been set to music by iconic Israeli composers 

such as Matti Caspi, Sasha Argov, Yoni Rechter and Moshe Vilenski, 

becoming enduring treasures of Israeli Music. Together with her 

famous poems, a selection of heretofore unknown works, written 

by Atar and set to music especially for this occasion, will make 

their debut. 

The poem “West of Here” was written by Atar upon her return 

from New York, where she experienced a personal crisis and was 

brought back to Israel by her father Nathan Alterman. This unique 

evening will take us on a journey in search of her, westwards and 

back again. Efrat Ben Zur, Dikla, Yuval Dayan, Shlomi Saranga, 

Nathan Slor and Eran Tzur will each present their own personal 

interpretation of Atar’s timeless poetry.

Musical manager & arrangements: Eran Tzur / Writing & editing: 

Nathan Slor & Moshe Baron / Production and artistic management: 

Moshe Baron / Participants )names appear in Alphabetical order(: 

Dikla, Efrat Ben Zur, Eran Tzur, Nathan Slor, Shlomi Saranga, Yuval 

Dayan / Musicians: Karen Teperberg )drums(, Asaf Roth )percussion, 

vibraphone, accordion(, Ariel Quassis )oud, qanun(, Eran Weitz )guitar(, 

Eran Tzur )bass(

Job
The Incubator Theatre

(Israel)

SUNDAY, JUNE 4, 9 P.M.
60 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

HENRY CROWN HALL, THE JERUSALEM THEATRE
HALL PRICE: 120 NIS      GALLERY PRICE: 100 NIS

ORIGINAL PRODUCTION

T he ate r

An original modern theatrical-operatic treatment of Job's tragic 

journey, starring Sasson Gabay in the role of Job, Keren Hadar as 

Job's wife and the actors of The Incubator Theatre. 

Veteran director Yossi Yzraely, gives voice to Job’s wife, seen 

by some commentators as Satan’s emissary, for she doubted Job’s 

devotion to God after being struck down by catastrophe time and 

time again despite his innocence. Placing the lamenting wife and 

mother in opposition to the tormented Job, Yzraely reflects on 

Job’s struggle and devotion to his faith.

Joseph Bardanashvili, one of the most esteemed Israeli 

composers, elevates the text by presenting an oratorio that not 

only endows the biblical story with new vitality, but arouses 

questions regarding perceived morality and belief, reward and 

punishment. After breaking onto the world stage with The City, 

the Incubator theatre continues to create original productions in 

its own unique, innovative and humorous theatrical language.

This is an exceptional theatrical stage adaptation that 

challenges us to consider this biblical text anew in all its 

rich complexity. 

Director and adaptation: Yossi Yzraely / Composer: Joseph Bardanashvili / 

Actors: Sasson Gabay, Keren Hadar, Arik Eshet, Amit Ulman, 

Eyal Nachmias, Josef Albalak, Omer Havron / Cello: Yoni Gotlibovich / 

Production Manager: Eran Fitousi
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When I Die
A Ghost Story with Music
Thom Luz (Switzerland)

MONDAY, JUNE 5, 10 P.M.      TUESDAY, JUNE 6, 10 P.M.
75 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

REBECCA CROWN HALL, JERUSALEM THEATRE 
PRICE: 160 NIS

T he ate r

“Thom Luz envelops his subject in a dreamlike-fantasy world.  

]…[ Luz’s theatrical creation is utterly original and unique, so 

much so that it cannot be attributed to any existing theatrical 

style or movement” Tages Woche, 2014

In 1970, an English woman by the name of Rosemary Brown 

discovered unknown works written by some of the greatest 

composers of all time, such as Bach, Liszt, Schubert, Chopin, 

Beethoven and Debussy. Brown, a widow and mother of two, 

reported that Liszt was the first composer to communicate with 

her from the grave asking her to help him complete an unfinished 

composition. Thus began a productive collaboration between 

Brown and several renowned deceased composers.

Based on the true story of Brown and the music of these 

long-dead composers, director and musician Thom Luz has created 

a performance skillfully combining musical, visual and theatrical 

elements. His musician-actors interlace the works discovered 

by Brown as if they were an ethereal message from beyond the 

grave. Luz’s delicate treatment of Brown’s longing for her departed 

husband is deeply moving. Poetically conjuring up her character, 

he raises several essentially unanswerable questions: can we 

communicate with the dead? Are those we have lost still present in 

our lives? Does reincarnation exist and how may we cope with loss? 

Luz explores the field of musical theatre and examines how 

phenomena that have neither body nor form may find expression 

on the stage, by using musical and visual means to reveal dreams. 

Through his unique and hypnotic theatrical language, he creates 

a world in which things appear as if by magic. 

Luz has been crowned by Theater Heute Magazine as the 

most promising director of 2014. His piece When I Die, gently 

moving along the boundary between this world and the next, is 

an opportunity to encounter Luz, one of the most promising rising 

stars of musical theatre. 

    The performance will take place in English, French and 

German with Hebrew subtitles 

Director & Stage Design: Thom Luz / Actors: Jack McNeill, 

Daniele Pintaudi, Suly Röthlisberger, Samuel Streiff, Mathias Weibel / 

Musical director: Mathias Weibel / Dramaturgy: Marcus Dross / Costume 

& light design: Tina Bleuler / Sound design: Martin Hofstetter / 

Production: Thom Luz & Bernetta Theaterproduktionen / Co-production: 

Gessnerallee Zürich, SpielArt Festival München, Kaserne Basel, Theater 

Chur, Südpol Luzern

FLA.CO.MEN
Israel Galván 

(Spain)

FRIDAY, JUNE 2, 3 P.M.      SATURDAY, JUNE 3, 9 P.M. 
90 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

REBECCA CROWN HALL, JERUSALEM THEATRE 
PRICE: 160 NIS

D a nc e

“To call Galvan a brilliant dancer is like saying Einstein was 

pretty good at physics. I have never seen anything remotely 

like him. What propels him into the league of genius is his 

pinpoint precision, his absolute mastery of balance and poise 

]...[ Absolutely breathtaking.” Daily Express, 2011

The son of renowned dancers, Israel Galván developed a masterful 

command of the flamenco language, emerging as one of the 

greatest innovators and artists in the world of flamenco. Blending 

hundred-year-old patterns and styles with absolute freedom and 

ease, Galvan dismantles the genre's traditions and builds them 

anew with his own contemporary signature.

FLA.CO.MEN examines the relationship between one of the 

most essential elements of flamenco – its music, and the body 

of the flamenco dancer. Galván’s own body becomes a musical 

instrument, indivisible from the array of 6 musicians and singers 

with him on stage. With pulsating virtuosity, Galván takes both his 

identity and body apart, conducting an intense conversation with 

each musician on stage. The result is a hypnotizing fragmentation 

process that dismantles flamenco and transports it to the sphere 

of jazz and rock, creating a collage in which body and music blend 

into something new and unique.

This performance pushes the boundaries of flamenco, moving 

between drama and comedy, between abstract and palpable. 

Galván is a riveting artist who brings the immense passion of 

this genre to the stage, proving that even within the framework 

of tradition there is no limit to innovation. 

In 2016, the Spanish Government awarded Galván the Fine Arts 

Medal as well as a special award in gratitude for his contribution 

to Andalusian culture.

Direction, choreography & dance: Israel Galván / Musicians: David Lagos, 

Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, Caracafé & Proyecto Lorca (Juan 

Jiménez Alba, Antonio Moreno) / Artistic direction & choreography 

of "Sevillanas": Pedro G. Romero / Stage direction & choreography of 

"Alegrías": Patricia Caballero / Lighting design: Rubén Camacho / Sound: 

Pedro León / Costumes: Concha Rodríguez

 With the kind support of the

 Spanish Embassy and the

Insituto Cervantes Tel Aviv

Based on a True Story
Christian Rizzo 

(France)

TUESDAY, JUNE 13, 9 P.M.
60 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

SHEROVER HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 160 NIS

D a nc e

"]...[ eight dancers lead us towards what eventually resembles 

a neo-traditional rock rave. And when the two drummers 

unleash their bursts of rapid-fire percussion, which grab your 

guts and turn them upside down, it’s in the bag.” 

Le Monde, 2013

In the concert-performance Based on a True Story the acclaimed 

choreographer Christian Rizzo places eight male dancers and 

two rock drummers on one stage. With increasing rhythm in 

a folkloric-trance-like state, the group of dancers becomes a 

community, sweeping us up into a ceremony whose moments of 

silence are no less powerful than the intensive playing of the two 

phenomenal drummers. 

First appearing at the Avignon festival in 2013, Christian Rizzo 

aims to reproduce a breath-taking experience he once had in 

Istanbul, where a group of Turkish men burst onto stage during 

a performance and broke out into a short and intensive folkloric 

dance. In Based on a True Story Rizzo combines the same motifs 

of archaic intensity and ecstatic repetition, creating a kind of 

futuristic folklore based on a true story which was never written. 

With an exceptional mixture of tribal rhythms and psychedelic 

rock, rugged masculinity and tenderness, both traditional 

and contemporary, earthly and spiritual, Rizzo’s dancers and 

drummers scorch the stage with electrifying energy. At the 

end of the show the audience is left not only elated, but is given 

the possibility of viewing the other, as well as themselves, with 

greater compassion. 

Rizzo, who is the current artistic director of the International 

Choreographic Institute )ICI( in Montpellier, is a multi-disciplinary 

artist who came to the dance world from music and costume 

design. In Based on a True Story, he not only brings to the stage 

his distinctiveness as a choreographer, but his love of rock music 

and costume and set design. 

Concept, choreography, stage & costume design: 

Christian Rizzo / Dancers: Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, 

Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens, Pep Garrigues, Filipe Lourenço, 

Roberto Martínez / Original music and performace: Didier Ambact & 

King Q4 / Light design: Caty Olive / Artistic assistant: Sophie Laly 

¿Que haré yo con esta espada?
 (And what will I do with this sword?)

Angélica Liddell (Spain)

FRIDAY, JUNE 9, 2 P.M.
4 AND A HALF HOURS (INCLUDING TWO INTERMISSIONS)

SHEROVER HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 200 NIS

T he ate r

“Angélica Liddell explores the inexplicable and ineffable 

through her work. This hybrid and disturbing artist, virtually 

a witch, returns with a performance bordering on ceremony, 

an invitation to come to terms with all that is good and all that 

is evil in the space of five hours.” Les Trois Coups, 2016

Veteran director, hypnotic artist and one of the most phenomenal 

performers in the world of theatre of the past twenty years, 

Angélica Liddell, delves into the farthest and darkest reaches of 

human nature in her latest work.

And what will I do with this sword? takes as its point of 

departure two incidents which occurred in Paris; the atrocious 

crime committed in 1981 by a Japanese student, who murdered 

and then ate his fellow classmate, and the November 2015 terror 

attack at the Bataclan. Liddell takes us on a journey from Tokyo 

to Paris and back again. We are lead from logic and reason to the 

inconceivable, from morality to animalism and all the way into 

the deepest recesses of tragedy’s very origin. 

Liddell creates a dazzling visual language with which she 

gradually builds a shattering movement. At its center lies the 

conceptual-tragic trifecta of beauty-eroticism-death, a journey 

to the darkest depths of human nature, that ultimately manages 

to nonetheless leave us with a modicum of hope.

With a stage presence of monumental proportions, Liddell 

confronts the crowd, as well as herself as an artist, with the 

inherent contradiction between beauty and morality. She invokes 

a dark and primordial energy, challenging us to delve into the 

essence of violence and its relation to the nature of poetics and 

the very material from which the artwork is forged.

And what will I do with this sword? first appearing at the 

last Avignon festival, allows us to imagine humanity imploding, 

disappearing completely and being reborn once again as an 

archaic and primal being. 

 

     The performance includes scenes of nudity and is 

suitable for audiences aged 18 and above

   The performance will take place in Spanish, Japanese and 

French with Hebrew subtitles 

Text, direction, set & costume design: Angélica Liddell / Lighting: 

Carlos Marquerie & David Benito / Lighting assistant: Octavio Gómez / 

Sound & video: Antonio Navarro
With the kind support 

of the Institut Français
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Krapp’s Last Tape 
A play by Samuel Beckett

Robert Wilson (USA)

MONDAY, JUNE 5, 8:30 P.M.      TUESDAY, JUNE 6, 8:30 P.M.
70 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

SHEROVER HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 200 NIS

T he ate r

“The stage metaphors are elegant, the technique is a 

masterclass of praxis ]…[ Robert Wilson’s Krapp’s Last Tape 

]…[ is no less moving or beautiful for its tender understanding 

of human failure and despair.” The Guardian, 2014

A rare encounter between one of the most celebrated artists and 

directors of our generation, the inimitable Robert Wilson, and the 

seminal text of the great playwright Samuel Beckett. A unique 

opportunity to experience Wilson’s creative brilliance as a director 

and performer as he endows Beckett’s play with an invigorating 

and precise theatrical reading, striking a delicate and meticulous 

balance between movement, lighting and sound. 

It is old Krapp's 69th birthday, and as he has done on all birthdays 

since he was a young man, he prepares to record himself as he 

summarizes the past year. Stumbling upon a recording made on his 

39th birthday, he hardly recognizes the haughty and youthful voice 

which emerges from the old tape. By means of this tape recorder, 

old Krapp conjures up the man he once was in the distant past: 

his memories, his loves, his aspirations and his feelings about his 

mother’s death. He is drawn into a personal dialogue with the Krapp 

of his youth, unfurling before us the despair, solitude and cynicism 

etched into him by the passing years.

Krapp’s Last Tape deals with missed opportunity and the 

loss of experiences, primarily that of who we once were and are 

no longer. Beckett touches on the most profound human fears, 

limitations and desires, binding them into an immortal play which 

has been interpreted and performed on numerous occasions and 

stages throughout the world. Wilson directs the play, designs the 

set and takes on the role of the bitter Beckettian figure, joining the 

ranks of the great icons who have played this character. Moving 

across the set in its complex interplay of darkness and light, he 

brilliantly captivates the audience with every gesture and nuance. 

Krapp’s Last Tape, as performed at The Israel Festival 2017, is 

a delicate dance between two creative giants – a masterpiece of 

monumental proportion.

     The play will be performed in English with Hebrew 

subtitles (seating from row 6 on is recommended for best 

visibility of subtitles)

Direction, Set Design and Lighting Concept: Robert Wilson / Costumes 

design and set design collaboration: Yashi Tabassomi / Lighting design: 

A.J. Weissbard / Sound design: Peter Cerone and Jesse Ash / A project by: 

Change Performing Arts

DANCE
Lucinda Childs

(USA)

SATURDAY, JUNE 17, 9 P.M.
60 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION 

SHEROVER HALL, JERUSALEM THEATRE
PRICE: 200 NIS

D a nc e

"a few times, at most, in the course of a decade a work of art 

comes along that makes a genuine breakthrough, defining for 

us new modes of perception and feeling and clearly belonging 

as much to the future as to the present. Such a work is DANCE." 

The Washington Post

The Israel Festival is proud to host Lucinda Childs, one of the most 

important and prominent choreographers of the 20th century and 

her iconic work DANCE, featuring original score by Philip Glass 

and film décor by Sol LeWitt. 

In this piece, created in 1979 and considered a milestone in the 

history of dance, Childs originated a new dance language, identified 

with her to this day. Childs delicately and meticulously designs an 

immortal formalistic performance. In her minimalistic language, 

she exposes the place where body and form meet: pairs of dancers 

cross the stage from side to side to the rhythm of Glass’ music, 

drawing horizontal lines which echo the projected chequered floor 

in the film. Childs connects the virtual and the actual in hypnotic 

choreographic patterns, forming an almost meditative dialogue 

between the work and its individual history. 

Lucinda Childs began her dance career in 1963 as a member 

of the Judson Dance Theater. A decade later she founded her own 

dance group, and has since then created over 50 pieces elevating her 

to the rank of one of the most esteemed choreographers of America 

and of the world at large. In 1976 she performed in the avant-

garde opera Einstein on the Beach, in which she collaborated 

with Robert Wilson and Philip Glass, and choreographed the 

subsequent revivals in 1984, 1992 and 2012.

Over the years, Childs has created numerous pieces of original 

choreography for renowned dance companies such as the Ballet 

Opera Paris, the Monte-Carlo Ballet and Baryshnikov’s White 

Oak Dance Project. Childs has received the Bessie Award for 

Outstanding Achievement in 2001, commander of the French 

Order of Arts and Letters in 2004, the 2009 NEA/NEFA American 

Masterpiece Award and the Guggenheim Fellowship for DANCE, 

and the 2017 Samuel H. Scripps/ American Dance Festival Award. 

Choreography: Lucinda Childs / Music: Philip Glass / Film: 

Sol LeWitt / Lighting: Beverly Emmons / Original costume 

design: A. Christina Giannini / Produced by: Linda Brumbach / 

Production Management: Pomegranate Arts

With the kind support of the American 

Embassy and The American Center

Opening Show – Groove Party
A-WA / Firqat Alnoor Orchestra with special guest 
Nasreen Qadri / Liora Itzhak / Knesiyat Hasekhel / 

Kutiman Orchestra / Teapacks / Yemen Blues 
(in alphabetical order)

THURSDAY, JUNE 1, 8 P.M 
DOORS OPEN 7:15 P.M.

APPROXIMATELY 3 HOURS
THE SULTAN'S POOL

PRICE: 80 NIS
ORIGIANL PRODUCTION

 Prague Days in Jerusalem: 
La Putyka / Slapstick Sonata

La Putyka Circus (Czech Republic)

LA PUTYKA
WEDNESDAY, JUNE 7 ,5 P.M.     THURSDAY, JUNE 8 ,5 P.M.

ZION SQUARE
45 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

SLAPSTICK SONATA
WEDNESDAY, JUNE 7 ,9 P.M.     THURSDAY, JUNE 8 ,9 P.M.

ZION SQUARE
45 MINUTES, WITHOUT INTERMISSION

O p e n to t he p ubl ic  — C i r c u sO p e n i ng Show — Mu s ic

The Israel Festival is proud to open our 56th edition and launch the 

50th Anniversary of Jerusalem’s Reunification with an electrifying 

groove party at the magical open air Sultan’s Pool, featuring 

Israel’s top emerging and established musicians.

Reflecting Israel’s rich diversity and the city’s multi-

culturalism, the event will bring together outstanding musical 

legends such as Teapacks and Knesiyat Hasekhel, pioneering bands 

who have profoundly influenced Israeli musical identity. Joining 

the lineup, the Firqat Alnoor Orchestra, made up of outstanding 

Jewish and Arab musicians who together with guest singer the 

one and only Nasreen Qadri, will bring us their unique east-west 

sound. Queen of Israeli-Indian groove Liora Itzhak will bring 

Bollywood to the stage while A-WA and Yemen Blues will rock with 

the hottest Yememite sound in the Middle-East. Complementing 

this exhilarating evening, the man who conquered You Tube and 

the world, Kutiman Orchestra.

The “Israeli groove” scene that has emerged in recent years 

gives expression to the fantastic, artistically exciting complexity 

of Israel’s society, producing surprising and original combinations 

of innovative western sound, quarter tones and Mediterranean 

rhythms, together with traditional and contemporary texts.

Join us for an evening of unforgettable sweeping grooves, filled 

with soul and rhythm that will keep you on your feet, dancing the 

night away with a huge smile of optimism and hope on your face.

    Warm clothing is recommended 

Participants )in order of appearance(: Firqat Alnoor Orchestra with 

special guest Nasreen Qadri, Liora Itzhak, Yemen Blues, Teapacks, A-WA, 

Kutiman Orchestra, Knesiyat Hasekhel / Production and artistic director: 

Chaim Shemesh / Set and light design: Shai Shtarker / Sound design: 

Yossi Lugasy 

The Israel festival returns to Zion Square with two days of outdoor 

performances by the one and only La Putyka Circus, the highlight 

of Prague Week in Jerusalem.

La Putyka will present two of its most popular signature shows: 

Slapstick Sonata and La Putyka. La Putyka explores Czech leisure 

culture in a spectacular and humorous performance combining 

dance, theatre, acrobatics, puppet theatre and live music while 

Slapstick Sonata will take us into a vibrant and colorful explosion 

of movement and physical theatre, set to the music of Mozart, 

Handel, Shostakovich and many more. 

Blurring the boundaries between acrobatics, dance, puppetry, 

theatre, music and sport, the La Putyka ensemble creates unique 

and poetic contemporary circus.

For two consecutive days, the square will become an arena of 

exhilarating and colorful activity under the auspices of one of the 

most interesting ensembles in the world of contemporary circus. 

An invitation to something extraordinary – entry into a dream 

world with laws of gravity entirely its own.  

Artistic director & principal: Rostislav Novák jr. / 
General Manager: Vít Novák / Director of La Putyka: 
Rostislav Novák jr. / Director of Slapstick Sonata: Maksim Komaro 
/ Performers: Jiří Kohout, Michal Boltnar, Jiří Weissmann, 
Šárka Bočková, Anna Schmidtmajerová, Vojtěch Fülep, 
Jana Smolíková, Daniel Komarov, Zbyněk Šporc, Alexandr Volný / 
Musicians: Andrej Rády, Jan Balcar, David Hlaváč, Pavel Skála / Light 
design: Juho Rahijärvi / Costumes & make-up: Kristina Nováková 
Záveská / Sound design: Tuomas Norvio / Set design: Hynek Dřízhal / 
Music: Jan Maxián, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař

In partnership with the Prague Municipality, 

the Czech Center and the Jerusalem Municipality

In partnership with 

The Jerusalem Municipality and the 

City’s 50th Anniversary Program
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Welcome to the Israel Festival in Jerusalem!

Since it began, the Israel Festival has established itself as one 

the most impressive cultural festivals in the country, drawing 

quality artists from across Israel and the world. The Festival is an 

essential part of the city's centrality as an international, modern, 

thriving capital open to all.

This year's Israel Festival will celebrate 50 years of a united 

Jerusalem by opening the Festival's events to the public. The 

Festival features diverse, exciting performances and installations, 

with something for everyone, including those with special needs.

The Israel Festival is an inseparable part of Jerusalem's cultural 

renaissance, which has seen exponential growth in local and 

international festivals and cultural events. We have worked to 

enable this renaissance through the development of institutions 

and infrastructure to support growth for the city's creative class, 

an essential part of Jerusalem's population.

I would like to thank all those who worked to organize and 

produce the Festival, including Jerusalem's cultural institutions in 

Jerusalem, municipal employees, our partners in the government 

ministries, the Jerusalem Foundation, foreign missions, and of 

course the organizers of the Israel Festival itself.

I invite all of you to come and enjoy the impressive shows, 

workshops and conferences of the Israel Festival in Jerusalem!

Sincerely,

Nir Barkat

Mayor of Jerusalem

Welcome to the Israel Festival 2017, 

New theatrical languages, social and cultural contemplations, 

blurring of the boundaries between disciplines and new, surprising 

viewer perspectives – we invite you to a spirited dialogue about 

contemporary art. 

In 2016 our program focused on “performative tribes,” artists 

who examined norms and their underlying social fabric while 

exploring the concept of live “spectacle.” 

2017 turns its attention to the individual, personal identity, 

definitions and barriers. Are the tools with which we examine 

and define individualism at all relevant? How may individual 

transformation be imagined? From Robert Wilson in Samuel 

Beckett’s Krapp’s Last Tape, to the formalism of Lucinda Childs 

in DANCE and the amalgamation of modernity and tradition in 

the work of Israel Galván, the festival explores the journey of the 

individual through both internal and external structures, as they 

are drawn and immersed into wider contexts devoid of social or 

political hierarchy. 

The program presents art that is in search of its own expression 

and independence in the face of the present zeitgeist in which we 

live: the ever exacerbating social and economic divide, national 

extremism and terror, the erosion of fundamental democratic 

values and artistic freedom of expression, technological 

advancement alongside utter helplessness in the face of the forces 

of nature, unprecedented access to information and the ethical 

questions that come with it. 

In a process whose purpose is to reexamine the relationship 

between the audience and the theatrical space as an arena 

congruent to performance, the festival this year will focus on 

the Jerusalem Theatre’s complex of halls. The theatrical sphere 

will offer a place for public gathering and exploration, both 

peaking in “Night Shift,” an event in which all halls will be used 

simultaneously in a sequence of performances extending deep 

into the night.

Many thanks to our friends and partners, and very special 

thanks to our most wonderful team.

We warmly welcome all participating artists and groups, and 

invite you, the audience, to enjoy their superb performances.

Come be inspired with us!

Eyal Sher, Director

Itzik Giuli, Artistic Director

A Greeting from the Mayor of Jerusalem
A Greeting from the Festival Director & 
the Artistic Director

Dear attendees and participants of The Israel Festival 2017

For some years now, Jerusalem has been celebrating an additional 

holiday – The Israel Festival.

Indeed, what could be more natural than for Jerusalem to 

serve as the spiritual home for the Israel Festival. Jerusalem, the 

city that spans the infinite spectrum between the sacred and 

the mundane; Jerusalem, whose inhabitants provide a unique 

and wonderful mosaic of Israel's society, of the religions and the 

cultures of the world.

For 56 years now, the Israel Festival has reinvented itself each – 

the iconic and revolutionary, the classic and the new – it embraces 

an enormous range of beauty.

The artistic fields are each revealed on the Festival stage like 

glittering diamonds, while productions that merge artistic fields 

embody that moment where the whole becomes far greater than 

the sum of its parts.

Art always challenges the viewer or the listener. It drives us 

to think differently, to listen differently, to see differently. For all 

those who make the pilgrimage to the Festival and to Jerusalem, 

the Festival becomes a concentrated and plentiful opportunity to 

open one's heart, to challenge one's senses and ideas and to forget 

oneself and the daily grind.

As we mark the fiftieth anniversary of the liberation and 

reunification of Jerusalem, may we be able, this year too, to devote 

ourselves to the great power of art resonating in the eternal city 

of Jerusalem, the city that never ceases renewing itself.

Sincerely,

Reuven (Ruvi) Rivlin

President of Israel

Welcome to the 56th Israel Festival!

The Israel Festival, taking place in our eternal capital, the city of 

Jerusalem, presents the rich variety of professional performances 

by Israeli and international artists.

The city of Jerusalem, the city of light, encompassing a rainbow 

of colors, celebrating this year 50 years of both liberation and 

union, warmly and lovingly hosts the many artists participating in 

the Israel Festival. Jerusalem, a city connecting together different 

people, termed by our great poet Rabbi Yehuda Halevi as 'World's 

joy', is the best place to host this well renowned international 

festival, where many most prominent and creative artists from 

all over the world perform year after year.

This festival uniquely brings to stage innovative and exciting 

multidisciplinary artistic works. It presents the fabulous, the 

enchanting, the varied, the traditional and the innovative, 

bringing to stage many different artistic works fitting diverse 

artists and varied audiences including people with special needs.

I would like to thank my dear friend, Mr. Nir Barkat, the mayor 

of the city of Jerusalem, the general director of the festival, Mr. 

Eyal Sher and all the others from Israel and abroad who took part 

in forming this wonderful festival.

Sincerely yours,

MK Brig. Gen. (Res.) Miri Regev,

Minister of Culture and Sport

A Greeting from the President of Israel
A Greeting from Israel's Minister of 
Culture and Sport
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The Israel Festival 2017, is dedicated in loving memory of the late Micha Levinson, 

who passed away before his time. Micha was a central pillar of the Festival during 

the 90’s, a driving force whose artistic vision and humanity laid the foundations 

of the Festival’s core values, contributing immeasurably to the establishment of 

its prestige both in Israel and abroad. We are proud to continue his legacy.

Opening Show: Groove Party

Prague days in Jerusalem: La Putyka Circus 

Krapp’s Last Tape / Robert Wilson

DANCE / Lucinda Childs

And what will I do with this sword? / Angélica Liddell

Based on a True Story / Christian Rizzo

FLA.CO.MEN / Israel Galván

When I Die / Thom Luz

Job / The Incubator Theatre

West of Here – A tribute to Tirza Atar

Crazy Girls Save the World / Miss Revolutionary Idol Berserker

Operation Silk Gloves / Ensemble Can

Night Shift

PINDORAMA / Lia Rodrigues

Transfiguration / Olivier De Sagazan

Relic / Euripides Laskaridis

Distr(action) / Musrara, Naggar Multidisciplinary School of Art

Mew

Stian Westerhus

KIASMOS (DJ set) / Janus Rasmussen

The Ferryman / Damien Jalet & Gilles Delmas

Vienna-Istanbul: Music Between Two Empires

Colours of Cultures / Ars Antiqua Austria

Vienna 1709 / Ensemble Tourbillon

A la Turka – A la Franka / Sarband Ensemble

Classical Music at Eden Tamir

Sound Charter

Psalms 

The Light in My Eyes / Yochai Matos

Conferences, Discussions and Masterclasses

Team

Schedule

Discounts and General Information

Thanks

Hebrew Program
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