
 

 

 

  

 

 

  10/02/2019                                                                               הודעה לעיתונות

 

 מציגים: בית ספר התיכון קדמהותיאטרון מסתורין 

SHKOLA 

 בין כתלי בית הספר  תאימרסיב אינטראקטיבי חווית

 20:00בשעה  4.4.19בכורה עולמית 

 .  מסתורין תיאטרון לקבוצת שעריו את תחפקדמה  ספרה ביתפעולה יצירתי ומיוחד  בשיתוף

 בתוך מבנה בית הספר עם מעמיקממושך ו חזרות תהליךבו בגישה אומנותית חדשנית

מהשורה  ומעצבים, סאונד ארט וידאו אנשי, מוזיקאים, כוריאוגרפים, שחקנים, תלמידים

  .קדמה תיכון של המבנה בתוך מרתק ,אגדתי עולם נוצר הראשונה,

, מסדרונותבית הספר,  כתלי מרגש, בין במסע ישתתף במופעים פעיל חלק קחיי אשר הקהל

 .הילדות נותזיכרו תוך אל ייחודי,ומסלול  , חללים מעוצביםחדרים, כיתות

במופע משתתפים שבעה שחקני אנסמבל מסתורין ושבעה תלמידי כיתה י"א במגמת 

התנועה  בתחומימגוונות עברו הכשרה מיוחדת וסדנאות  אשר התיאטרון של בית ספר קדמה

 . הקול והפרפורמנס

מופעים יוכל הקהל לבחור באיזה מסלול לצפות, אחר אילו גיבורים לעקוב, ולאילו במהלך ה

 שונה לחלוטין בכל צפייה.  רגשיתכנס, מה שיאפשר לחוות חוויה יחדרים לה

 יולי.  המופעים יציגו החל מחודש מרץ הקרוב ועד לאמצע חודש

  . איש בכל מופע 50מוגבל ל  משתתפיםמספר היתקיימו שני מופעים בערב. 



 

 

, השואבים את הצופה יוצר מופעי חוויה תלויי מקום בחללים אלטרנטיבייםתיאטרון מסתורין 

מתמחה בפיתוח שפה חזותית ייחודית בה התיאטרון  אל תוך עולם פנטסטי ואינטראקטיבי. 

לה והם נחשפים תוך כדי המופע, למגוון מרתק של שותפים פעילים בעיצוב העלי הצופים

 בניהולה האומנותי של יוליה גיניס פועל למעלה מעשורטכניקות ואומנויות. התיאטרון 

 . שתתף בפסטיבלים בינלאומיים רבים באסיה, אירופה ואפריקהמו

 

חברתית הפועלת למען -עמותה חינוכיתהיא  בחינוך ובחברה: השוויוןידום קעמותת קדמה ל

השוויון והצדק החברתי בישראל בדרך של חינוך. העמותה מלווה ותומכת בבתי ספר 

למסורת ולתרבות של התלמידים, ועם  ההילה עם רמת חינוך גבוהה, עם זיקהפועלים בק

 שוויונית. -תפיסת עולם חברתית

 0544601551לעיתונאים: וחזרות פתוחות לתיאום צפיות, קבוצות,  

 לכרטיסים ולפרטים נוספים

  לצפייה בפרומו המופע

  

SHKOLA 

 יוצרים ומבצעים:

 

 : יוליה גיניס וחללים אביזרים ,תלבושות עיצובניהול אמנותי, בימוי, 

  :שחקנים יוצרים

  ליאור אבשלום, איב איילין, דני ברוסובני, אורי לבנון, סטפני סגל, דנה פורר, יורי קזנצב.

 תלמידי כיתה י"א מגמת תיאטרון: 

עמית  וי, דורין יחזקאל, אריאל קלינגס,אושר אסור, טופז יעקובי, מיכאל יעקובי, רותם ל

  רביבו.

  הפקה אומנותית : אורי הירשלר

  יעוץ אומנותי: עופר עמרם

  מזרחי  הדרכת תנועה: יפתח

https://goo.gl/mg77ci
https://goo.gl/mg77ci
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6PtRICzB0
https://www.youtube.com/watch?v=Oz6PtRICzB0


 

  Gervald Unke מוסיקה:

  טקסטים שירים: איתי עקירב

  לחנים לשירים: שחף יפהר, מיכל כהן

  פיתוח קול והדרכה קולית: מיכל כהן

 , אלון פרץ : פיקה מגריקהפקה מוסיקלית

  יעוץ סאונד: יונתן ברק 

 לוין.  , ודיםסופרונובה-טנטה תלבושות: אולגה גורביץ, טניה פלדמן, פולינהתפירת 

 מסיכות ואביזרים: דריה אלכסנדרה זיוקובה

  תפאורה וארט: טל הראל

  VIDEO RAMA STUDIOווידיאו ארט ותאורה: אסיה נלן, אנדרי פרנץ 

  אריאל מוריהמיכל מג, , עוזרי הפקה: גיא בן ארי

  הדרכת איפור: קטי טריפונוב

 צילום סטילס ווידיאו בחללים: סטודיו מלון

, קורינה קרן. צילום סטילס ווידיאו פרסום: דביר בן צבי, איזי איסטרוגו  

 עיצוב גרפי: סטודיו מתן שליטא

שיווק ומדיה: דנה פוררפרסום, ניהול אנסמבל,   

  מנהל המגמה לתיאטרון ביה"ס קדמה: ליאור אבשלום

    יעוץ תוכן: רז וינר

  מנהלת בית הספר: מיכל חדד

 

 

 

 


