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 14.11.19הבלט הישראלי מציג" :ארבע "Four

ארבעה מאסטרים * שתי יצירות מופת * במה אחת
 Serenadeכוריאוגרפיה :ג'ורג' בלנשין | מוזיקה :פ.א .צ'ייקובסקי
 Paquitaהגראנד פה קלאסיק כוריאוגרפיה :מריוס פטיפה | מוזיקה :לודוויג מינקוס .הבלט
הישראלי מעלה בבכורה ערב המוקדש לארבעת המאסטרים הגדולים של הבלט והמוזיקה
הקלאסית .מפגש פסגה בין סגנונות בלט שונים בשתי יצירות מופת ,שהפכו לאבני דרך
בהיסטוריה של הבלט הקלאסי.

 19.12.19 .2להקת המחול קמע" :יופי מטורף"  :איציק גלילי & מרקו גקה
שלש יצירות בבכורה מאת יוצרים בינלאומיים מהמובילים במחול העולמי:
איציק גלילי ,כוריאוגרף ישראלי הזוכה להצלחה בינלאומית רבת שנים ,חוזר לעבוד עם קמע
ומעלה בערב שתי יצירות "PEELED" :עבודה קבוצתית לצלילי מוזיקת תופים קצבית וסוחפת
ודואט מבריק "."Cherry Pink and apple Blossom white
להקת המחול קמע גאה להעלות בערב זה לראשונה יצירה מאת הכוריאוגרף הגרמני עטור
הפרסים מרקו גקה."NICHTS" :
גקה ,מהכוריאוגרפים המדוברים ביותר באירופה כיום ,מכונה על ידי רבים "נסיך האופל של
המחול" בשל המחקר העמוק שלו אל נבכי הנפש .גקה הנו כוריאוגרף שותף בלהקות בלט ציריך,
בלט שטוטוגרט ובתיאטרון המחול ההולנדי  .NDTיצירותיו מועלות ברפרטואר להקות מהשורה
הראשונה כדוגמת בלט האופרה של פאריז .סגנונו הייחודי של גקה פורץ דרך ומביא לבמה טרוף
יפהפה היוצר פיוט....

 4.1.20אטרבלטו ,איטליה ״אנטיתזה״
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"ATERBALLETTO, Italy “Antithesa
אחת הלהקות החשובות באירופה חוזרת לישראל עם יצירות מאת שלושה מהיוצרים המובילים
בעולם המחול העכשווי ,העוסקות בחלום ,זמן ,נוסטלגיה ,אלימות ,מהירות ואהבה14’20’’ .
מאת קיליאן ,״Wolf״ מאת חופש שכטר ,״Antitesi״ מאת פוניאדקיס.
כוריאוגרפיה :שכטר ,קליאן ,פוניאדקיס.
מוזיקה :מאהלר ,באך ,וורדי ,פרגולזי ,סקרלטי ,צ'לסי ,טרטיני ,טרידה ,הובריץ' ,שכטר.
חלום ,זמן ,יופי ,אלימות  ,אהבה ,מוות  ,עבר והווה  ,שלוש פרשנויות מאת גדולי הכוריאוגרפים:
״זאב״ מאת חופש שכטר :ריקוד הוא כמו חלום; כאשר אתה מתעורר אתה לא יכול להסביר איך
ומדוע מחשבות ודברים מסוימים התרחשו ,ומדוע הם התרחשו בצורה מדויקת .״כמו מכת אגרוף
שמכה את הצופה בגל של אנרגיה!״
’ 14’20מאת יירי קיליאן הוא לא רק על זמן .גם על מהירות ,אהבה ועל הזדקנות ...פשוט
מאוד ,אך גם מסובך להפליא ,ולחלוטין בלתי מוסבר!
״אנטיטזי״ מאת אנדוניס פוניאדקיס עוסק במאבק בין חיפוש אחר יופיו של העבר כמין
נוסטלגיה ,לבין מציאות עכשווית לא ברורה ,נסערת ,דינמית ,ואלימה(* .עירום חלקי)

 25.3.20להקת מחול בת-שבע מציגה :גירלנדה
.4
ערב אחד .שמונה יוצרים .עולמות שונים נפגשים.
בכורה עולמית בביצוע אנסמבל בת-שבע-הלהקה הצעירה
בעונתה הראשונה כמנהלת האמנותית ,הזמינה גילי נבות לראשונה גלריית יוצרים
עשירה לתהליך יצירה חד-פעמי עם רקדני אנסמבל בת-שבע.
התהליכים השונים יתלכדו לערב אחד ,בו כל יצירה עומדת בפני עצמה ,אך משפיעה
גם על המכלול שעוטף אותה.
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 26.4.20בלט דורטמונד ,גרמניה ״קקטוס״

"Cactus" Dortmund Ballet, Germany
כוריאוגרפיה :פורסייט ,אקמן ,אינגר
מוזיקה :שוברט ,היידן ,בטהובן ,מאהלר ,טום וויטס
בלט האופרה של דורטמונד ,בהנהלתו של שין פנג וואנג ,הפכה לאחת הלהקות הרפרטואריות
המסעירות ביותר באירופה ,הזוכה לתשומת לב בינלאומית על ידי יצירת מושגים אמנותיים
בלעדיים והפקות בלט ייחודיות.
״הריגוש המובהק של דיוק״ מאת ויליאם פורסייט
מחווה חושני של פורסייט ,כוכב הכוריאוגרפים ,לאמנות המחול של ג'ורג' בלנשיין .משחק הטעיה
גיאומטרי ברמת דיוק גבוהה ביותר ,בסגנון ניאו-קלאסי עכשווי ,הפורץ את גבולות האמנות כלפי
החיים.
״כלבי גשם״ מאת יוהן אינגר נוצר בהשראת אלבומו המפורסם של הזמר טום וויטסRain -
 , Dogsשנכתב בשנות ה 80-כמחווה למנושלי העיר ניו יורק .עבודה מורכבת בפשטותה עם
אלמנטים של היומיום ,דפוסי התנהגות מושרשת מבותרים לגזרים ונבחנים במבט מיקרוסקופי
המאפשר פרודיה ויושר.
״קקטוס״ מאת אלכסנדר אקמן זיכה את יוצרו בפרס ״הברבור״ היוקרתי .יצירה ל 16-רקדנים
ו 4-מוזיקאים היוצרים ביחד סימפוניה מקורית עם מכות גוף ,מחיאות כפיים ,נשימות ,מילים,
מיתרים ,כלי קשת וקקטוסים.

מחיר לסדרת המחול עבור חברי ארגון הסגל הוא ₪ 620

