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  השתחוויה גאה להציג:
 פסטיבל "קהילה על במה" 2018

 סוף סוף אנחנו מוכנים לעלות על הבמה. 
 לאורך כל השנה אנחנו פועלים למען מתן במה לילדים, בני נוער נשים וגברים מכל קשת החברה להעצמה

 והבעה אישית, קבוצתית וקהילתית, בעשרות קבוצות תאטרון קהילתי כולם נפתחים, מביאים את עצמם לידי
 ביטוי, יוצרים, מתחברים, משמיעים את קולה של החברה הישראלית ומשפיעים לטובה על הלכידות החברתית

  בארץ.  במסגרת הפסטיבל יתקיימו אירועים קהילתיים והצגות מקוריות מצפון ועד דרום.
 ואתם מוזמנים להגיע וליהנות יחד איתנו.

 
  הנחייה ובימוי  מחיר  מקום  שעה  תאריך  שחקנים שם ההצגה

 נג'לה חטיב  מתנ"ס שגב 12:00 1.5 נערות  WIFI כיפה אדומה כסייפה
 סוהיר חטיב  מתנ"ס שגב 11:00 1.5 בנות שירות  לילה וסינדרלה במרוצת השנים

  אסמאא דיאב   מתנ"ס באקה 12:00 12.5  נערות  שגעון הנערות
 באסם שייח יוסף   גסר אלזרקא 13:30 13.5  בני נוער  הפוך בבקשה

       
 אירית קוסובר   בית רוני  רינתיה 17:30 3.6 שיקום  קבוצת מבוגרים שיקום כפר טרומן

 רוני חיים חייהיב    בית מרש"ל  אשדוד 17:00 3.6 נוער תגי"ל  קבוצת נוער תגיל אשדוד
  סוהיר חטיב   בתיכון גת 12:00 7.6  תיכון גת  הסתכל מולך

  אישה , כל גווניה קשת
 נשים

10.6 18:00 
20:15 

  תאטרון הפרינג' אנילביץ 15 ב"ש
  20 שח

 מיכל ברקוביץ
 סאסו

WIFI' סוהיר חטיב   בית ספר כפר קרע תוכנית במקום בלב 11:00 12.6  נוער יסודי  'לילה  
 עינת סגל כהן 20 שח  קופף שדרות הנשיא ויצמן 18 אשדוד 20:00 14.6 נשים  'תלוי איך מסתכלים על זה'

 'בצד האחר' קהילה אתיופית
 מבוגרים אנדנדט

 רוני חיים חייהיב   קופף שדרות הנשיא ויצמן 18 אשדוד 20:00 18.6

 ערב סיום שנה
 נוער

 בית ספר עתיד מזא"ה 34, ת"א 20:00 19.6
 

 דנה פרץ
 תורג'מן

  'מזל טוב'
 נשים

20.6 18:00 
20:15 

 תאטרון יפו טיילת מפרץ שלמה 10 ת"א
 יפו

 קרן ברי שגיא 20 שח

  יפעת בחר   סנימטק שדרות 19:00 20.6  נשים  'אוחזת'
 'כלים שבורים שלובים'

 נשים
 דנה פרץ 20 שח   תאטרון הפרינג' אנילביץ 15 ב"ש 20:00 24.6

 תורג'מן
 מיכל נדב 20 שח  בית יד לבנים אחד העם 20 רשל"צ 20:00 26.6 נשים 'רואות מכאן'

 באסם שייח יוסף   בית ספר יסודי גסר אלזרקא 11:00 27.6 נוער יסודי 'מרק בנור (מרק גולות)'
 נג'לה חטיב  מתנ"ס שגב 15:00 3.7 נערות  קבוצת נערות שגב שלום

 אירית קוסובר 20 שח  ז'ראר בכר בצלאל 11 ירושלים 20:00 3.7 נשים 'גולשות בזמן'
 לירון לוי 20 שח  יד לבנים אחד העם 20 רשלצ 20:00 8.7 נשים 'מכתבי אהבה נשכחים'

  'חללים להשכרה'
 נשים

9.7 18:00 
20:15 

 קרן ברי שגיא 20 שח תאטרון יפו טיילת מפרץ שלמה 10 ת"א

 אירית קוסובר 20 שח  אשכול פיס נאות גולדה 901 נתניה 20:00 10.7 נשים נשות התנ"ך ב-2018
  הכל פתוח?!

 נשים
11.7 18:00 

20:15 
 מלי זנזורי 20 שח  תאטרון יפו טיילת מפרץ שלמה 10 ת"א

 עינת סגל כהן 20 שח קופף שדרות הנשיא ויצמן 18 אשדוד 20:00 23.7. נשים  המתפרה הגדולה

 ניהול אומנותי: מלי זנזורי
 אנחנו מחכים לראות אתכם!!


