
 השתחוויה גאה להציג:  

  2019"פסטיבל "קהילה על במה

 

 לעלות על הבמה.  ומוכנות סוף סוף אנחנו מוכנים 

 בעשרות קבוצות תאטרון קהילתי. , נוער נשים וגברים מכל קשת החברה לילדים, בניבקבוצות השתחוויה ניתנת במה  השנה לאורך

 כולם נפתחים, מביאים את עצמם לידי ביטוי, יוצרים, מתחברים, משמיעים את קולה של החברה הישראלית 

 ומשפיעים לטובה על הלכידות החברתית בארץ.  

 והצגות מקוריות מצפון ועד דרום. במסגרת הפסטיבל יתקיימו אירועים קהילתיים 

 תנו. אתם מוזמנים להגיע וליהנות יחד א

 

 
 

 

 ניהול אומנותי: מלי זנזורי

  !!מחכים לראותכם

 

 ההצגה שם קבוצה תאריך שעה מקום חירמ ובימוי הנחייה

באסם שייך יוסף 
 סוהיר חטיבו

 תעורר את החושים" אלגרבייה באקה - בני נוער 22.6.19 18:00 מתנ"ס באקה אלגרבייה ללא עלות
 "صحي حواسك!שלך!  

 כניתסיום ת –ערב סצנות  אסהלה עין -תלמידי יסודי  23.6.19 12:00 עין אסהלהבית ספר יסודי,  ללא עלות איואן עתאמנה

 ,3 ל"זדרחוב  ,בית העם ללא עלות אריאלה דודו
 ראשון לציון

 "חמוץ מתוק" ראשון לציון - נשים 23.6.19 20:00

 "מאחורי  המסך  כפר קרע - נוער בני 28.6.19 17:00 כפר קרע ,אלחוארנה מתנ"ס ללא עלות איואן עתאמנה
 "ما وراء  الشاشة

 פוטושופ  פלאש"  קרע כפר - בני נוער 28.6.19 19:30 כפר קרע ,אלחוארנהמתנ"ס  ללא עלות סוהיר חטיב
  فوتوشوب "  بالش  

 הרצליה, פיס אשכול ₪ 20 אירית קוסובר
 הרצליה, 92יהודה הנשיא 

 "המלון של לוסי" רמת השרון - נשים 30.6.19 20:00

 חלומות מרחפים" ערערה ערה - רעבני נו 30.6.19 18:00 ם אל פחםוא, אולם סינמטק ללא עלות   נור מחאגנה
 "احالم محلقة

 נור מחאגנה 
 יואן עתאמנהאו

  אלה החיים" ערה ערערה - בני נוער 30.6.19 18:00 ם אל פחםוא, אולם סינמטק ללא עלות
 "حال الدنيا 

 מוזיאון חיים שלי" ערה ערערה - בני נוער 30.6.19 18:00 ם אל פחםוא ,אולם סינמטק ללא עלות נרדין עאנק
 "متحف حياتي

 "התחנה מאספת אותנו ערה ערערה - בני נוער 30.6.19 18:00 ם אל פחםוא ,אולם סינמטק ללא עלות סוהיר חטיב
 "المحطة_ بتجمعنا

שדרות הנשיא  אולם קופף, ₪ 20 תורג'מן דנה פרץ
 אשדוד 18, וייצמן

 אשדוד  - נשים 1.7.19 20:00
 "לכל אחת נעל משלה"

 ₪ 20 בן גרא הילה
 

 ם ובאודיטורי היכל התרבות
 נתניה, 4רזיאל רחוב 

 "כולנו וונדר וומן" נתניה - נשים 3.7.19 20:00
 

 מיכל  ברקוביץ
 סאסו

יעודכן  מתנ"ס שגב השלום ללא עלות
 בהמשך

 com     את בליבי." שגב שלום -צעירות  4.7.19
 " مبقلبي. كوانت 

 שגיא ברי קרן
 

 ,הרצליה אשכול פיס ₪ 20
 הרצליה 92יהודה הנשיא  

 "עקיצת דברה" רעננה - נשים 4.7.19 20:00

 ,משעןאולם  ללא עלות עינת סגל כהן
 גבעתיים 11מצולות ים 

 "ערב סצנות" גבעתיים - נשים 8.7.19 20:00

 מיכל ברקוביץ
 סאסו

 תיאטרון הפרינג'  ₪ 20
 , באר שבע15אנילביץ' 

18:30 
20:30 

 "עושות סדר" באר שבע - נשים 9.7.19

 חטיב לא'נג
 יחיא שעבאן

 "יום מה כסייפה -בני נוער  10.7.19 11:00 כסייפה ,אבו ואדיבי"ס  ללא עלות
 "يوما ما  

 חלימה עויסאת
 איואן עתאמנה

יעודכן  כסייפה ,יסודי אלאמל "סיב ללא עלות  
 בהמשך

 יקרה"מה שלא  כסייפה -בני נוער  11.7.19
 "شو ما صار

שדרות הנשיא אולם קופף,  ₪ 20 דנה פרץ תורג'מן
 אשדוד, 18 וייצמן

 "קצרות" אשדוד - נשים 11.7.19 20:00

 ,בית חנה מרכז קהילתי ללא עלות מיה גרינס
 , חיפה67מוריה 

 "ערב פתוח" חיפה - נשים  15.7.19  19:30

 היכל התרבות ₪ 20 אירית קוסובר
 ראשון לציון ,16ז'בוטינסקי 

 "ציפור דרור" לציוןראשון  - נשים 16.7.19 20:30

 חטיב לא'נג
 יחיא שעבאן

 "יום מה  כסייפה -בני נוער  17.7.19 18:00 מתנ"ס כסייפה ללא עלות
 "يوما ما 

 בית חנה, מרכז קהילתי ללא עלות מירב רקדזון
 , חיפה67מוריה 

 "ערב פתוח" חיפה - נשים 23.7.19 20:30

 סגל כהן עינת
 עידית ליכטנפלדו

 באודיטוריום, היכל התרבות ₪ 20
 נתניה, 4רזיאל רחוב 

 נשים חילוניות וחרדיות 8.9.19 20:00
 בני ברק

 "גינה לי"


