איפה צוללים?
03-9021563
מחסן ,נמל יפו  -מחסן  ,2נמל יפו
03-5611211
תיאטרון תמונע  -שונצינו  ,8ת"א
03-6822403
התיבה  -שד' ירושלים  ,91חצרות יפו
תיאטרון ענבל  -מרכז סוזן דלל ,יחיאלי  ,5ת"א 03-5105656
03-6919510
מרכז ביכורי העתים  -הפטמן  ,6ת"א
גלריית תיאטרון החנות  -העלייה  ,31ת"א WWW.HANUT31.CO.IL
[בית העם לשעבר]  -רוטשילד  ,69ת"א

08/6/13 - 16/5/13
מחול עכשווי בתל אביב-יפו
אנו שמחים להציג את פסטיבל צוללן :מחול עכשווי בתל-אביב
יפו ,שמתקיים זו השנה השנייה בגרסה מחודשת (בעבר "דולוס").
פסטיבל צוללן הוא במה חדשה שקוראת לנוכחות עדכנית
ומגוונת בעולם המחול העכשווי בישראל .מסע זה מתחיל היום
מתוך תשוקה ותעוזה משותפת של כל המשתתפים ,אך פניו
לעבר העתיד .אנו רואים את פסטיבל זה כאחד מנותני הטון
ומעצבי הטעם המרכזיים והחשובים בעולם האמנות בתל אביב.
לא ניתן לדחוק קולות חדשים לקטגוריית "האחר" או "הפרינג'",
אלא נציב קול מרכזי שנעדר מן המרכז במקומו הראוי .זהו קול
ברור שקורא למחול ששפתו ייחודית ,מחול שמנהל מגע עם
המקומי והעולמי ,מחול שהוא תוצר של שיתוף פעולה בין גופים
רבים ,מחול שחושב את עצמו ומדמיין את עתידו.

כרטיסים
מחירי כרטיסים להופעות ₪ 100-50 -
גמלאים ,סטודנטים ,תלמידי תיכון  20% -הנחה
אירועי שיח  -כניסה ללא תשלום
לרכישה נא צרו קשר עם קופת מקום המופע
מבצעים
ברכישה מעל  3מופעים  15% -הנחה
ברכישה מעל  6מופעים  30% -הנחה
הנחה מיוחדת לקבוצות של מעל  10איש
להזמנת מבצעים נא כתבו מייל עם בקשותיכם/ן ,שם וטלפון

במשך ארבעה סופי שבוע יחלוש הפסטיבל על פני העיר .במגוון
תיאטראות וחללים יוצגו יצירות מחול עכשווי ,אירוע שיח ודיון,
סדנאות ,מפגשי אמן ואירועים נוספים.
נציין שכמעט בלי אמצעים ,פסטיבל זה הצליח ליזום פרויקטים
שונים ,וזאת נוכח שיתוף פעולה יצירתי עם גורמים רבים .ביניהם:
בשיתוף עם החממה למחול שבמרכז לתיאטרון בעכו הופעל
פרויקט רזידנסי לחלק מיוצרי הפסטיבל .בשיתוף עם "טייץ :ברית
מחול ומחשבה" ,יתקיימו אירועי שיח מגוונים וחשובים .בשיתוף
מרכז ביכורי העתים יתקיימו אירועי שישי בצהריים .אנו מודים
לשאר המקומות והאנשים שנתנו ידם ולבם ,תרמו מרעיונותיהם
ופעלו בתשוקה רבה למען הצלחת מפעל זה.

לתרומות ניתן ליצור קשר דרך כתובת המייל
DIVERFESTIVAL@GMAIL.COM

ניהול אמנותי :עדו פדר ומשה שכטר אבשלום
יוזמה וניהול :משה שכטר אבשלום
אוצרות ארועי שיח :עדו פדר
עיצוב גרפי :נועה קלוגמן
יזמות וניהול סדנאות :שירה עזוז

סדנאות
"צוללים לחומר"
מפגש עם עבודתם של יוצרים עכשוויים המשתתפים בפסטיבל:
מיכאל גטמן
שבת 10:00-13:00 18.5
שבת 10:00-13:00 25.5
יסמין גודר
שבת [ 10:00-13:00 01.6עבודה עם צוף יצחקי]
שבת [ 10:00-13:00 08.6עבודה עם יסמין גודר]
עלות 275 :שח לאחת משתי הסדנאות
כולל כרטיס כניסה חינם לאחד ממופעי הפסטיבל.
כרטיס זוגי ומחיר מיוחד לנרשמים לשתי הסדנאות:
מיכאל  +יסמין [ 4מפגשים]
סטודיו מריה קונג ,רח' האחים מסלאויטה  7תל אביב

ליצירת קשר
שירה054.4635190 -

DIVERFESTIVAL@GMAIL.COM | SHEER.DANCE@GMAIL.COM
עידו בטש ‘THE SIMPLE MOVE’ WORKSHOP
סדנה בהשראת עבודתו של אלן פלאטל ו-
LES BALLETS C 6
DE
/6LA
תתקיים במהלך  10ימים בין התאריכים-2B6/5 :
בשעות11:00-15:00 :
מחיר ₪ 630 :כולל כרטיס כניסה לאחד ממופעי הפסטיבל
תתקיים בסטודיו זיגוטה סלמה  46תל אביב

16/5/13 - 08/6/13
מחול עכשווי בתל אביב-יפו
WWW.THEDIVERFESTIVAL.CO.IL

יום חמישי 16/5

יום חמישי 23/5

מחסן (נמל יפו)
מופע פתיחת הפסטיבל:
20:30
יסמין גודר SEE HER CHANGE /
לאחר המופע יתקיים אירוע שיח:
"טייץ" – חושבים גודר
בהשתתפות :ליאורה בינג היידקר ,עדו פדר ,נועם פרתום ואחרים

תיאטרון תמונע
20:00
תמר בורר  /בוהו

יום שישי 17/5
מרכז ביכורי העתים מארח
14:00
"טייץ"  -יש למחול היסטוריה
אירוע שיח בהשתתפות :שיר חכם ,אורן לאור ,איריס לנה,
עדו פדר וניב שינפלד [הכניסה ללא תשלום – בהרשמה מראש]
הפקה משותפת של פסטיבל צוללן ומרכז ביכורי העתים

התיבה
22:00
ארבע עבודות:
אנדראה מרטיני MA KARA BETORINO /
אביגיל ספז  /צמד שדה או מבטא
יולי קובבסניאן ( STATE OF MATTER /בכורה)
גלי קנר FRAGILE, PLEASE DO NOT DROP /

יום רביעי 05/6

יסמין גודר  .SEE HER CHANGE /צילום :תמר לם

תיאטרון ענבל
20:30
שתי עבודות:
מיכאל גטמן FACE TO FACE /
עמנואלה עמיחי  /מאבד ממשמעותו

יום שישי 24/5

יום חמישי 06/6

מרכז ביכורי העתים מארח
14:00
"טייץ"  -חינוך למחול :בין צרכים לחזון
מופעי סטודנטים ורב שיח העוסק בחינוך הגבוהה למחול בישראל
בהשתתפות :אופיר דגן ,ענת דניאלי ,ד"ר ילי נתיב ,נעמי פרלוב
וענת שמגר [הכניסה ללא תשלום – בהרשמה מראש]

תיאטרון תמונע
20:00
ניב שינפלד ואורן לאור  /דירת שני חדרים

הפקה משותפת של פסטיבל צוללן ומרכז ביכורי העתים

יום שישי 07/6

תיאטרון תמונע
 18:00וגם 20:30
שתי עבודות:
אריאל כהן ,אסנת קלנר ושני תמרי  /בת ים ,פנינה ושני (בכורה)
אסף סלהוב ואיבון דיפמן  /תמיד כשאני נזכרת – אני מושכת באף (בכורה)

מרכז ביכורי העתים מארח
14:00
"מעגל יוצרים" (קבוצה שיתופית) SHUFFLES /
מופעי מחול ומיצג

בתמיכת המרכז לתאטרון של עכו והחממה למחול

לאחר המופע תתקיים שיחה בין הקהל וחברי המעגל
הפקה משותפת של פסטיבל צוללן ומרכז ביכורי העתים

יום שבת 25/5

תיאטרון תמונע
20:30
שלוש עבודות:
בשמת נוסן ( MISFITS /בכורה) ,חרק
שרון צוקרמן  /הדי לידה

גלריה תיאטרון החנות
19:30 - 23:00
גלעד בן ארי  /מדרכה בעיר של שוני (בכורה)

בשיתוף "אחד ועוד אחד" (טליה בק ,התיבה)

הדלתות ישארו פתוחות  -שעת ההגעה ומשך הצפייה לשיקול הקהל

יום שבת 18/5

יום חמישי 30/5

יום שבת 08/6

מחסן (נמל יפו)
21:00
אור מרין  /רמיסיה (בכורה)

גלריה תיאטרון החנות
 20:00וגם 22:00
רעיון בעין  /ערב חד-דו-פעמי המציג על הבמה חומר מחולי במצב צבירה אחר
משתתפים :תמי ליבוביץ' ,דניאל לנדאו ,עומר קריגר

תיאטרון תמונע
12:00
שלוש עבודות:
בשמת נוסן ( MISFITS /בכורה) ,חרק
שרון צוקרמן  /הדי לידה

בשיתוף עמותת סוללות  -בית הארחה לתהליכים יצירתיים בתחום המחול

יום ראשון 19/5

יום שישי 31/5

תיאטרון תמונע
20:00
תרבות יום א' :פס-טי-בל
אירוע שיח על אודות יתרונות וחסרונות של מסגרת "פסטיבלית" -
מה היא מאפשרת ומה היא חוסמת?
אוצר :יאיר ורדי

התיבה
14:00
שתי עבודות:
עידו בטש  /פריטי יומאן (וריאציה מציאותית) (בכורה)
אנדריוס מולוקס ( THE CLOCK STRIKES NOW /בכורה)

בשיתוף תיאטרון תמונע

בשיתוף "אחד ועוד אחד" (טליה בק ,התיבה)
בתמיכת החממה למחול והמרכז לתאטרון של עכו

ניב שינפלד ואורן לאור  /דירת שני חדרים .צילום :גדי דגון

22:00

לילך ליבנה /

CERAMIC 3-D PORNOGRAPHY

[בית העם לשעבר]
אירוע נעילת פסטיבל:
20:00
"טייץ"  -פולחן המשכן :רב שיח על התרחבות המוזיאון
לטריטוריה של פרפורמנס
אוצרת :ענת אייזנברג
ואחרי כן :נבואות זעם על עתיד המחול בישראל
במה פתוחה בסגנון הייד פארק לוידויים ,מניפסטים ,נאומים
ולבסוף :מסיבה

(בכורה)

בתמיכת המרכז לתיאטרון של עכו והחממה למחול

יום שבת 01/6

התיבה
 18:00וגם 20:30
שלוש עבודות:
עינת אשל  /תשוקת אורכים
טליה דה פריז  /פירמידה (בכורה)
תמי ליבוביץ'  /אני ושכמותי (או  -נערות החצר) (בכורה)
אור מרין  /רמיסיה .צילום :אסקף
SEE HER CHANGE

בשיתוף "אחד ועוד אחד" (טליה בק ,התיבה)

תמי ליבוביץ  /אני ושכמותי (או -נערות החצר) .צילום :גיא גוטמן

