ההצגות בשעה  17:00באודיטוריום
מחיר מנוי ל  4+1הצגות& 240 :
שרות ללא הפסקה...
הזמנת כרטיסים בקופות:
ימים א'-ה'8:30-20:00 :
יום ו'9:00-12:30 :
מוצש :שעתיים לפני כל מופע

ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי בקופת ההיכל
ובמשרדים ואנו נחזור בהקדם לכל הפונים.

Tarbut.kfar-saba.muni.il

האולם ממוזג ,אנא היערכו בהתאם
חניה חינם בחניון שמתחת לכיכר
הדלתות ננעלות עם תחילת המופע ,נא לדייק
הזכות לשינויים שמורה.

*6775

מיתוג ,קריאייטיב ועיצוב גילי נתיב

אתם מוזמנים להיות
חברים שלנו בפייסבוק.
עשו לנו לייק בעמוד
"היכל התרבות כפר סבא" לקבלת עדכונים
שוטפים על אירועים ,מופעים ,הגרלות ומבצעים.

אתר מכירות באינטרנט:
ניתן להתעדכן ,להזמין כרטיסים,
לבדוק מה חדש ועוד
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תיאטרון הקאמרי מציג :מיהו יהודי
 // 20.2.19 //יום רביעי

תיאטרון הקאמרי מציג :נדנדה בשניים
 // 29.4.19 //יום שני

קומדיה שנונה על הבעיה היהודית מאת ז'אן קלוד גרימברג.
השאלה הנצחית (והאקטואלית)  -מיהו יהודי ,עולה דרך סדרת שיחות
שנונות ומשעשעות בין שני שכנים בחדר מדרגות של בניין דירות פריזאי.
השכן הקתולי ,בשליחות אשתו הסקרנית ,מנסה לברר ,תוך סדרת מפגשים
עם שכנו היהודי ,מה זה אומר להיות יהודי? מהם ההבדלים ביניהם ומדוע
הוא (השכן היהודי) לא מחזיר את השטחים ופותר את הסכסוך?
מחזה מצחיק ,שנון ועדכני.
בהשתתפות:
רמי ברוך ,שלמה וישינסקי.

דרמה קומית מאת וויליאם גיבסון.
ג׳רי נמלט לניו יורק מחייו הקודמים בעיצומו של תהליך גירושין כדי
לפתוח דף חדש .במסיבה אקראית הוא פוגש את גיטל ,רקדנית מובטלת,
גרושה גם היא ,החיה בגפה בעיר .מבלי להתכוון נרקם לו סיפור אהבה,
לאו דווקא מהסרטים .סיפור אהבה של אמצע החיים בין שני אנשים
הבאים מרקע שונה .הוא עורך דין במקצועו ,היא אומנית .שתי בדידויות
בעיר גדולה .האם לסיפור שלהם יהיה סוף טוב?
משתתפים :אולה שור סלקטר ,מיכה סלקטר.

תיאטרון הנפש מציג :ימי שלישי עם מורי
 // 25.3.19 //יום שני

תיאטרון הקאמרי מציג :יהודי בחושך
 // 8.7.19 //יום שני

ג'פרי הטצ'ר ומיץ' אלבום.
"הקורס האחרון של מורי הזקן התקיים פעם בשבוע בביתו ,ליד החלון
בחדר עבודתו ,דרכו הביט על העץ עם העלים הנושרים.
נושא הקורס היה משמעות החיים והתבסס על ניסיון חיים בלבד,
עסקנו באהבה ,עבודה ,משפחה ,מחילה ...ומוות .הכיתה נפגשה בימי
שלישי והיה שם רק תלמיד אחד .אני".
ספרו רב המכר של מיץ' אלבום" ,ימי שלישי עם מורי" השפיע רבות
על מהלך חייהם של דור שלם .הספר שימש מקור למחזה שעלה
בהצלחה רבה ברחבי העולם ולסרט מצליח בשם זהה.
בהשתתפות :אלברט כהן ולביא זיטנר.

עפ"י ספרו של יונתן בן נחום "וידוי" .בשנת  ,1485שבע שנים לפני
גירוש יהודי ספרד ,כורע הכומר אנדרס ,בנו של יהודי מומר ,בתא הוידוי
בכנסיית "סאן-מרטין" ומתוודה בפני מורו מן הסמינר לכמרים .הוא
מספר כיצד פגש אשה יהודיה ,הציל אותה משריפה לאחר שנחשדה
כמכשפה ,ונשבה בקסמיה .במקביל לתיאור סיפור האהבה ההולך
ונרקם הוא חוזר אל השירים הישנים ואל התפילות ,חוזר אל עצמו
ואל דתו .בסערת הגילוי המחודש של יהדותו הוא כפר בכל השבועות
והנדרים אותם נדר לכנסיה ,נישא ואף הוליד ילד .אנדרס אינו יודע
שהאינקויזיציה כבר לכדה את מורו מן הסמינר ואילצה אותו לשתף
עמה פעולה .מאחורי הפרגוד יושב אינקויזיטור ורושם בפנקסו את
הדברים מילה במילה.
ההצגה מבוססת על סיפור אמיתי.
זוכת פרס ראשון בתאטרנטו .96
הביקורת משבחת.
בהשתתפות :שלמה וילוז'ני.
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