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מתנ"ס תמר מציג:
תוכנית מופעי תרבות 2013-2014

לפרטים ניתן לפנות למתנ"ס תמר: סימה שוורץ, טל. 08-6688836

סטודיו רובין

שיגעון באופרה  |  תיאטרון הקאמרי
יתקיים ב-23.1.2014, אולם עין גדי

מאת: קן לודביג. תרגום: דורי פרנס. בימוי: משה נאור
משתתפים: הטנור: דביר בנדק, אשת הטנור,מריה: עירית קפלן, מנהל האופרה ,

סונדרס- מוטי כץ, מקס: עידו רוזנברג, מגי: יעל טל, BELL BOY: אסף פריינטא, 
דיאנה )זמרת(: תמר קינן, ראש אגודת הידידים: גילת אנקורי

פרח השכונות  |  תיאטרון באר-שבע
יתקיים ב-27.3.2014, אולם עין גדי

קומדיה מוסיקלית עם שיריה האהובים של להקת טיפקס
מחזה, מוסיקה ועיבודים: קובי אוז / בימוי: ניר ארז

משתתפים: עמי אנידג'ר, אוולין הגואל, גיא זוארץ/ שי פלד, מאיר סוויסה, לירז צ'רכי, שלומי 
קוריאט, אמיר קריאף/ אורי זגורי, מירב שירום, מעיין תורג'מן, רפי פלד ותלמידי ובוגרי גוטמן 
ביה"ס למשחק בנגב: קרן אדרעי, נופר אידליס, יקיר אליהו וקנין, לירון בן זקן, לי גורל, אלירן 
הרוש, אורי סברי, אדר סידליק, רעות פיש, עופר פרימן, כנרת קדוש קינן. להקה: נתי אוחנה, 

שחר ימפולוסקי, גלעד חזן, קובי קלאר, יוסי שיטרית 

משאלה אחת ימינה  |  תיאטרון הקאמרי
יתקיים ב-10.4.2014, אולם עין גדי

מחזה על פי ספרו של אשכול נבו, מאת דפנה אנגל
עיבוד: דפנה אנגל. בימוי: גלעד קמחי. תפאורה: ערן עצמון, אולה שבצוב. 

עריכה מוסיקלית: אמיר לקנר. תאורה: אורי מורג. וידאו-ארט: יואב כהן
משתתפים: ידידיה ויטל, חייקה מלכה, קרן מרום, רויטל זלצמן, יניב לוי, נדב נייטס, 
הילה זיתון/טל-יה יהלומי, עוז ניסן / יוני קצב/אמיר שורש, דנה שרייר ועמי ויינברג.

קיזוז  |  תיאטרון הקאמרי
יתקיים ב-15.5.2014, אולם עין גדי

קומדיה ישראלית חדשה מאת אילן חצור
בימוי: אלון אופיר תפאורה: יוסי בן ארי תלבושות: אורן דר תאורה: יחיאל אורגל. עריכה 

מוסיקלית: אלון אופיר
משתתפים: לימור גולדשטיין, שמואל וילוז'ני, אבי טרמין, ארז כהנא, יואב לוי, אודיה קורן, 

מורן קל, רוני שובל / נעמה שטרית

מלאכת החיים  |  תיאטרון הקאמרי
יתקיים ב-12.12.2013, אולם עין גדי

קלאסיקה ישראלית מאת חנוך לוין
בימוי: רוני פינקוביץ'. תפאורה ותלבושות: רות דר. מוסיקה: יוסי בן-נון. עיצוב תאורה: זיו וולושין

משתתפים: ששון גבאי, לאורה ריבלין, יצחק חזקיה/ שמעון מימרן

רומן משפחתי  |  תיאטרון הקאמרי
יתקיים ב-7.11.2013, אולם עין גדי

מחזה ישראלי עפ"י ספרה של עדנה מזי"א ובבימויה. 
תפאורה ותלבושות: אורנה סמורגונסקי מוסיקה: יוסי בן נון 

לאורחי בתי המלוןתאורה: אבי יונה בואנו )במבי(
10% הנחה

כרטיס:מחיר

₪ 110

לאורחי בתי המלון
10% הנחה

כרטיס:מחיר

₪ 110

לאורחי בתי המלון
10% הנחה

כרטיס:מחיר

₪ 110

לאורחי בתי המלון

10% הנחה

מחיר
כרטיס:

₪ 110

לאורחי בתי המלון

10% הנחה

מחיר
כרטיס:

₪ 110

לאורחי בתי המלון

10% הנחה

מחיר
כרטיס:

₪ 130


