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כרטיס טיסה זוגי חינם!!

הירשמו ל-ynet|התחברשלום אורח

תרבות ובידור  במה

  

נעילה

טל בן בינה. עולם
מלא, צבעוני

וסרקסטי צילום:
ארני ארדוב

 

קישורים ממומנים

 

"מועדון המלאכים" זכה בפסטיבל צו קריאה

פסטיבל צו קריאה למחזאות ננעל בהענקת מענק פיתוח בסך
10,000 שקל למחזה המוזיקלי מאת טל בן בינה

מרב יודילוביץ'
26.06.11, 10:37פורסם: 

פסטיבל "צו קריאה" למחזאות ישראלית מקורית ננעל אמש (שבת) בתיאטרון
צוותא בתל אביב. במענק הפיתוח למחזה המבטיח זכה "מועדון המלאכים" מאת

טל בן בינה, מחזה מוזיקלי-תיאטרלי-בלשי שמתרחש במועדון לילה מפוקפק
שכל הפוקדים אותו מועמדים לרצח וחשודים. המענק בסך 10,000 שקלים

מוענק במטרה להביא את המחזה לכדי יצירה בימתית שתעלה על במת
תיאטרון צוותא.

 
את הפרס העניקו למחזאית חברי ועדת השיפוט שכללה השנה את הבמאי

מאור זגורי, מנהלת המחלקה האמנותית של הבימה רותי טון, השחקן
והדרמטורג רועי הורוביץ ומנכ"ל צוותא, משה טנא. בנימוקיהם למתן הפרס
שהוענק פה אחד כתבו השופטים: "המחזה הזדהר מעל לכל יתר העבודות

שהוצגו השנה בפסטיבל. ביד
מיומנת בנתה הכותבת

עולם מלא, צבעוני,
סרקסטי ומשופע בהומור
מקורי, תוך שהיא מציבה

אתגרים של ממש
לממשיכיו של המחזאי

בשרשרת הייצור
התיאטרונית: במאי,
מעצבים ושחקנים".

 
חבר השופטים הדגיש
גם את עבודת הבימוי

הקפדנית של אסף בלאו,

את המוזיקה המקורית
של רן גיל שליוותה את
הקריאה המבוימת ואת

הליהוק וביצועי צוות
השחקנים שהשתתף

בקריאה ובהם אלון דהן,
לירז חממי, יובל לירון, חי
מאור, מיקי מרמור, יובל

רז וליאור ורוצלבסקי.
פסטיבל "צו קריאה"

אינטרנט  |  ynet  |  בעלי מקצוע  |  קניות
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הוספת תוכן ממומן | פרטים  

קישורים ממומנים

 
פרויליך - פרחי,

עורכי-דין
מומחים לרשלנות

רפואית. באתר כתבות
עיתונות עלינו ופסקי-דין

בהם זכינו.
www.frofar.co.il

 
הד אנד שולדרס

לאשה
לשיער עד 100% נקי

מקשקשים! מומלץ
על ידי רופאי עור.
לדוגמית לחצי כאן

www.headandshoulders.co.il/Sample

 
הצגות חנוכה לילדים

חג חנוכה קרב ובא
ואיתו "מיכל הקטנה"

בהצגה חדשה,
מצחיקה ומיוחדת

לחנוכה !
www.xn--

8dbalckglv5d.com

 
כל המשפחה עוברת ל

HD
-HOTמבצע אדיר ב

הצטרפו לטריפל וקבלו
LG LCD HD טלוויזיית

בהחזר מלא!
triple.hot.net.i l

 
טיפול בחרדות ע"י

ד"ר גולן
רק 6 טיפולים לשחרור

הגוף והנפש
מלחצים, חרדות

ופחדים. לפרטים לחצו
/www.Haradot.com

 
כרטיסים למחזות זמר

לונדון
לסטר סקוור - כל

האטרקציות בלונדון
להזמנות חייגו: -03

5663107
www.Lsbo.co.il

 

 

רוצה מקסימום
משכנתא?

EMI תעזור לך לקבל
אותה במינימום הון

עצמי
לפרטים לחץ כאן>

 

 

חיסול פטרת
ציפורניים

מרפאות פטרת -

חיסול פטרת בלייזר
כבר 

מהטיפול הראשון!

 

 

חיסול פטרת
ציפורניים

מרפאות פטרת -
חיסול פטרת בלייזר

כבר 
מהטיפול הראשון!

 

פסטיבל "צו קריאה"
נערך זו השנה השישית

במטרה לעודד כתיבת
מחזות מקוריים. השנה

הוגשו לוועדת הלקטורים
של הפסטיבל, בניהולו

האמנותי של אורן דולפין,
כ-60 מחזות ומהם נבחרו

להשתתף בו שישה.

 

תגיות: צוותא | תיאטרון
 

לפורום  שמירה  שלחו כתבה  הדפסה  תגובה לכתבה

 

 כתבות נוספות 

 

 
יש לכם מסר מסחרי הקשור לכתבה?

 פתיחת כל התגובותלכתבה זו התפרסמו 2 תגובות ב-2 דיונים  
עוררו עניין|מומלצות גולשים|מההתחלה לסוף|מהסוף להתחלה  

 

Recommend 44 people recommend this. Be the first of your friends.

"המירוץ למיליון" או
תוכנית חיסכון?

"נסיכת פיות שכזאת":
ג'ולי אנדרוז כותבת

לילדים

בריכה מחוממת: בר
רפאלי מורידה עוד

שכבה

קישורים ממומנים

דילים לאילת כולל טיסות
נופש מושלמת עם ישראייר. חבילת 

טיסה + מלון באילת במחיר שחבל

לפספס!
Israir.co.il/Eilat

 
אתה מוזמן לקבל הצעת תרגום

שלנו, 5% בדוק את עמוד המבצעים 

הנחה

נים דרך האתר. הזדמנות מעולה! למזמי

גרגייב מנצח: ולרי 
לפרטים ולכרטיסים

הקליקו כאן>>

חיסול פטרת
ציפורניים בלייזר!

רשת המרפאות
הגדולה והמובילה

בישראל
גו 9677* חיי

כל משפחה זכאית
להגיע לדירה

גם המשפחה שלך!
EMI-פנה עוד היום ל

לחץ כאן>>



05/12/11 ynet "רודיבו תוברת - האירק וצ לביטספב הכז "םיכאלמה ןודעומ

3/4www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4087053,00.html

מצאנו בלוח

מהטיפול הראשון!

 

בעל עסק?הבנק
לוחץ?

בדוק זכאותך
להלוואה ללא עלות!

להרשמה>>

 

 

פסטיבל תיאטרון
קצר
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לפרטים >>
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מנצח: ולרי גרגייב
לפרטים ולכרטיסים

הקליקו כאן>>

 

 

חיסול פטרת
בלייזר

פטרת קליניק רשת

המרפאות המובילה
בישראל 

חייגו 9677*

 

 

3 דו״חות מידע 
על ספקים,עסקים או

מתחרים שיחת ייעוץ
חינם

ללא התחייבות>>

 

כרטיסים להצגות
ריהוט יד שניה

Roland FP7 מדהים

פסנתר במחיר מציאה

כל התגובות לכתבה "מועדון המלאכים" זכה בפסטיבל צו קריאה
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משרדים במרכז ת"א

בבניין מפואר וחדש

לצפייה בנכסים נוספים

בית עם נוף מדהים

מגרש פינתי עם 2 צימרים,
בריכת שחייה ומגרש

משחקים

לצפייה בנכסים נוספים

דירת יוקרה בת"א

בבניין לשימור "באהואס"
מול דיזנגוף סנטר - הכי

יפה בעיר

לצפייה בנכסים נוספים

2 חדרים להשכרה

דירה משופצת להשכרה
בחוות הברון לכניסה

מיידית!

לצפייה בנכסים נוספים

370,000 ₪ בלבד

דירת 3 חדרים במיקום
מרכזי אשר מושכרת כרגע

לצפייה בנכסים נוספים

נכסים חמים מתוך לוח                 
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