ההצגות מתקיימות בימי שני,
אחת לחודש בשעה 17:00
באולם הרב תכליתי במתנ”ס

מועדון התיאטרון לגיל הרך

עונת מנויים 2013-2014
תאריך

שם ההצגה

28.10.13

לא ידוע

30.12.13

מי? ,מה? פנטומימה!  /תיאטרון המטמון

27.1.14

ציפור החופש  /נילי ספרילי

24.2.14

קטנטני האופרה  /שירלי הוד

31.3.14

ציפורי השיר והמלך  /נילי ספרילי

מחיר מנוי ( ₪ 150 -מלווה מבוגר חינם)
כרטיס חד פעמי ( ₪ 35 -מלווה מבוגר חינם)

מספר המקומות מוגבל,
הקדימו להירשם ולהבטיח את מקומכם!

אהצגות
יכות

טל ,09-8985111 .פקס✿ 09-8947881 .

kfaryona@matnasim.org.il ✿ www.mky.org.il

✿

בואו לחוויה תיאטרלית איכותית ,מהנה כבר מהגיל הרך.
 5הצגות בימי שני בשעה 17:00

מועדון התיאטרון לגיל הרך
28.10.13

בובות ,שחקנים ,תפאורה ,מוזיקה ועוד באחר הצהריים של איכות עם הילדים.
ההצגות תתקיימנה באווירה אינטימית ובישיבה על מזרונים באולם הרב תכליתי במרכז הקהילתי.
משך ההצגות כשעה ומתאימות לילדים בגילאי  ,3-6אין להכניס ילדים מתחת לגיל זה.

24.2.14
קטנטני האופרה  /שירלי הוד

איך שרים אופרה? צריך לאכול משהו מיוחד?
מה צריך לעשות כדי לשיר אופרה?
שירלי הוד ,זמרת האופרה הישראלית,
מפגישה את הילדים עם אמנות האופרה.
“קטנטני אופרה” הוא מפגש אינטראקטיבי וחוויתי בו
לומדים הילדים “מה זה בכלל אופרה?” שירלי שרה
ומדגימה קטעי אופרות המותאמים לילדים בשפות
שונות ואפילו בעברית! לומדים על הקולות,
המקצבים ,הדמויות הצבעוניות ואפילו שרים אופרה!
המופע עם תלבושות ,תפאורה ואביזרים!

30.12.13
“מי? מה? פנטומימה!” /
תיאטרון המטמון

מופע מצחיק ,חוויתי ,ווירטואוזי המשלב
קומדיה ,דרמה ,תנועה ,ודמיון פרוע.
מופע שבו ניתן לשמוע את כל מה
שנימצא מאחורי המילים...
חוויה חד פעמית המאפשרת ניתוק
מהשגרה והתחברות רק לשעה קלה,
לעולם שכולו קסם.

27.1.14
ציפור החופש  /נילי ספרילי

מדיי יום מגיע הצייד ליער היפה כדי
לצוד חיות ,עד ליום אחד ומיוחד...
ביום הזה ציפור החופש מחליטה ללמד
את הצייד לקח ולגרש אותו.
האם היא תצליח ?!
דרך הומור ועולם מוסיקלי עשיר עוסק המופע
בחשיבות החופש והדרור לכל אדם וציפור.
במופע ‘ציפור החופש’ מציגה האומנית
סיפור עם ,בדרך תיאטרלית ,בשילוב
תלבושות ואביזרי תיאטרון.

31.3.14
ציפורי השיר והמלך  /נילי ספרילי

שתי חברות  -ציפורי שיר מיוחדות שרות ביער שירה
קסומה .מלך חמדן מצווה ללכוד אותן,אבל ציידיו
מצליחים ללכוד רק ציפור אחת .הציפור השנייה יוצאת
במסע לארמון המלך כדי לשחרר את חברתה .בדרכה
לארמון מצטרפים לעזרתה אלמנטים נוספים מהחי
והטבע,לכל אחד מהם יש ניגון או קצב משלו.
בסיפור מכירים הילדים מנגינות ומקצבים ,ומתנסים בהם.
האם תצליח הציפור לשחרר את חברתה?!
כל זאת ועוד הפתעות תגלו
במופע תיאטרון  -סיפור מוסיקלי.

מחיר מנוי ( ₪ 150 -מלווה מבוגר חינם)
כרטיס חד פעמי ( ₪ 35 -מלווה מבוגר חינם)

מספר המקומות מוגבל,
הקדימו להירשם ולהבטיח את מקומכם!

