קטלוג עונת
2020-2019
הופעות ופעילויות מיוחדות של להקת מחול בת־שבע לארועים מגוונים
הזמינו מאיתנו מופע שלם במרכז סוזן דלל או על במות אחרות ברחבי הארץ,
קנו כרטיסים לקבוצות גדולות או שלבו קטעים קצרים באירוע ארגוני שכולל תכנים נוספים.

להקת מחול
Dance Company
شركة الرقص

יצירות קצרות
המתאימות
לאירועים

״רציתי להגיד לכם תודה ענקית .היה לנו ערב מדהים אתמול.
הסוד הגדול ,זה לעבוד עם האנשים הנכונים .אתם האנשים
הנכונים .הכל היה בדיוק כמו שאנחנו אוהבים.״
הדס ארצי NOVOCURE

אחד מי יודע
יצירה ל 18-14-רקדני אנסמבל בת־שבע
מתוך המופע ״קיר״ ( )1990מאת אוהד
נהרין ,לצלילי ״נקמת הטקרטור״
ומקסים וואראט
משך היצירה 8 :דקות

ריקוד עם קהל
יצירה ל 18-14-רקדני אנסמבל בת־שבע
מתוך המופע ״זאצ׳צ׳ה״ ( )1993מאת
אוהד נהרין לצלילי דין מרטין.
משך היצירה 7 :דקות

חלב שחור
מאת אוהד נהרין ()1990
יצירה לחמישה רקדני אנסמבל בת־שבע
אורך היצירה 15 :דקות

ג'ורג' וזלמן
מאת אוהד נהרין ()2006
יצירה לחמש רקדניות אנסמבל בת־שבע
אורך היצירה 15 :דקות

TRAIN
יצירה ל 18-14-רקדני אנסמבל בת־שבע
מתוך המופע ״סדר״ ( )2007מאת אוהד
נהרין ,לצלילי פסקול מאת מקסים וואראט
ו"GOLDFRAPP"-
משך היצירה 6 :דקות

לרכישת כרטיסים לקבוצה (מעל  15איש)
כתבו לאיה קנתboxofficemanager@batsheva.co.il :
להזמנת "יום מחול" לתלמידי מחול
כתבו למירית בן וייסmirit@batsheva.co.il :

מופעים
בימתיים
באורך מלא

מופעי בת־שבע מתקיימים על גבי בימות מעץ שמידותיהן
המינימליות הן  12מ׳ מיפתח 17 ,מ׳ רוחב ו 11-מ׳ עומק
(להוציא ״2019״ שמתקיים באולם ורדה במרכז סוזן דלל בלבד)

2019
יצירה חדשה מאת את אוהד נהרין
בביצוע רקדני הלהקה
״העבודה החדשה של אוהד נהרין ,היא הברקה מתחילתה
ועד סופה .היא אלגנטית ומתלכלכת ,ופואטית ,והכרחית
לנו בגלל יופיה ,אבל ובעיקר ,בגלל הדיון המתמקח שהיא
מקיימת אל מול המציאות.״
(ענת זכריה" ,ידיעות אחרונות" ,דצמבר )2019
״כשמחול נוגע לך בתודעה ,בנשמה ,בבטן – אתה יודע
שזה ה-דבר הבא״ (אורה ברפמן ,ג'רוזלם פוסט ,דצמבר )2019

גירלנדה
ערב אחד .שישה יוצרים.
עולמות שונים נפגשים.
בכורה עולמית בביצוע אנסמבל
בת־שבע-הלהקה הצעירה
יוצרים :טליה בק ,נדב צלנר ,נועה צוק
ואהד פישוף ,נאוה פרנקל ,ויצירה של נועה
אשכול שתעלה מור בשן.

דקהדאנס
מאת אוהד נהרין
בביצוע אנסמבל בת־שבע  -הלהקה הצעירה
״הכוריאוגרפיה של נהרין מגוונת ורבת המצאות באופן
מעורר השתאות .הרקדנים ממריאים ,מתחברים,
מתהפכים והכל בשברי שניה ,ובצורה שנדיר לפגוש.
כל ה־ 18פנומנליים״
(דומיניון פוסט ,ניו זילנד פברואר )2014

ונצואלה
מאת אוהד נהרין
בביצוע להקת מחול בת־שבע
״ונצואלה על רקדניה הנפלאים ,היא יצירה
מרתקת ורבת פנים ,שטמונה בה הפתעה שנשארת
עם הצופה גם זמן רב לאחר היציאה מן האולם״
(יעל אפרתי ,טיימאאוט ,מאי )2017

הורה
מאת אוהד נהרין
בביצוע להקת מחול בת־שבע
"חיזיון תנועתי מפעים"
(מירב יודילוביץ' ,ynet ,יוני )2009
"עולם ירוק ,מעורער ויפה עד אימה"
(טל לוין ,הארץ ,פברואר )2018

THE LOOK
מאת שרון אייל

חלב שחור ,ג'ורג' וזלמן
מאת אוהד נהרין
בביצוע רקדני אנסמבל בת־שבע -
הלהקה הצעירה;
"ספקטקל תעשייתי ,עתידני ,מבהיל ומרתק"
(גילי איזיקוביץ' ,הארץ ,מרץ )2019

להזמנת מופע מחוץ לתל-אביב או פעילות לארגונים וחברות
כתבו למירית בן-וייסmirit@batsheva.co.il :

לכל המשפחה

בת־שבע מאמינה בטיפוח קהל צעיר.
מופעי בת־שבע לכל המשפחה מספקים דלת כניסה מהנה
למחול לקטנים וגם לגדולים .מתאים לארגונים ,חברות ,ימי
הולדת ושמחות משפחתיות.

דקה׳לה
מאת אוהד נהרין
בביצוע אנסמבל בת־שבע -
הלהקה הצעירה
״מותיר את הילדים ומלוויהם עם חוויה ויזואלית
אמנותית מענגת״ (מאיה נחום שחל ,כלכליסט )2012
*מגיל  8ומעלה

כמויות
מאת אוהד נהרין
בביצוע אנסמבל בת־שבע -
הלהקה הצעירה
״דלת כניסה נפלאה לעולם המחול .מומלץ״
(ידיעות אחרונות)
״מופע נהדר ומומלץ ,ולא רק לילדים...״
(רותה קופפר ,הארץ )2014
*מגיל  6ומעלה

לפרטים נוספים ולהצעת מחיר:
מירית בן-וייס mirit@batsheva.co.il

צילומים :אסקף ,גדי דגון

