مرسح املينا يافا-يقدم
תאטרון אלמינא יפו  -מציג:

مهرجان املينا السادس ملرسح االطفال
פסטיבל אלמינא השישי להצגות ילדים
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أهالً وسهالً بكم جمهورنا العزيز.
يفتتح هذا العام مهرجان املينا السادس لألطفال احتفاالت عقد ملرسح املينا!
ه ــذا الع ــام خاص ــة نح ــن متحمس ــون ملقابلتك ــم واإللتق ــاء بك ــم ،داخ ــل وخ ــارج قاع ــات امل ــرح ،يف
احتف ــال مرسح ــي متن ــوع ومتع ــدد الثقاف ــات م ــن خ ــال عي ــد األعي ــاد.
هذا العام ستعرض ثالث مرسحيات للمرة األوىل وبشكل حرصي يف املهرجان:
״مغامرات فرديناند جوز الطيب״  -مرسح حركة متنوع باللغتني العربية والعربية.
״مثالً مثالً״ – كوميدية أمثاللألطفال باللغة العربية.
״أسد ألني״  -وفقًا للقصة املعروفة ،باللغتني العربية والعربية.
يتضم ــن الربنام ــج الفن ــي له ــذا الع ــام مجموع ــة متنوع ــة م ــن املرسحي ــات االبداعي ــة م ــن انت ــاج وتقدي ــم
م ــرح أملين ــا ،وأنش ــطة مجاني ــة تش ــمل ع ــروض خارجي ــة متنوع ــة ،مهرج ــن ميداني ــن ،باب ــا نوي ــل ي ــوزع
الش ــوكواله ،ورش ــات ابداعي ــة فني ــة  ،مكي ــاج الوج ــه واملزي ــد.
نح ــن ندعوك ــم لإلش ـراك بتجرب ــة فري ــدة م ــن نوعه ــا ،تجرب ــة تفت ــح القل ــوب وتله ــم للمحب ــة والتعاي ــش
املش ــرك.

קהל נכבד ,אהלן וסהלן.
פסטיבל אלמינא ה 6 -לילדים ,פותח השנה את חגיגות העשור של תיאטרון אלמינא!
אנו נרגשים -במיוחד השנה ,לפגוש אתכם ממש ,באולמות התיאטרון ומחוצה להם,
בחגיגה תיאטרונית מגוונת ורב -תרבותית בחג החגים.
השנה יעלו בפסטיבל שלוש בכורות:
״עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור״ -תיאטרון תנועה מסוגנן ,בערבית ובעברית.
״למשל משל״ -קומדיה לילדים בערבית.
״האריה של אלן״ -עפ״י הסיפור הידוע ,בערבית ובעברית.
בתכנית האמנותית השנה ,שלל הצגות מבית היוצר של תיאטרון אלמינא ,ופעילות
חינמית הכוללת מופעי חוץ ססגוניים ,ליצני שטח ,סנטה מחלק שוקולדים ,סדנאות
יצירה ,איפור פנים ועוד ..אנו מזמינים אתכם לחוויה ייחודית,
פותחת לבבות ומעוררת השראה לפיוס וחיים משותפים.
نورمان عيىس
נורמן עיסא

جدعونا راز
גדעונה רז
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الجد

ول ا
لزمني للعروض
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לוח ה

הצגות והמופעים
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الجد

ول ا
لزمني للعروض
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לוח ה

הצגות והמופעים
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ورشات عمل وانشطة تفاعلية

סדנאות ופעילויות אינטראקטיביות
زاوية رسومات عىل الوجه ووشامت
لألطفال وورشات عمل إبداعية ومتنوعة
איפור פנים וקעקועים
לילדים וסדנאות יצירה מגוונות

أنشطة مجانية خالل املهرجان مبركز مندل يافا
بابا نويل يوزع الشوكوالتة
פעילויות חינמיות במהלך ימי הפסטיבל
במרכז מנדל יפו

بابا نويل يوزع الشوكوالته
סנטה קלאוס מחלק שוקולדים

يقرع بابا نويل الشهري واملحبوب الجرس ,يرقص يتجول ويوزع الشوكوالتة
عىل جميع األطفال خالل املهرجان.
סנטה קלאוס המוכר והאהוב מצלצל בפעמון ,רוקד ומפזז ומחלק שוקולדים
לכל הילדים במהלך הפסטיבל

8

عروض خارجية متنوعة ,وشخصيات
ميدانية ملونة ومتنوعة ومتفاعلة
מופעי חוץ מגוונים ודמויות שטח ססגוניות
ואינטראקטיביות
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عرض أحتفايل!

בכורה חגיגית!

مثالً مثل

למשל משל

مرسحیة موسیقیة تجمع بین األغاين واألمثال والفكاھة
والكثیر من الخیال املستوحى من أمثال إیسوب
املعروفة واملحبوبة.
اجیال١٠-٥ :
مدة املرسحیة  ٤٥دقیقة
اللغة :عربیة
اع ــداد موضع ــي كومی ــدي ألمث ــال إیس ــوب الش ــھیرة
واملحبوبـــة كمثـــل ״الســـلحفاة واألرنـــب״ و ״اللقلـــق
والثعلـــب״ واملزیـــد .بدمـــج مـــع الفكاھـــة واألغـــاين
الرائعـــة .تـــأيت حیوانـــات الغابـــة إىل الســـلحفاة،
حاكم ــة الحیوان ــات يف وق ــت الحاج ــة ،للحص ــول ع ــى
املش ــورة .الثعل ــب الجائ ــع واألران ــب املتك ــر ،وایضــاً
لقل ــق حس ــاس وابن ــة الغــراب املحبط ــة .الس ــلحفاة
تھـــدي األرواح ،ولكـــن ھـــل ســـتنجح يف
الحكیمـــة
ٔ
إقامـــة العـــدل والنظـــام بیـــن الحیوانـــات؟
ممثلی ــن  :بس ــام بیروم ــي ,أمی ــر ش ــكري یعق ــوب ,م ــروان مــرا
كتابــة مرسحیــة  :جدعونــا راز إخـراج  :نورمــان عيــى ترجمــة
 :بســـام بیرومـــي مســـاعد مخـــرج  :دانیـــال نـــر تصمیـــم
الدیكــور واملالبــس  :یاســمین فــوالك موســیقى :نــداڤ فیكینســي
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הצגה מוזיקלית המשלבת שירים,
משלים ,הומור והרבה דמיון בהשראת
משלי איזופוס

לגילאי10-5 :
משך ההצגה  45דק'
שפה :ערבית
עיבוד אקטואלי וקומי למשלי אזופוס
המוכרים והאהובים כמו ״הצב והארנב״,
״השועל החסידה״ ועוד .בשילוב הומור
ושירים נהדרים .אל הצב ,שופט החיות בעת
צרה מגיעות חיות היער לקבל עצה .שועל
רעב וארנב מתרברב ,וגם חסידה רגישה ובת
עורב מתוסכלת נורא .הצב החכם מרגיע את
הרוחות ,אבל האם יצליח לעשות צדק וסדר
בין החיות?
שחקנים :בסאם בירומי ,אמיר שוקרי יעקוב,
מרוואן מורא כתיבה :גדעונה רז בימוי:
נורמן עיסא תרגום :בסאם בירומי עוזר
במאי :דניאל נסיר עיצוב תפאורה ותלבושות:
יסמין פולאק מוזיקה :נדב ויקינסקי

عرض أحتفايل!

בכורה חגיגית!

أسد ألین

האריה של אלן

اعداد مثیر وميلء بالسحر للقصة املألوفة
واملحبوبة ،حول صداقة ,خوف وشجاعة.

اجیال٨-٣ :
مدة املرسحیة  ٤٥دقیقة
اللغة :عربیة
اع ــداد حدی ــث وش ــاعري لكت ــاب كروكی ــت جونس ــون
الرائ ــع "ا ٔس ــد ا ٔلی ــن" .تص ــف القص ــة صداق ــة ش ــجاعة،
بی ــن ا ٔلی ــن الفت ــاة واألس ــد – لعبتھ ــا القامش ــیة ،الت ــي
تلع ــب بھ ــا ،تخ ــرع ا ٔلی ــن مغامــرات جریئ ــة وتتح ــدث
ع ــن ا ٔش ــیاء مھم ــة للغای ــة .تش ــاركھ لحظ ــات الخ ــوف
والتمنیـــات الصادقـــة والفـــرح .اللقـــاء بیـــن االثنیـــن
مثی ــر وممت ــع ومؤث ــر ،ودائ ًم ــا م ــا یح ــدث يف غرف ــة
ا ٔلی ــن ،ھن ــاك ینبض ــون بالحی ــاة خی ــال ,م ــرح وإب ــداع ال
ح ــدود لھ ــم يف الزم ــان وامل ــكان.
ممثلیــن  :إبــاء منــذر ,اروى حلیحــل بقلــم :كروكیــت
جونســـون اعـــداد وإخـــراج :نوعـــا لیـــف ترجمـــة
للعربیـــة :بســـام بیرومـــي موســـیقى :نعـــاه ریدلـــر
دیكـــور مـــرح ومالبـــس :نیتـــع أمیتـــي تصمیـــم
الدمیـــة :اولجـــا جیرتســـان مســـاعدة مخرجـــة:
نیط ــاع می ــدان اخــراج الدم ــى :جی ــي بی ــت ھالحم ــي

עיבוד מקסים וסוחף לסיפור המוכר
והאהוב ,על חברות פחדים ואומץ.

לגילאי8-3 :
משך ההצגה  45דק'
שפה :עברית
עיבוד רענן ופיוטי לספרו הנפלא של קרוקט
ג'ונסון "האריה של אלן" .הסיפור מתאר חברות
אמיצה ,בין אלן הילדה והאריה  -צעצוע הבד
שלה ,איתו היא משחקת ,ממציאה הרפתקאות
נועזות ומשוחחת על דברים חשובים מאוד .היא
משתפת אותו ברגעים של פחד ,משאלות לב
ושמחה .המפגש בין השניים מרגש ,משעשע
ונוגע ללב ,ותמיד מתרחש בחדרה של אלן ,שם
מתעוררים לחיים ,דמיון ,משחק ויצירה שאין
להם גבול בזמן ובמרחב.
מאת :קרוקט ג'ונסון עיבוד ובימוי :נועה לב
תרגום לעברית :מאירה פירון יוצרות ומבצעות:
גילי בית הלחמי ,רוני עינב מוזיקה :נעמה רדלר
עיצוב במה ותלבושות :נטע אמיתי עיצוב בובת
האריה :אולגה גרצמן עיצוב תנועת האריה :גילי
בית הלחמי עוזרת במאית ורעיונית :נטע מידן.
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عرض أحتفايل!

בכורה חגיגית!

مغامرات امللك
فرديناند

עלילות פרדיננד פדהצור
בקיצור

مرسحية عن مفهوم الدميقراطية وقيمها لألطفال،
باللغة النموذجية ألفرايم صيدون.
اجیال١٠-٥ :

يف يـــوم مـــن األيـــام أراد امللـــك الحبيـــب فردينانـــد
معرف ــة م ــا إذا كان الش ــعب سيس ــتمر يف محبت ــه ل ــه
يف أي موق ــف أن كان وبالت ــايل ف ــرض عليه ــم قوان ــن
وعقوب ــات غريب ــة مث ــل القف ــز ع ــى س ــاق واح ــدة
أو تعلي ــق ملق ــط الغس ــيل ع ــى األذن وحت ــى حظ ــر
اس ــتخدام خمس ــة أح ــرف م ــن األح ــرف األبجدي ــة.
عـــاىن الشـــعب واشـــتىك فأصبـــح فردينانـــد غاضبـــاً
أك ــر وأك ــر عن ــاده وصعوب ــة ،حت ــى تغ ــرت قواع ــد
اللعب ــة ومل يع ــد الش ــعب يح ــب املل ــك فردينان ــد...
ممثلـــن :يـــارا زريـــق ،عومـــر روزنبلـــوم ،بـــار
ب ــروخ كتاب ــة :افراي ــم صي ــدون .إخ ـراج :يونات ــان
اســراكني ديك ــور  :بتي ــا ومخاي ــل بي ــك مالب ــس
 :صوفي ــا تروت ــش موس ــيقى :اور ماتس ــا تصمي ــم
ح ــركات :اور مش ــيح
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הצגה על דמוקרטיה וערכיה לילדים ,בשפה
האופיינית לאפרים סידון.

לגילאי5-10 :
המלך פרדיננד האהוב ,רצה יום אחד לבדוק
אם העם ימשיך לאהוב אותו בכל מצב ולכן
הטיל עליהם חוקים משונים כמו לקפץ על
רגל אחת או לתלות מקל כביסה על האוזן
ואפילו אסר על שימוש בחמש מאותיות
ה-א’ ב’ .העם סבל והתלונן ופרדיננד רק
זעם והקשה עוד יותר ,עד שכללי המשחק
השתנו ואת המלך פרדיננד כבר ממש לא
אהבו…
שחקנים  :יארא זריק ,עומר רוזנבלום,
בר ברוך כתיבה :אפריים סידון בימוי :
יונתן אסטרקין תפאורה  :בתיה ומיכאל
פיק תלבושות  :סופיה טרוטוש מוסיקה:
אור מצא כירוגראפיה :אור משיח

أرنبيم

مرسحية ثنائية اللغة جديدة تعرض ألول مرة حول
صداقة شجاعة ,حب والكثري من كعك الجزر.

اجیال٨-٣ :
مدة املرسحیة  ٥٠دقیقة
اللغة :ثنائية اللغة
أرنـــب املدينـــة وأرنـــب القريـــة ،هـــم أبنـــاء العـــم
وأصدقـــاء قدامـــى .يف أحـــد األيـــام يقـــررون االثنـــان
العيــش م ًعــا يف جحــر وألول وهلــة تبــدو األمــور عــى
م ــا يــرام! حت ــى أن يتض ــح أن أرن ــب القري ــة مبع ــر
ونط ــاط وصديق ــه امل ــدين بحاج ــة إىل نظاف ــة وترتي ــب
مثـــايل! الواحـــد منهـــم يحـــب االســـتمتاع واللعـــب
واآلخـــر مشـــغول باملهـــات اليوميـــة الروتونيـــة...
هـــل ســـينجحون بالعيـــش ســـوية؟ هـــل ســـيصلون
اىل تســـوية ويتفقـــوا؟ انضمـــوا إلينـــا ملغامـــرة مثـــرة
وناضجـــة حـــول االنفتـــاح للغـــر وتقبـــل اآلخـــر.
كتاب ــة وإخــراج :ت ــوم فولينيت ــس متثي ــل :جي ــي
بيـــت هلحمـــي /داين هرتســـيانو  ،أمـــر شـــكري
يعقـــوب موســـيقى :عمـــري داغـــان مصممـــة
الديكـــور واملالبـــس :فريـــدا شـــوهام مصمـــم
الرقصـــات :عومـــر شـــيمر

ארנבים
הצגה דו לשונית חדשה על חברות אמיצה
אהבה וקשר ומלא עוגות גזר.

לגילאי8-3 :
משך ההצגה  50דק'
שפה :דו לשונית
ארנב העיר וארנב הכפר ,הם בני דודים
וחברים טובים משכבר הימים .יום אחד
השניים מחליטים לגור יחד במחילה ולרגע
נראה שהכול ביניהם נפלא ! עד שמסתבר
שארנב הכפר מפוזר וקופצני וחברו העירוני
חייב ניקיון וסדר מופתי! האחד אוהב ליהנות
ולהשתולל והשני עסוק רק במטלות וצמוד
לכל הרגל ...האם הם יסתדרו? האם שניהם
יתפשרו ויתגמשו? הצטרפו אלינו למסע
מסקרן וגם בוגר אודות הפתיחות לשונה
וקבלת האחר.
מחזה ובימוי :תום ווליניץ שחקנים :גילי בית
הלחמי /דני הרציאנו ,אמיר שוקרי יעקב
מוזיקה :עומרי דגן מעצבת תפאורה ותלבושות:
פרידה שוהם כוריאוגרף :עומר שמר
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يم

مرسحية تعالج موضوع تلوث البيئة ،مرسحية
مليئة بالخيال،واإلبداع الفني.
اجیال٧-٣ :
مدة املرسحیة  ٤٥دقیقة
اللغة :عربية (مع تعابري عربية)

ים

הצגה אקולוגית אינטראקטיבית וצבעונית,
עשירה בדימיון ומשלבת יצירה באומנות,
חפצים ובובות.

לגילאי7-3 :
משך ההצגה  45דק'
שפה :עברית (מתובלת בערבית)

״ياس ــمني״ وكلبه ــا״ ي ــم״ يخرج ــون يف رحل ــة بالبح ــث
عـــن الكـــره املائيـــة التـــي ضاعـــت  .خـــال الرحلـــة
يلتق ــون بكائن ــات مائي ــة مث ــل قندي ــل البحر،اب ــو نفخ ــه
وبعـــض االســـاك...ورسعان مـــا يكتشـــفون أنهـــم يف
خط ــر بس ــبب األوس ــاخ والبالس ــتيك امللق ــاة يف البح ــر .
ياس ــمني تق ــوم مبس ــاعدة الكائن ــات وتقلي ــص الكارث ــة..
عندمـــا يدركـــون أهميـــة الحفـــاظ عـــى الكائنـــات
وع ــى الك ــرة األرضية….فج ــأة يج ــدون״ الك ــرة املائي ــة
״ الضائع ــة ..ياس ــمني ع ــى عل ــم ان ــة يج ــب االس ــتمرار
بالتنظي ــف والحف ــاظ ع ــى البيئ ــة والك ــرة األرضي ــة.

יסמין והכלב שלה יוצאים למסע חיפוש
משותף אחר כדור הים שנעלם .בדרך ,הם
פוגשים יצורים ימיים כמו מדוזה ,אבו-נפחא,
חתול ים ודגים שונים ,ולפתע מגלים –
שאלה נפגעו מפסולת ופלסטיק שנזרקים
לים הרבה פעמים...
הם מנסים לעזור להם להתגבר ולהקטין
נזקים ,וברגע שהם מבינים כמה חשוב להגן
על יצורי הים ועל הכדור עליו אנו חיים,
מתגלה לפתע – כדור הים השובב ויסמין
מבינה שיש הרבה לעשות ולתקן מעכשיו.

كتاب ــة وإخ ـراج :نورم ــان عي ــى ممثل ــن  :س ــيفان
كيـــر كيســـنجر موســـيقى :أيـــاال أشـــروف
مصممـــة الديكـــور واملالبـــس :ياســـمني فولـــك

מחזה ובימוי :נורמן עיסא שחקנית :סיוון
קינר קיסינגר מוזיקה :אילה אשרוב
מעצבת תפאורה ותלבושות :יסמין וולק
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عجيب

اعداد مرسحي حديث للدراما املؤثرة واإلنسانية
واألكرث مبي ًعا يف نيويورك.

اجیال١٢-٧ :
مدة املرسحیة  ٦٠دقیقة
اللغة :العربية

פלא

דרמה אנושית מרגשת בעיבוד בימתי לרב
המכר ״פלא״ .

לגילאי12-7 :
משך ההצגה  60דק'
שפה :עברית

أوغوســـط يعـــاين مـــن تشـــوه نـــادر بالوجـــه ,تـــرد
املرسحيـــة رحلـــة التكيـــف واالندمـــاج ألوغوســـط
يف مدرســـة جديـــدة .أوغوســـط يشـــعر وكأنـــه ولـــد
ع ــادي .وش ــقيقته وأرست ــه يعتق ــدون ذل ــك أيضً ــا .ه ــل
ميك ــن أيضً ــا أن يــراه اآلخ ــرون به ــذه الص ــورة -ول ــد
ذيك وصدي ــق مخل ــص ،وم ــاذا س ــيحدث لك ــم عندم ــا
تقابلـــون أوغوســـط ,بـــأي شـــكل ســـرونه؟

מסע ההסתגלות של אוגוסט ,הסובל מעיוות
נדיר בפנים ,בבי״ס חדש .אוגוסט מרגיש שהוא
ילד לגמרי רגיל .וגם אחותו ובני משפחתו
חושבים כך .האם גם אחרים מסוגלים לראות
אותו ככה – ילד שנון וחבר נאמן ומה יקרה
לכם כשתפגשו את אוגוסט? כיצד אתם
תצליחו לראות אותו?

أع ــداد مرسح ــي :جدعون ــه راز وش ــارون بورش ــتاين
اخ ـراج :نورم ــان عي ــى موس ــيقى :أي ــااله ارشوف
تصمي ــم وديك ــور :ع ــادا ب ــدر تصمي ــم مالب ــس:
نوعـــا دوتـــان | تصميـــم الدميـــة :اوفـــر تســـويبيل
العمـــل مـــع الدمـــى :أفيتـــال دفـــوري إضـــاءة
وصـــوت :جـــورج قهوجـــي مســـاعدة مخـــرج:
أفيفي ــت حانانئي ــل ممثل ــن :يين ــون كوهني،ش ــارون
بورشـــتاين  ،جدعونـــه راز ،فيـــوال جومتن،عيـــدان
شـــقروقة ،تـــوم شنيتســـي ،يائـــور يعقـــوب.

עיבוד למחזה :גדעונה רז ושרון בורשטין
במאי :נורמן עיסא מוזיקה :אילה אשרוב
תפאורה :עדה פדר תלבושות :נועה דותן
עיצוב בובה :אופיר צויבל עבודה עם בובות:
אביטל דבורי וידאו ארט :ג'ורג' קהוג'י ע.
במאי :אביבית חננאל שחקנים :ינון כהן ,
שרון בורשטין ,גדעונה רז ,יולה ימית גוטמן ,
עידן שקרוקה ,יאור יעקב  ,תום שיניצקי
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كرتون

عرض مهرجني ممتع يدمج بني السريك واأللعاب
البهلوانية ومجموعة من السحر واملفاجآت.
اجیال ٨-٣ :ولجمیع ا ٔفراد العائلة
مدة املرسحیة  ٤٥دقیقة
اللغة :بدون كالم

קרטון
מופע ליצני ומשעשע המשלב קרקס
ואקרובטיקה ושלל קסמים והפתעות.

לגילאי 3-8 :ולכל המשפחה
משך ההצגה  45דק'
שפה :ללא מילים

منق ــل الش ــقق واملمتل ــكات ،ال ــذي يري ــد فق ــط أن
يفع ــل الس ــحر ،يلتق ــي مبنق ــل آخ ــر ينق ــل الصنادي ــق،
والـــذي يحلـــم بالعمـــل يف الســـرك .كالهـــا لديـــه
مهم ــة واح ــدة – نق ــل صن ــدوق واح ــد ووحي ــد .ه ــل
ســـيفتحون الصنـــدوق ويكتشـــفون مـــا هـــو فيـــه؟
ه ــل يج ــرؤون ع ــى اختي ــار تحقي ــق حل ــم كل واح ــد
منه ــم؟

מוביל דירות וחפצים ,שרוצה בכלל רק
לעשות קסמים ,פוגש עוד מוביל של ארגזים,
החולם לעבוד בקרקסים .לשניהם משימה
אחת ויחידה  -להעביר ארגז אחד בודד
בחזרה .האם הם יפתחו את הארגז ויגלו מה
יש בתוכו? האם הם יעזו לבחור להגשים כל
אחד את חלומו?...

كتاب ــة وإخــراج :ج ــايب كوه ــن ممثل ــن وكاتب ــن:
ايلي ــا تسيبولس ــي ,ش ــاحار ش ــموئيلوف موس ــيقى:
روعـــي فاديـــدة مصممـــة املالبـــس والديكـــور:
ياس ــمني ف ــوالك.

בימוי ויצירה :גבי כהן שחקנים יוצרים:
איליה ציבולסקי ,שחר שמואלוב
מוזיקה :רועי פדידה
מעצבת תפאורה
ותלבושות :יסמין וולק
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مرسحيات املكتبة – مرسح كرتون

הצגות ספרייה -תיאטרון קרטון

رس مخفي

סוד כמוס

مرسحية مبنية عىل مرسح دمى ,من تأليف مرسح كرتون

أجيال 4-8
يذهـــب األســـد وجيجـــي الزرافـــة إىل حافـــة الغابـــة
الكتشـــاف أي حيـــوان هـــو عصـــر تـــوت أرض ليعرضـــان
عليـــه الصداقـــة .يف الطريـــق يضحكـــون ،يحبـــون بعـــض,
يتشــاجرون ,يتصالحــون ويفــوزون أخ ـ ًرا  ...بصديــق جديــد.

امللك سليامن والنحلة

أسطورة مرحه ومثرية للتفكري من تأليف ت .كرتون عن
نحلة صغرية جداً والتي متكنت من إنقاذ ملك كبري كبري ...
أجيال 4-8
ن ــام املل ــك س ــليامن الكب ــر يف بس ــتان ق ــره .لس ــعته
نحل ــة صغ ــرة واآلن هن ــاك دم يف أنف ــه .أراد املل ــك أن
يعاقبه ــا ،ي ــا له ــا م ــن ورط ــة!
لكــن ذات يــوم قامــت مبســاعدة امللــك يف حــل اللغــز,
صديقتنــا النحلــة .لذلــك انحنــى لهــا امللــك يف النهايــة.

הצגה המשלבת תיאטרון בובות ,מבית היוצר
של תיאטרון קרטון

גילאי 4-8
אריה וגיגי הג’ירפה הולכים עד קצה החורשה
בשביל לגלות איזו חיה היא מיץ פטל ולהציע
לו חברות .בדרך הם צוחקים מתאהבים
רבים ומשלימים ולבסוף זוכים ...בעוד חבר

שלמה המלך והדבורה

אגדה מעוררת מחשבה ומסופרת בקלילות
מבית היוצר של ת.קרטון על דבורה קטנה
קטנה המצליחה להציל מלך גדול גדול...

גילאי 4-8
שלמה המלך הגדול בגן הארמון נרדם,
דבורה קטנה עוקצת אותו ,ובאפו יש דם.
הוא אותה רוצה להעניש ,איזה עסק ביש!
אך יום אחד היא למלך עזרה לפתור את
החידה .כך שלבסוף  -לה המלך קד קידה.
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عروض خارجية

מופעי חוץ

عازفة كامن ومهرج

כנרת וליצן

مهرج وعازفة كامن تعزف املوسيقى واأللحان مع العديد
من السعادة والضحك والفرحة كامن.

القبعات الطويلة

ליצן וכנרת מנגנת שעושים הרבה שמח עם
המון הומור פורח

הכובעים הגבוהים

عازف طبول وعازف ساكسوفون يعزفون بجو ملئ بالضحك والفرحة

מתופף וסקסופוניסט שעושים הרבה שמח

أوتو موتو

אוטו מוטו

قصة عن حزمة كادت أن تضيع
ب ــدون أي إن ــذار وبالصدف ــة ،ع ــى خش ــبة امل ــرح ،تتوق ــف
س ــيدة يف مركب ــة .لديه ــا مهم ــة ,تس ــليم حزم ــة  ...الس ــؤال
امله ــم  -مل ــن ه ــذه الحزم ــة!؟!؟
تتلق ــى «ب ــول» س ــاعية الربي ــد مهم ــة بغاي ــة االهمي ــة ،تس ــليم
حزم ــة اىل ه ــدف م ــا برسع ــة .جنب ــا إىل جن ــب م ــع موت ــو
س ــيارتها يرشع ــون اىل مغام ـرات مليئ ــة بالح ــوادث واملفاج ــآت
عـــامل مـــن املـــرح التهريجـــي مـــيء باألغـــراض والفكاهـــة
وســـحر الفقاعـــات.
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סיפור על חבילה שכמעט הלכה לאיבוד

בלי שום אזהרה ובלי כוונה ,על הבמה עוצרת
גברת ברכב ממונע .יש לה משימה ,להעביר
חבילה...
למי היא מיועדת – זאת השאלה!?!?
בול הדוורית מקבלת משימה חשובה ביותר,
למסור חבילה ליעד במהרה .יחד עם מוטו האוטו
שלה הם יוצאים להרפתקה רצופת תקלות
והפתעות עולם של תיאטרון פיזי ליצני עם
חפצים המשתמש בהומור ובקסם של בועות.

طاقم مرسح املينا:
املديرة :جدعونا راز
املدير الفني :نورمان عيىس
منتجة املهرجان :ايال هارئيل
عالقات عامة :راحيل فيلرن
مديرة التسويق :فتحية حامد
املدير التقني :جورج قهوجي
مدققة الحسابات :نييل توف
املحاسب :وسيم بشارة
تصميم غرافيك :روين عيىس
كتابة محتوى ديجيتال :يويس خلييل
بناء وتصميم ديجيتال :رايف جال
طباعة :نيكوداه

צוות אלמינא:
מנהלת :גדעונה רז
מנהל אומנותי :נורמן עיסא
מפיקת הפסטיבל :אלה הראל
יח"צ :רחל וילנר
מנהלת שיווק :פתחיה חמאד
מנהל טכני :ג'ורג' קהווג'י
מנהלת חשבונות :נילי טוב
רו"ח :ואסים בשארה
עיצוב גרפי :רוני עיסא
קריאייטיב ותוכן בדיגיטל :יוסי חלילי
בנייה ועיצוב דיגיטלי -רפי גל
דפוס :נקודה
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سادس ملرسح االطفال

مهرجان املينا ل
א השישי להצגות ילדים
פסטיבל אלמינ
مب
ركز الثقافة
م
ن
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ل
يا
فا
במרכז

תרבו

ת מנדל-יפו

1
2
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|
2
1
|
1
1
9
عروض مرسح املينا
وعروض مستضافة

متاثيل حيه
وعروض سريك

הצגות תאטרון אלמינא
והצגות אורחות

مكياج وجوه
ووشم

איפור פנים
וקעקועים

דמויות שטח
ומופעי קרקס
بابا ناويل

סנטה קלאוס

عروض موسيقية متنوعة

סדנאות תאטרון ואומנות

Elmina Theater
مرسح املينا -يافا
תיאטרון אלמינא
0502-800-300 03-533-5444
Elminajaffa@gmail.com
www.elminajaffa.com
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