הפעם באמת

הגזמנו!
חוברת מידע והרשמה לרכישת מנוי לעונת 2019/2020
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מנויות ,מנויים ושוחרי תרבות יקרים,

שמירת מקומות:

רגע לפני שהמסך עולה על עונה גדולה ומיוחדת במינה ,אני נרגשת וגאה להציג
בפניכם לראשונה את חוברת ההרשמה לעונת  .2019-2020אני ,צוות התיאטרון
וחברי וועדת הרפרטואר עושים לילות כימים כדי להגיש עבורכם את הכי טוב שיש
והשנה ,באמת שהגזמנו ...כמפעל המנויים הגדול ביותר בישראל ,אנו מחויבים
להכתיב סטנדרטים חדשים של תוכן ,יצירה ,הצגות בכורה ,סדרות תיאטרון ישראלי
משובח ,סדרות מוסיקה ומופעי בידור ,שתראו רק כאן 365 ,ימים בשנה ,ערב
ערב-כמיטב המסורת תיאטרון ללא הפסקה!

והעונה ,טריפל המופעים החמים של ישראל עולים על במה אחת בלעדי למנויי תיאטרון הצפון!

רוכשים מנוי עד ה 10.03 -בלבד ומקבלים את
אחת ההופעות הגדולות ביותר בישראל
דני ,גידי וחברים  /שלומי ופבלו /שלום חנוך ומתי כספי
כל הקודם זוכה! מספר הכרטיסים מוגבל!

אני ממליצה לכם להקדים ולהירשם למנוי היוקרתי ,שאין כמותו בישראל עד ה10.03 -

וליהנות מ 8-הצגות ומטריפל המופעים החמים ביותר כי הפעם באמת הגזמנו...
נתראה בתיאטרון הצפון ,תיאטרון הבית שלכם .בהוקרה ,עדי קאופמן | מנכ״ל
השנה החלטנו לגייס עצמנו למען הקהילה ולהציע תרומה של  ₪10בעת
רכישת המנוי למען מזון עבור קשישים נזקקים .התרומה תתבצע טלפונית בזמן
רכישת המנוי .על כל סכום שנגייס מכם המנויים ,תיאטרון הצפון יוסיף 10%
ונעביר את התרומה לארגון לתת לקשישים נזקקים .זה המעט שאנחנו יכולים לעשות יחד
כדי להחזיר אהבה לקהילה ,שבה אנו חיים ,ובזכותה תיאטרון הצפון כה מצליח.
*6833 | LATET.ORG.IL

שמירת מקומות למנויים וותיקים עד  ,18.04.19להזכירך -רוכשים מנוי עד  10.03ונהנים מאחת ההופעות הגדולות ביותר בישראל-דני,
גידי וחברים | שלומי ופבלו | שלום חנוך ומתי כספי ללא תוספת תשלום (במסגרת המנוי כהצגת בחירה) ובנוסף ,הצגה  8מתנה ומארז
אסתטיקה יוקרתי בשווי  1600ש״ח מתנת  -BEYONDקליניקות לאסתטיקה

שינוי מקום/סדרה/יום בשבוע:

מנויים המעוניינים לבצע שינוי במקום הישיבה/ביום המנוי/בסדרה מתבקשים לפנות לתיאטרון הצפון מיידית על מנת להבטיח לעצמם
את מבוקשם .כל הקודם זוכה!

הסדרים עם מקומות עבודה:
מנויים הנרשמים דרך מקום עבודתם שימו לב! במידה והנכם מעוניינים לבצע שינוי ביום המנוי/מקומות הישיבה וכן ליהנות
מאחת ההופעות הגדולות ביותר בישראל-דני ,גידי וחברים | שלומי ופבלו | שלום חנוך ומתי כספי ובנוסף ,מהצגה  8מתנה ומארז
אסתטיקה יוקרתי בשווי  1600ש״ח מתנת  -BEYONDקליניקות לאסתטיקה .עליכם לפנות בנוסף למקום עבודתכם מיידית גם
לתיאטרון הצפון ,להירשם ולשלם דמי הרשמה בסך  100ש״ח למנוי (אשר יוחזרו/יופחתו עם קבלת התשלום המלא על המנוי) במקרה
של ביטול/אי מימוש ההרשמה במקום העבודה ,דמי הרישום לא יוחזרו!

חשוב לדעת!
• כרטיס המנוי שברשותכם תקף לעונה  2019-2020עם חידוש המנוי לאותו מקום ולאותה סדרה .יש לשמור על כרטיס זה אשר ישמש
אתכם בכניסה לתיאטרון ולכל העונות הבאות.
• השיבוץ נקבע בהתאם למועד הרישום בתיאטרון הצפון ,על כן חשוב להקדים ולהירשם על מנת שנוכל להבטיח לכם את מבוקשכם.

סדרת הערים המרתקות בעולם:
סדרה ייחודית בתיאטרון הצפון .לאור הביקוש הרב לסדרה זו ,מומלץ להקדים ולחדש את המנוי!
שמירת המקומות בסדרה זו ,למנויים ותיקים עד  28.02.19בלבד! שיפור מקום ומכירת מנויים חדשים לסדרה זו יתאפשרו
החל מ 15.03.19 -ועל בסיס מקום פנוי בלבד! כל הקודם זוכה!

אזרח ותיק:
אזרחים ותיקים ייהנו מהנחה של  50%ממחיר מלא להצגות תיאטרון בלבד (למעט מופעי אמרגן וסדרות נלוות) .ההנחה תינתן בהצגת
תעודת אזרח ותיק.

לרוכשי מנוי זוגי לתיאטרון הצפון עד ה10.03 -

אנה ברנובסקי

קליניקת ביונד חיפה מזמינה אותך ליהנות
מחבילת טיפולים אסתטיים בשווי  1600ש“ח במתנה!
טיפול בוטוקס או טיפול חמצן  +מסיכת ליפטינג  +יעוץ מקצועי אישי מתנה!
למימוש המתנה חייגי עכשיו וקבעי תור 077-7722266 -
שובר מתנה אחד לזוג מנויים הניתן למימוש כנגד מסירת השובר במקום | הטיפולים מיועדים ללקוחות בגילאי  | 35+בכפוף להתאמה רפואית | השובר ניתן למימוש בסניף חיפה )קניון סינמול(
בלבד | תוקף השובר עד ה  | 30.6.19לא ניתן להמיר את שובר המתנה או שווי מתנה בטיפולים או מוצרים אחרים | מימוש השובר ומתנה מותנה בקביעת תור מראש | מתנה :מסיכת ליפטינג
 50מ"ל בשפופרת או צנצנת על פי המלאי הקיים )עד גמר המלאי( ואיזור בוטוקס )לבחירה :מצח ,בין הגבות או צידי העיניים( או טיפול חמצן | החברה שומרת לעצמה את הזכות להמיר את
מסכת הליפטינג למוצר אחר בהתאם למלאי הקיים | אין כפל מתנות  .ט.ל.ח | מסכת ליפטינג מסדרת האנטי אייג‘ינג של ביונד

שובר מתנה אחד יינתן לרוכשי מנוי זוגי להצגות מבוגרים | לרוכשים מנוי עד  10.03.19בלבד.
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מנויים נאמנים נהנים
מנוי חדש | 1-2שנים ברצף:

⋅ כרטיס * 1+1מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
⋅ הטבה חד שנתית*  -כרטיס להצגת תיאטרון ב 70 -בלבד.

הצפון
כוכב
מועדון
המנוי שלכם שווה יותר!
 10%צבירת נקודות

מהסכום הכולל בעת רכישה וקנייה של כרטיסים!

(לדוגמא :רכישה בסכום של  200תצבור  20נקודות בחשבונכם |  1נקודה = )1

מנוי ארד | 3-5שנים ברצף:

כרטיס מתנה

⋅ כרטיס * 1+1מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
⋅ הטבה חד שנתית*  -כרטיס להצגת תיאטרון ב 60 -בלבד.
⋅  10הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות

אמרגן ומחזות זמר)

מנוי כסף | 6-10שנים ברצף:

⋅ כרטיס * 1+1מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
⋅ הטבה חד שנתית* -כרטיס להצגת תיאטרון ב 50 -בלבד.
⋅  15הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות

מנוי זהב | 10שנים ומעלה ברצף:

⋅ כרטיס * 1+1מתנה לבחירה בחודש יום ההולדת.
⋅ הטבה חד שנתית* -כרטיס להצגת תיאטרון ב 45 -בלבד.
⋅  20הנחה ברכישת מנוי נלווה* לסדרות השונות

*הטבת יום ההולדת תינתן ממחיר מלא בלבד ,ללא כפל הנחות ומבצעים!
*ההטבות יינתנו לבחירה מתוך מגוון הצגות המנוי בתיאטרון (למעט מופעי אמרגן ומחזות זמר).
*מנוי נלווה  -ההנחה תקפה ברכישת זוג מנויים בלבד ,לסדרות :שרים לך מולדת ,אנדלוסית.
*הטבה חד שנתית -מוגבלת לרכישה של זוג כרטיסים בלבד ,ללא כפל הנחות ומבצעים!
*ההטבות והמתנות יינתנו למנויים המנויים בתיאטרון הצפון ברצף של שנים בלבד! ט.ל.ח

כרטיס מתנה להצגת תיאטרון לבחירתכם על כל צבירה של
 80נקודות בחשבונכם( .לבחירה ממגוון הצגות המנוי למעט מופעי

מחירים מוזלים ומיוחדים

רק חברי מועדון כוכב הצפון נהנים ממחירים מיוחדים לכל
ההצגות והמופעים בתיאטרון הצפון( .המחירים המיוחדים יפורסמו
בעמודי ההצגות והמופעים בחוברת המנוי)

מתנת יום הולדת

צבירת נקודות כפולה בחודש יום ההולדת שלכם ,כלומר 20%
צבירת נקודות מהסכום הכולל בעת רכישה וקנייה של כרטיסים
 -רק בחודש יום ההולדת!

(לדוגמא :רכישה בסכום של  200תצבור  40נקודות בחשבונכם |  1נקודה= )1

מועדון הלקוחות הגדול של תיאטרון הצפון
מועדון כוכב הצפון המועדון שצובר לכם יותר...
הצטרפו ותיהנו ממגוון מתנות והטבות במיוחד עבורכם!
ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום של  60למנוי ותקפה לשנה מיום ההצטרפות .בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות .ט.ל.ח.
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מחזמר לבחירה
המחזמר שהפך לפס הקול
של חיינו מבית היוצר של
המלחין יאיר רוזנבלום,
החתום על נכסי צאן ברזל
בתרבות הישראלית!

מיקהשלי

" מיקה"" ,בשמלה אדומה" ,
"ישנן בנות"" ,אהוב בסיירת חרוב"
",גבעת התחמושת"" ,גשם אחרון"
ורבים נוספים.

מחזה מוסיקלי על פי שיריו של יאיר רוזנבלום

מאת :גדי ענבר  /בימוי :משה קפטן /
בהשתתפות :יובל דיין/עמית
פרקש ,יעקב כהן ,מיקי קם/
אורנה רוטברג ,משה אשכנזי/
עומר פרלמן ,רויטל זלצמן/
מאיה שואף ,נדיר אלדד/דוד
הררי ,אושרת אינגדשט ,מתן
שביט ,דורון ברוקמן ,שחר רז,
שמוליק כהן ועוד.

משך ההצגה :כשעתיים וחמישים כולל הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 250 :מחיר מנוי₪ 129 :
מועדון כוכב הצפון₪ 119 :
במסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪ 69

יום שני  18.3.19בשעה 20:30
יום שלישי  19.3.19בשעה 20:30
יום רביעי  20.3.19בשעה 20:30

מחזמר לבחירה

שיגעון המוזיקה

בימוי :גלעד קמחי
מבוסס על הסרט של חברת פרמאונט  RSOוהסיפור של ניק כהן
בהשתתפות :גל פופולר ,דנה פרידר ,קרולינה ,אלי דנקר,
דניאל סטפן ,אסף הרץ ,שני שאולי ועוד.

הסרט המיתולוגי
שהפך למחזמר
בשילוב שירי
להקת הבי ג'יז

לראשונה
בישראל

משך ההצגה :כשעתיים ו  55דק׳ כולל הפסקה
מועד תחילת הזמנות :מיידי
מחיר אורח | ₪ 350 :מחיר מנוי₪ 189 :
מועדון כוכב הצפון₪ 159 :
במסגרת הצגת בחירה בתוספת ₪ 99

יום חמישי  4.4.19בשעה 20:30
יום שישי  5.4.19בשעה 21:00
מוצ״ש  6.4.19בשעה 21:00
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זרים מושלמים
20:45

20:30

מחזה עלפיסרטו שלפאולו ז'נובזה
עיבוד ותרגום :ארז דריגס  /בימוי :נתן דטנר

21:30

ארוחת ערב רגילה שהופכת לערב נטול מחסומים,
נטול הסתרות ,סודות ,שקרים ומזימות
20:30
משתתפים:
מורדי גרשון  /מאיה מעוז  /תומר שרון
ריקי בליך  /נתי רביץ  /ספיר אזולאי  /פיני קידרון

20:45

הייתם שמים את הנייד שלכם
על השולחן בערב הזה?

במהלך ארוחת ערב ,נענים החברים לאתגר אותו
יזמה אחת המשתתפות ,להניח את המכשירים
הסלולריים על השולחן ,בידיעה שכל הודעה או
שיחה שיקבל אחד מהם תהיה גלויה לכל שאר
החברים .העניינים מסתבכים כאשר החברים
מגלים עד כמה הם אינם מכירים בניגוד למה
שחשבו בתחילה.
משך ההצגה :כשעה וחצי ללא הפסקה

רודף העפיפונים
עיבוד בימתי לרב המכר של
חאלד חוסייני בבכורה ישראלית

מחזה מאת :מת'יו ספנגלר
תרגום לעברית :עינת ברנובסקי
בימוי ועיצוב פס-קול :נועם שמואל

בהשתתפות :אבי אזולאי ,דורון תבורי ,הלל קפון,
פיראס נסאר/תום אפלבאום ,אורי יניב ,גלעד קלטר,
אלכסנדר סנדרוביץ' ,ויטלי פוקס/אלי מנשה ,כרמל
קנדל ,רוני עינב

'רודף העפיפונים' הוא סיפור על חברות ,בגידה ועל מחיר הנאמנות .סיפור על אבות
ובנים :האהבה ביניהם ,הקורבנות שהם מקריבים ועל השקרים שהם מספרים .כל זה
על הרקע של קאבול ,בירת אפגניסטן  -עיר קסומה ,ססגונית ,מלאת ריחות אקזוטיים,
בזארים שוקקי חיים ותחרויות להפרחת עפיפונים.
אמיר ,בנו של איש עסקים פאשטוני עשיר ומכובד ,וחסן ,בנו של משרת האזארי,
גדלים יחד :ספק חברים ,ספק אדון ומשרת וגורלותיהם נשזרים זה בזה עד שאחד
מהם בוגד בחברו במעשה שירדוף אותו שנים רבות אל חיים אחרים ביבשת אחרת.
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לרדוף אחרי האושר,
החלומות ,החברות.
להתחבר לחוויה עוצמתית
שתדביק אתכם לכיסא
ותגרום לכם
לעוף לשמיים!
מן הביקורת:

״פס הייצור האיכותי של תיאטרון גשר ממשיך לייצר
תיאטרון ברמה גבוהה ומעניק לצופים את אחת החוויות
העוצמתיות שניתן להעלות על הדעת ...״ ( וואלה ! )
 "...כך הופכים רב מכר לתיאטרון מצוין " ! ( ) YNET
" ...השחקנים כאן עושים עבודה תיאטרלית נהדרת.
עוד הוכחה לכך שהתיאטרון הישראלי חי ובועט
ומהווה מקור משיכה ומגנט לצעירים " ( גל"צ )

המחזה זכה להצלחה מסחררת בווסט אנד בלונדון כולל עיבוד לסרט
שהיה מועמד לפרס "גלובוס הזהב" היוקרתי בשנת2007

מיטב הצגות בית ליסין

עבדאללה
שוורץ
מחזה ישראלי חדש מאת רמי ורד

קומדיה סופר-אקטואלית.
ערב נישואיה של לאה שוורץ ,לבחיר ליבה ,אריאל
וההתנחלות הקטנה שבשומרון ,שבה הם גרים ,גועשת
ורוגשת .אפילו הוריה של לאה ,ציקי ותרצה ,מוכנים
להפסיק קצת לריב ולדחות את משבר היחסים ביניהם,
למען אהבתה הפורחת של בתם .אלא שאז ציקי ,אבי
המשפחה ,שומע במקרה שיר ילדים קטן ותמים – וחייו
ברגע אחד משתנים .האם ציקי חולה? באם הוא מבין
מה מתרחש סביבו? האם סאדאת יצליח לנחות בשלום
ולחתום על הסכם השלום? מה הקשר ? בקרוב תגלו!

בתיאבטלרעדי

לעונת ון הצפון
(חיפה-0ק2019-2
ריות)

משתתפים :ענת וקסמן ,אבי קושניר ועוד

Dummy Text

דרמה משפחתית פיוטית
בשיתוף ת.חיפה /
מאת :אנדרו בבל

דברים שאני יודעת

משתתפים :יונה אליאן קשת ,גדי יגיל ועוד

אינטימיות
דרמה קומית חדשה
מאת :רוני קובן

בעין סערה
דרמה פיוטית מרגשת

בעלת
הבית אפס
מחזה
ישראליידליןחדש ביחסי
מאת :נועה
אנוש

קומדיה מוסיקאלית מרגשת
עיבוד לסרטה המצליח
ועטור הפרסים של טליה לוי
מגיע לבמה בעיבוד מיוחד לבית ליסין

שנישקרים
ואמתאחת
קומדיה מאת:
סבסטיאן בלאן וניקולא פווארה

מאת :פלוריאן זלר
בימוי :כפיר אזולאי

מיטב הצגות הקאמרי

קן הקוקייה
משפיות לשגעת ...בערב הזוי במיוחד!

בכיכובושל עוז זהבי
מאת :דייל וסרמן  /בימוי :עומרי ניצן /
בהשתתפות :רות אסרסאי ,עזרא דגן ,יצחק
חזקיה ,שלום כורם ,מוטי כץ ,יואב לוי ,מיה לנדסמן,
רביב מדר ,אסף סולומון ,זיו קלייר , ,אולה שור
סלקטר ועוד...

הריון
בעקבות מחזהו הקלאסי של לורקה  -ירמה
בעיבודה של עדנה מזי"א
בימוי :עמרי ניצן

בכיכובהשל מאיה דגן

מיזרי
מחזה מאת ויליאם גולדמן מאת סטיבן קינג
במאי :עירד רובינשטיין

לריב
לא
מאת :גור קורן

בימוי :גלעד קמחי
משתתפים:
דביר בנדק ,עירית קפלן,
גור קורן ,ירדן ניקפהמה,
נדב אסולין ,כנרת לימוני

תיקון

הסופר המצליח פול שלדון מתעורר
בבקתה נידחת ,בזמן סופת
שלגים כששתי רגליו שבורות .הוא
מגלה שעבר תאונת דרכים ,ומי שהצילה
אותו היא אנני וילקס ,אחות במקצועה,
מכורה לסדרת הרומנים ״מיזרי״ פרי עטו
של שלדון .היא סועדת ומטפלת בסופר
חסר-הישע  ,עד שתצליח ליצור קשר
עם העולם החיצון .אלא שהסערה
חולפת ,העזרה לא מגיעה ,והאחות
הרחמנייה מתגלה כסוהרת אכזרית,
הנחושה לשמור את הסופר הנערץ
לעצמה ,ומכריחה אותו לכתוב רומן
חדש ,במיוחד בשבילה.

בכיכובםשל קרן מור ויובל סגל

מאת :רמי דנון ואמנון לוי
בימוי :רמי דנון

אניהו

קומדיה לירית עם פזמונים
מאת אתגר קרת ורוני סיני

בימוי :שירילי דשא /
מוזיקה מקורית :יוני רכטר
בהשתתפות :אודי רוטשילד,
רוני גורנשטיין  /ירדן ברכה,
אלי גורנשטיין ועוד.
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מיטב הצגות תיאטרון באר שבע

קומדיית מצבים מטורפת,
מפתיעה ,מרגשת ומצחיקה עד דמעות!
בהשתתפות :אמיר קריאף ,מולי שולמן ,שירי
גולן ,אדווה עדני ,יונתן צ'רצ'י ,תמר מלאכי ,ניר סעדון,
איתמר אליהו ,אליאור אליהו אמסלם.
ז'ורז' מנהל מועדון לילה מצליח בסן טרופז העליזה
והזוהרת של שנות השבעים .אלֵּבן הוא בן זוגו וכוכב
מופעי הדראג העולים במועדון .השניים חיים באושר
ובנחת בקן אוהבים שמח וצבעוני עד שמישל ,בנו
של ז'ורז' (מלילה שהיה מעדיף לשכוח) מודיע
להם שהוא מתחתן ושהורי הכלה הסופר-שמרנים
מעוניינים לפגוש את הוריו והם בדרך לביקור.

Dummy Text

מחירהחיים
דרמה מרגשת זוכת פרס פוליצר לשנת 2018

מאת :מרטינה מאז'וק /תרגום :אבי גולומב /
בימוי :אלדר גרויסמן גוהר ועידו ריקלין
בהשתתפות :תום אבני ,ענבר דנון /רעות אלוש,
אדווה עדני ,אלון נוימן

אחריו
הבא
מותחן פוליטי תנ"כי

מאת :שחר פנקס בימוי :שיר גולדברג
בהשתתפות :אבי אוריה ,אוולין
הגואל ,אפרת בוימולד ,תום אבני,
יונתן צ'רצ'י ,רון ביטרמן ,עומר עציון,
אורן כהן.

השיטה

מאת :ג'ורדי גלסרן תרגום :תום אבני בימוי :עמית אפשטיין
בהשתתפות :אודי בן דוד ,רון ביטרמן ,עומר עציון ,מעיין תורג'מן

 4דקות ו 12-שניות

קומדיית מתח מרגשת

דרמת מתח מודרנית

 4דקות וקצת ששינו להם את החיים!

מאת :ג'יימס פריץ  /תרגום :מולי שולמן  /בימוי :עמית אפשטיין
בהשתתפות :ניר שטראוס ,זהר מידן ,מולי שולמן ,קרן צור.
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מיטב הצגות הבימה

סיבתהמוות
לאידועה
עפ"י ספרו של עמרי אסנהיים "לתפוס רוצח"

סיפורן של נשים
בודדות שהיו מוכנות
לעשות הכל עבור
האהבה ושילמו
על כך בחייהן.

מאת :מוטי לרנר  /עיבוד ובימוי :חנן שניר

מאת :עוזי וייל ,רוני סיני /
בימוי :רועי שגב
בהשתתפות :נורמן עיסא,
יעל לבנטל ,הגר טישמן,
דניאל סבג ,מתן שביט,
עמי סמולרצ'יק

הרובוטית

גבר גרוש בגיל העמידה רוכש לעצמו רובוטית
צעירה ומושלמת ,שתגשים לו פנטזיות .רק שהוא
לא ציפה שהבן שלו יתאהב בה ,שאשתו תברח עם
הבחור שמכר לו אותה ,ושהרובוטית תתחיל לפתח
רגשות משל עצמה .רגשות שמביאים אותה לכדי
אובדן שליטה.

מחזה המבוסס על תחקירו של עמרי אסנהיים,
בעקבותיות הואשם שמעון קופר בשנת 2010
ברצח שתיים מנשותיו.

בהשתתפות :גילה אלמגור ,גיל פרנק ,יבגניה דודינה ,רוברטו פולק,
ליאת אקטע ,אלינור וייל ,מיקי פלג ,רינת מטטוב

גבעת חלפון
אינה עונה

סרג'יו ,מר חסון ונפט שיוצא מבטן האדמה..סרט הקאלט המיתולוגי שראיתם
יותר מפעם אחת ...קומדיה סוריאליסטית המבוססת על סרט הפולחן הסאטירי
של אסי דיין ונפתלי אלטר ,ומציגה את ההוויה האבסורדית של שירות המילואים
בצה"ל .השנה היא  .2018במסגרת עבודת שורשים לבית הספר ,נכדם של
סרג'יו קונסטנזה ושפרה חסון מבקש לדעת מה קרה אז בגבעת חלפון ,מה
שורשי הריב הגדול עם דוד ג'ינג'י ומדוע המשפחות אינן מדברות שנים.

ים

מאת :דניאל לפין  /ע"פ תסריט מאת :אסי דיין ונפתלי אלטר  /בימוי :משה קפטן

!MAMMA MIA
כפ ָ ּר ָה
ַּ

מאת :שי להב ודפנה אנגל  /בימוי :דפנה אנגל
בהשתתפות :גל אמיתי ,יובל שלומוביץ ,יגאל שדה,דוית גביש,
ניל משען ,רותם קינן ,רונית אפל ,גאיה שליטא כץ,

מחזמר המבוסס על
שירי להקת ABBA
בימוי :משה קפטן
פרטים בקרוב...
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מיטב הצגות התיאטרון העברי

מיטב הצגות גשר

על פי הרומן מאת:
יצחק בשביס-זינגר
עיבוד ובימוי :יבגני אריה
משתתפים :ישראל (סשה) דמידוב,
לנה פרייפלד ,מיקי לאון ,נטשה מנור,
ליליאן שלי רות ועוד.

האם
דרמה קומית מאת :פלוריאן זלר

מצרפתית :רועי חן /
בימוי :יבגני אריה
משתתפים :אפרת בן צור,
יוסי מרשק ,רוני עינב ,תמיר גינזבורג

סיפור על אהבה,
כנות וחושניות
בעולם של
תוקפנות,
רצח ופוגרומים
נוראים.

לשם
ובחזרה

דרמה ישראלית מסעירה

מאת :גדי ויהונדב צדקה  /בימוי :גדי צדקה

בהשתתפות :ישי גולן ,יניב קלדרון ,גיל ויינברג ועוד.

Dummy Text

סדרת הערים המרתקות בעולם
לעונת2019-2020
של רעות קשרי תרבות
בשיתוף תיאטרון הצפון

סדרת מופעים מוזיקליים עם השירים והלהיטים הגדולים המזוהים עם הערים היפות בתבל.
לפני כל מופע תינתן הרצאת מומחה בליווי מצגת צילומים להיכרות עם יופייה ויי חודה של כל עיר.

הארלם

שטוקהולם

רומא מהסרטים

מפריז לאיסטנבול

מהרו להירשם!
שמירת מקומות
למנויים ותיקים
עד ה28.02.19-

ברצלונה/מרסיי/נפולי/סלוניקי
מחירון מנוי ל 5-מופעים

שורות
שורות 1-10
שורה 12
שורות 13-19
שורות 20-23
טרקלין

אורח
540
600
500
470
450

הנחת מנוי תיאטרון
475
525
440
415
395

Dummy Text

Dummy Text

Dummy Text

מחירון למנוי לעונת 2019-2020

הצגה
 8מתנה!

לרוכשים מנוי
עד 10.03בלבד!

שורות

א׳-ה׳

שישי/מוצ״ש

שורות 1-10

855

924

שורה 12

1033

1053

שורות 13-19

711

763

שורות 20-23

575

616

טרקלין

458

458

למסלול חברות במועדון כוכב הצפון יש להוסיף  ₪ 60למנוי

ההרשמה מיידית
שמירת מקומות
למנויים וותיקים
עד 18.04.19
בלבד

לתת מכל הלב עם תיאטרון הצפון

מזמינים אתכם לתרום  ₪10עבור רכישת מזון לקשישים
נזקקים באמצעות ארגון לתת ,בכל רכישת מנוי.
*6833 | LATET.ORG.IL

 7הצגות ומופעים במנוי

 5ההצגות והמופעים הטובים ביותר בישראל 2+הצגות בחירה מתוך מגוון עצום של הצגות ומופעים

בלבד
10.03
ה-
עד
מנוי
רוכשים
וזוכים בכרטיס מתנה לאחת משלושת ההופעות הגדולות ביותר בישראל!

דני ,גידי וחברים  /שלומי ופבלו  /שלום חנוך ומתי כספי
במסגרת הצגת בחירה במנוי ללא תוספת תשלום | כל הקודם זוכה מספר הכרטיסים מוגבל
ובנוסף ,מארז אסתטיקה יוקרתי בשווי  ₪1600מתנת  - BEYONDקליניקות לאסתטיקה

* מומלץ לבדוק במקום עבודתכם אם קיים הסדר מיוחד עם התיאטרון 6 * .תשלומים ללא ריבית למשלמים בכרטיס אשראי ובהמחאות
* נכים ,גימלאים ייהנו מ 15% -הנחה ממחיר המנוי * סטודנטים וחיילים בשירות סדיר ייהנו מ 20% -הנחה ממחיר המנוי בטרקלין בלבד
* ההנחות יינתנו עם הצגת תעודה מתאימה * אין כפל הנחות ומבצעים .ט.ל.ח.
הזמנת כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט | חניה חינם ללא תשלום ובשפע | מערכת שמע לכבדי שמיעה | מערכת להנגשת הצגות בתיאור קולי לעיוורים וכבדי ראיה.
קשר ישיר להנהלת התיאטרוןmashov@theatron-hazafon.co.il :

רח' בילינסון  ,41קרית חיים
mashov@theatron-hazafon.co.il

04-8814814
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שעות פעילות שירות לקוחות :ימים א׳-ה׳ 13:00-08:30 | 21:00-08:30

