חוברת מופעימ מאי  -יוני  -יולי 2016

מידע כללי
תושבימ יקרימ,
אנו מאחלימ לכמ עונה מרגשת ומהנה.
רכישת כרטיימ באמצעות אתר המתנ"  ,www.matnasgderot.comהכרטיימ נשלחימ למייל.
בקשה לביטול כרטיימ למופעימ תתקבל עד  48שעות לפני מועד המופע.
יש לשלוח מייל לכתובת.smatnas.gderot@gmail.com :
הכניה להצגות ולמופעימ לילדימ היא מגיל  – 2כל גיל חייב בכרטי.
ההצגות והמופעימ מתחילימ בזמנ שנקבע ,לאחר גירת הדלתות לא תתאפשר כניה לאולמ.
אינ להכני עגלות לאולמ.
אינ להכני מזונ ושתייה לאולמ.
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רכישת כרטיימ באתר
www.matnasgderot.com
או באפליקציה

רטימ
בלעדי! רטימ המוקרנימ עכשיו בבתי הקולנוע.

ביומ ב' 2.5.16 -
זוטרופולי
בדיבוב עברי

הבנ של שאול

בשעה 18:30

ילדימ

בשעה 20:30

מבוגרימ

30
₪ 30
₪
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טנדאפ -רשפ לוי
רשפ לוי ,מחזאי הבית של הבימה ,היוצר של "הבורר"" ,אהבה קולומביאנית" ו"איימ
אבודימ" ,זוכה פר התיאטרונ על ההצגה "החולה ההודי" אחד הטנדאפיטימ
המובילימ בשנימ האחרונות בארצ .במופע אינטליגנטי ,מצחיק עד דמעות ואפילו
מרגש .הוא בודק עמ הקהל מה עושימ לנו הנישואינ ,איכ זה להיות אבא צעיר
לשבעה ילדימ ,מה קרה להרגלי הלבוש שלו שנייה אחרי החתונה .רשפ מגלה
לקהל איכ זה להיות חצי תימני ,למה אמא שלו התעקשה כל השנימ לגלות מי
הדליק את הדוד ועוד...
במופע רשפ מתגלה כמאלתר מחוננ ,שמצליח להפוכ כל מופע לאירוע מיוחד שלא
חוזר על עצמו אפ פעמ.
כל מי שאהב פעמ ,מאוהב ,שיש לו ילדימ ,או שעדיינ קצת ילד בעצמו ימצא את
עצמו צוחק ומזדהה ממופע מלא חנ וקמ שלקוח מתוכ החיימ הפרטיימ של כולנו.

ביומ ד' 1.6.16 -
בשעה 21:00

18+

90

₪

מנ הביקורות:
"רוצו רוצו לראות אותו ,כי הבחור תותח" אודטה ,מעריב.
"הנאה גדולה!"  7לילות.
"רשפ לוי ,צעיר דומיננטי ,חריפ וחד לשונ" עמו אורנ ,ידיעות אחרונות.
"מצליח לגעת גמ בבלוטות הרגש העמוקות ביותר" פנאי פלו.
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הצגה לילדימ

המפוזר מכפר אזר
מחזה מוזיקלי בחרוזימ
עיבוד לפרה האהוב של לאה גולדברג "המפוזר מכפר אז"ר"
הצגה עמ שירימ על איש מפוזר שמגיע באופנ מפתיע לכפר.
והכפר) ,שמו אז"ר(  ,שקט ורגוע ,קטנ  ,לא מוכר ..ממש לא ידוע .
ובכפר ,מתבר ,יש חוקימ משונימ עליהמ מקפידימ כבר עשרות בשנימ.
הכל ידוע ,ברור ומאוד מודר ואורח החיימ בו פשוט נהדר.
המפוזר שרוצה מאוד להשתלב ,משתדל ,מנה ונותנ את הלב אכ עושה טעויות,
לפעמימ קצת שטויות ,מתנהג קצת שונה ויוצר בעיות .הוא הופכ את הדר ,לא זוכר
כל דבר ,אצלו לילה זה בוקר והיומ זה מחר .השעונ בצנצנת ,מתרחצ בשמנת ,שותה
מצלחת ,ונרדמ במקלחת.
דברימ מקלקל ,ימימ מבלבל ,וחמינ רק בקיצ הוא מבשל.
כשהמצב נעשה בלתי נבל ,הוא פשוט מגורש בלי חבל או אבל.
הדר חוזר אל הכפר ,שוב שקט ורגוע אכ בלב ריקנות ומתחיל געגוע ...
ואז מתחיל מע חיפושימ אחרי המפוזר הפגוע ,האמ יימצא? האמ הוא יחזור?
האמ מע החיפושימ יעזור? והחוקימ של הכפר ,מה יהיה גורלמ? האמ מעכשיו יתאימו לכולמ?
משתתפימ :עודד יחזקאל ,עינת גל-כהנ ,ענת לונימ ,ערנ מור /רעננ פררה.

ביומ ה' 23.6.16 -
בשעה 17:30

לגילאי 4-8

60

₪

מרתון סרטים כל הלילה  +נשנושי בוקר
בהרשמה מוקדמת בלבד עד יומ א' 8.5.16
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המופע
הנמכר ביותר
במאכז
הארצ

משה להב "הטיש הגדול"
מארח את רבקה מיכאלי

משה להב :אמנ זמר עברי אשר ייד תופעה ישראלית ייחודית – "הטיש הגדול".
זהו מופע מעניינ ומרעננ של שירימ ישראליימ היוצר דינמיקה חברתית בהופעה
שהפכה לתופעה.
רבקה מיכאלי :שחקנית ,זמרת וקומיקאית המאד מוכרת ומוערכת בתרבות
הישראלית.
במופע זה תחבור מיכאלי ללהב ותגיש לצידו ממיטב השירימ והיפורימ שליוו את
דרכה האומנותית.
המופע בליווי גיטרה,קלידימ,תופימ וכלי נשיפה .

מוצ“ש 25.6.16 -
בשעה 21:00
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18+

80

₪

רכישת כרטיימ באתר או באפליקציה | www.matnasgderot.com

וד מראת הקמ
יפית מתארחת בביתה של בתא ,ובו יש מראת קמימ איתה אפשר להפוכ
לכל דבר שרק תירצו ולהגיע לכול מקומ בעולמ ,אכ חשוב לחזור תמיד לפני
שקיעת השמש ...יפית פוגשת חברימ ועוברות עליה הרפתקאות מרגשות.
לפתע היא מגלה שחבריה בצרה והשעה מאוחרת והיא חייבת לשוב הביתה,
מה עליה לעשות? ...הצגת ילדימ קומה וחינוכית על פי פרה של הופרת
והמחזאית מרגלית אשוש ,אשר וחפת את הילדימ למע מותח ומרגש...

יומ ה‘ 14.7.16 -
בשעה 17:30

ילדימ 3-6

ת א‘-ו‘
כיתו

55

₪
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 ₪ 45בהרשמה מוקדמת

לא תהיה מכירת כרטיימ בערב יומ העצמאות
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בימת
אומנים
צעירים

חגיגות
יומ העצמאות

קרקס

יומ רביעי ג‘ באייר תשע“ו

הופעת
להקת
yes ma'am

11.5.16
החל מהשעה 20:00

דוכני מזון
ריקודי עם בטעם של פעם
עוד הפתעות...

