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סיפורה של להקת רוק צעירה ,אשר יום אחד ניתנת לה הזדמנות
לפרוץ אל העולם הגדול ולהגשים חלום ,אך מה קורה כאשר
האדם בו אנו בוטחים הכי הרבה מכולםהופך להיות הסיוט הכי
גדול שלנו

בני נוער עובדים יוצאים לקרב על הקמת איגוד עובדים כדי לזכות
מחדש בכבודם ובזכויותיהם .הם נתקלים במנכ"ל הרשת הכריזמטי
שאינו בוחל באמצעים כדי לשבור את ההתאגדות ולהפנות אותם זה
נגד זה .האם יצליחו?

סיפור על חלומותיה ,מאבקיה והצלחותיה של אלונה בת ה,17-
מתחילת דרכה כחונכת פרטית של תומר ,ילד נכה בן  13ועד לפתיחת
הסניף הראשון של תנועת נוער ארצית ייחודית ,המשלבת בין ילדים
בעלי מוגבלויות לנוער רגיל הפועל בהתנדבות.

הצגה על שני מסעות מקבילים; האחד מסע פנימי של עמוס ,ילד
ישראלי לפני הבר מצווה ,השני מסעו של סבו מוניש ,גם הוא
ילד בר מצווה בזמן השואה .סיפור תולדות חייו של הסב ואהבתו
הגדולה ,מסייעים לעמוס להתחזק ולהתגבר.

איך זה ללכת  700ק"מ ברגל ובסוף להגיע לנתניה? למה מנקודת
מבט אפריקנית העולם המערבי הוא קצת פרימיטיבי? איך מתחילים
עם בחורה באתיופיה ולמה המתמטיקה היא הרבה יותר מסובכת ממה
שאנחנו חושבים? הצגה המגוללת את סיפורה של קהילה שלמה!

לבד בין 4
קירות

רועי מרצה  15שנות מאסר על רצח שביצע בגיל .16איך ברגע אחד
של אבדן שליטה הפך מתלמיד תיכון שחלם להיות וטרינר לרוצח?
בגילוי לב הוא מספר על ההשלכות של אותו לילה נורא ,רגשות
האשם והכאב הבלתי מרפה על לקיחת חיים של מישהו אחר.

סבא שלי

סבא של ערן הוזמן לכיתה להעביר שיעור על המקצוע שלו ,ראיית
חשבון .אבל סבא לא מגיע ,הוא לא תמיד זוכר ובזמן האחרון הוא
מאמין שהוא הרמטכ"ל .במסע התבגרות אמיץ מול כיתתו ערן יחשוף
את סיפור משפחתו .זה יהיה שיעור בלתי נשכח.
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לפרטים נוספים על ההצגות שלנו בקרו באתר תיאטרון הנפש
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