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העונה החדשה של היכל אמנויות הבמה בהרצליה ,מבטיחה מופעים
בינלאומיים ומקומיים של תיאטרון ,מחול ,מוזיקה ועוד

ה

עונה החדשה בהיכל כוללת הצגות תיאטרון
עכשוויות ומגוונות ,מוזיקה וילדים ומופס
עי מחול מרשימים מהארץ ומחו”ל ,שבמרכזם
מופע המשך ליצירתה הבלתי נשכחת של להקת 'פילובוס
לו�' “שאדוולנד  .”2בעונה החדשה הותאמו התוכניות
למגוון קהלים ,בהם צעירים וילדים.
מאז הוקם ההיכל בהרצליה לפני  15שנה ,הוא הפך
למרכז תרבות תו�� שמציע מיגוון רחב של מופעים.
�דרת התיאטרון מציגה הצגות מהתיאטראות המוס
בילים בישראל .את העונה תפתח הקומדיה “פולישוק”
של תיאטרון בית לי�ין ,בכיכובו של ששון גבאי והצס
וות המקורי של �דרת הטלויזיה .בהמשך יעלו ההצס
גות “במנהרה” של תיאטרון ‘גשר’� ,אטירה ישראס
לית עכשווית“ ,הצמה של אבא” (הבימה) בכיכובו של
יעקב כהן ,העו�קת ביח�י הורים וילדים ,ו”כטוב בעיס
ניכם” (הקאמרי) ,קומדית אהבה שיק�פירית ק�ומה.
עוד יועלו “אהבת מוות” ,המחזה הראשון שכתבה ענת
גוב“ ,החדר האחורי”“ ,הוא הלך בשדות”, ,שייק�פיר
מאוהב“ ,המורדים” ועוד.
גם השנה ימשיך ההיכל להביא לקהל מופעי מחול
עכשוויים ועונת המחול תציע הרכבי מחול בינלאומיים
לצד להקות ישראליות .להקת ‘פילובולו�’ האמריקאית
תחזור להיכל למופע ' ,'Shadowland 2תיאטרון
צלליות ומחול .הלהקה תופיע בישראל רק בהיכל אמס
נויות הבמה בהרצליה והיא מבטיחה לקהל הפתעה ייחוס
דית שיצרה במיוחד עבור ההופעות האלה.
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בהמשך יעלה הבלט הלאומי של ג’ורג’יה בכיכובה של
נינה אנניאשוולי ,כוכבת הבולשוי ,ערב מחול משובח
של יצירות מופת מגוונות ,ולהקת אקרוראפ מצרפת,
בהנהגתו של הכוריאוגרף קאדר אטו ,תעלה מופע היפ
הופ יוצא דופן המוצג בהצלחה בפ�טיבלים בעולם .מיס
שראל תחגוג להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק
יומולדת  18ליצירה הצבעונית אוי�טר במופע חגיגי,
ולהקת המחול הקיבוצית תופיע עם “�ו�ים בשמיים”.
אוהבי המוזיקה הקלא�ית ייהנו גם השנה מה�דרה
ה�ימפונית הגדולה והוותיקה.ה�ידרה תציע תשעה
קונצרטים שיתמקדו במיטב הרפרטואר הרומנטי המוס
כר והאהוב ,ותארח את מיטב התזמורות ה�ימפוניות
לצד מנצחים ו�ולנים מרחבי העולם.
המלחין והמנצח גיל שוחט יארח אמנים ישראליים
עכשוויים למפגשים מ�קרנים בניצוחו ובהנחייתו,
והראשון שבהם יהיה מופע משותף מרשים וגדול עם
קובי אפללו .עוד יתארחו ב�ידרה נ�רין קדרי ,י�מין
לוי ,נתן דטנר ,חני נחמיא� ועוד.
השנה מציע ההיכל �דרה חדשה של מוזיקה אנדלוס
�ית עם התזמורת האנדלו�ית ירושלים ,שתארח את
דיוויד ברוזה בחיבור בין ה�גנונות ה�פרדיים למוזיקת
המגרב ,את עידן עמדי ויהודה קי�ר במחווה ללהיטי
שנות ה 70-ואת אמיל זריהן ,גדול הפייטנים ,בקונצרט
המוקדש לאמהות באשר הן.
עוד בתחום המוזיקה יועלו מופעים שעו�קים ב�יס
פור ובניגון היהודי .חמישה מופעים יצאו למ�ע מלא

געגועים למוזיקת הנשמה היהודית .העונה היא עונה
של מחוות-מחווה ליצחק נבון ,מחווה להצגה המיתוס
לוגית איש ח�יד היה ,מחווה לענקי הזמר היהודי ועוד.
�דרת ערבי הזמר המצליחה בהיכל תוקדש למלס
חינים הגדולים של הזמר העברי בהשתתפות שלומית
אהרון ,יזהר כהן ,יונתן מילר ,קרן הדר ןעוד.
ב�ידרה “הערים המרתקות בעולם” יתקיימו מופעים
מלווים בהרצאות ומצגות עם מיטב הפולקלור המוזיס
קלי של היפות בערי העולם בהן ניו אורלינ� ,קו�קו,
הוליווד ,ומופע מחווה חגיגי חגיגה מהקאריבים ללהקה
המיתולוגית בואנה ווי�טה �ושיאל קלאב.
לאור ההצלחה הגדולה בעונה הראשונה של ה�דס
רה ‘צלילי המיוזיקל’ תועלה �ידרה נו�פת של הלהיטים
הגדולים של הטנגו ,הוואל� והרוקנ’רול ,אריות האופרה
האהובות והמוכרות ,להיטי מחזות הזמר שעלו על בימות
ברודווי ול�יום שירים מהקולנוע הישראלי מכל הזמנים.
בשנים האחרונות הפך היכל אמנויות הבמה לבית
גם לילדים ולכל המשפחה .בשבתות תתקיים ה�יס
דרה קלא�יקה לכל המשפחה ,שתוקדש העונה כולה
ל’צלילי ק�ם’ בהנחייתה של ניצה שאול .המופעים
משלבים מוזיקה ,תנועה וצבע .בתחום התיאטרון לילס
דים יתקיימו שתי �דרות של תיאטרון משובח לגילאים
שונים ,כשבכל �ידרה יועלו הצגות איכותיות בהן
“רוח התיאטרון” ,מ�ע תיאטראלי ק�ום מבית היוצר
של תיאטרון ‘גשר’“ ,מולאן” ו”מיכאל” של תיאטרון
אורנה פורת“ ,טרופותי”“ ,צ’פלין” ועוד.

