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"מרוב אהבה" - מופע מחווה ליוסי בנאי 

מיטב השירים של יוסי בנאי בשילוב מערכונים נוסטלגים וחדשים על 
אהבה, זוגיות ומה שביניהן. 

בין השירים: 
"שיכור ולא מיין", "בחולות", "אני וסימון", ”אהבה בת עשרים" ועוד 

רבים וטובים.

כתיבה ומשחק: אלעד רביב, דוריס נמני 

נגינה: דור קמינקא
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לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/z5ZENXeGP6U
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אבירי הבלוז - מופע מוסיקלי מחווה ל"אחים בלוז" 

מופע דינמי, מקפיץ ומרקיד עם להקה חיה (בס, תופים, גיטרה חשמלית, 
וקלידן) וארבעה זמרים יוצאי ההרכב הבינלאומי ה"ווקה פיפל".

אחרי שנסעו, הופיעו יחד בכל העולם הקימו להקה משלהם המביאה שפע 
של להיטים בביצועים מיוחדים ברוח התקופה עם אנרגיה חדשה של היום. 

המופע כולל את השירים:

 PROUD MARY, I NEED YOU, THINK, RESPECT, FEVER, CHANGE IS
 GONNA COME, YOU CAN LEAVE YOUR HAT ON, MOSTANG SALI

לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/4hm18PysFgI


"הבחורות ההן" - מופע קומי מוסיקלי

עיבודים מקוריים ורעננים עם מיטב השירים של היוצרות והזמרות 
הישראליות המעוררות השראה : ריטה, קורין אלאל, יהודית רביץ, 

נעמי שמר, חנה גולדברג ועוד רבות וטובות. 

בין השירים: 
”עטוף ברחמים“, ”שיר הפרחה“, ”כמו צמח בר“, ”צלצולי פעמונים“, 

”כלניות“, ”מה שאת אוהבת“.

זמרות:  ורד סספורטס (גמר הכוכב הבא 2017 , ווקה פיפל)
דוריס נמני (נבחרת דה וויס 2019, ווקה פיפל, הבימה)   
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לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/a01O_5qVZdA
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”כשרובינא פגשה את פן“ - מופע מוסיקלי תאטרלי

סיפור האהבה הסוער בין מלכת התאטרון חנה רובינא לבין המשורר 
אלכסנדר פן, על רקע חיי התרבות של ת"א הקטנה. 

המופע כולל את שיריו המרגשים של פן: 
"היה או לא היה", "וידוי", "אדמה אדמתי", "לא אני הוא האיש", "כנרת" 

ועוד. 

כתיבה והנחיה: צביה הוברמן 

שירה ומשחק: תום חודורוב 



" - מופע מוסיקלי  "מסביב לעולם ב- 60 דק'

דוריס נמני - זמרת, שחקנית ויוצרת (ווקה פיפל, תאטרון הבימה, 
THE VOICE) שרה את השירים היפים מיבשות וארצות שונות על 

הגלובוס. המופע כולל קטעי הומור קומיים על התייר/ת ישראלי/ת 
ברחבי העולם. 

בין השירים: ”שאנסונים“ של אדית פיאף, ”יוסי בנאי“ (השאנסון 
בעברית), ”הללויה“ של לאונרד כהן, ”הייתי בפריז וגם ברומא“, 

”בסמה מוצ'ו“, ”ארץ טרופית יפה“ ועוד... 

את המופע מלווה בנגינה ובשירה: דור קמינקא
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לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/eFRmFOIY3tM
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"שעון החול - מסע בזמן”

הצגת יחיד בהשראת ספרו של נח הררי 
”קיצור תולדות האנושות“

יצירה תאטרלית מיוחדת המשלבת תאטרון, מוסיקה, שירה 
ושיתוף הקהל.

סיפור של מסע  אישי בזמן של אשה אחת ומאה אלף שנות אנושות.

חוויה מעוררת מחשבה, שתיחרט בזיכרון ותשאיר טעם של עוד.



"אלתרמן עם SIV-ANNE" - מופע בעברית/צרפתית 

שיריו הנפלאים של המשורר נתן אלתרמן לובשים את צורתם 
השאנסונית בעיבודים חדשניים.  בין השירים: "שיר משמר" (שמרי 

נפשך), "פגישה לאין קץ", "זמר שלוש התשובות" ועוד...

שירה: סיוון קר'צנר - זמרת ושחקנית, הוציאה את אלבומה המיוחד 
ועכשיו היא על הבמה. אלתרמן היה ידוע כחובב גדול של התרבות 

הצרפתית ושיריו נושקים לשאנסונים הצרפתיים. 

במופע ייחודי נספר בין השירים על הקשר המיוחד של אלתרמן 
לתרבות הצרפתית. 
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לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/6wzy9glMm0c


עידית שביט
מדע  תרבות  אומנות

עידית שביט: 054-5748467 | יעל (מנהלת המשרד): 058-47488467
idit@shavitos.com :דוא“ל | www.IditShavit.com :פקס: 04-6388389 | אתר

מוסיקלי  - מופע תאטראלי - "כשביאליק פגש את גוטמן"

מופע נוסטלגי בעקבות הרגעים בהם נולדה התרבות העברית. 

במופע מתואר הקשר בין המשורר הלאומי לבין הצייר נחום גוטמן על רקע 
תל אביב הקטנה ונווה צדק. 

במופע קטעי משחק ושירים אהובים של ביאליק עליהם גדלנו.

כתיבה והנחיה: צביה הוברמן 

שירה ומשחק: תום חודורוב 

לצפיה בסרטון מהמופע לחצ/י

https://youtu.be/ObiiAJijHvk
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לפרטים נוספים והצעות מחיר:
עידית שביט: 054-5748467

יעל (מנהלת המשרד): 058-47488467
פקס: 04-6388389

www.IditShavit.com :אתר
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המופעים מאושרים ומוכרים לקבלת סבסוד 
ממשרד התרבות במסגרת "תרבות לפריפריה".


