מרים לרמן-באר בימאית

תיאטרון בימתיים

בוגרת בית צבי ,שחקנית וזמרת .בעבר הופיעה בתיאטראות “הבימה”“ ,הקאמרי”
ובמחזות זמר שונים.עבדה כעורכת תוכניות ברדיו  RTLוכמנחה למופעים במשרד
התיירות.
יסדה את תיאטרון “בימתיים” לפני  31שנה וביימה מעל  70הפקות עם מבוגרים,
נוער וילדים .במסגרת פסטיבל “כל הארץ במה” שמתקיים כל שנה ב”צוותא”
זכתה בפרסים הבאים :בימאית העשור עם “הרובע העתיק” של טנסי וויליאם ,פרס
הבימוי וההצגה עם “סיפור משפחתי” של עדנה מזי”א ,פרס ראשון עם “הלוויה
חורפית” של חנוך לוין ובשנה שעברה פרס על מפעל חיים .הוזמנה עם ההצגה
“אהבה שכזאת” של פאבל קוהוט לפסטיבל בינלאומי בצ’כיה.

קבוצת פרויקט

מצבים משפחתיים
מופע סיום של הקבוצה

לקראת השנה הבאה תביים את ההצגה “מבקר המדינה” של אילן חצור.

בימוי ועריכה  :מירי לרמן-באר
קבוצת פרויקט

עיצוב גרפיstudiomooza.com :

ב”קבוצת פרויקט” לומדים השחקנים לשחק בכיף .עובדים לפי שיטות שונות של
משחק ותנועה ולבסוף מופיעים בקטעי משחק לפי נושא שמתגבש במשך השנה.בין
המשתתפים שחקנים חדשים משוגעים לדבר ,ושחקנים ותיקים שרוצים “לחדש”
את יכולות המשחק שלהם.נוצר בקבוצה הווי מיוחד של “משפחה חמה ומפרגנת”.
ניתן לראות ולקרוא אודות התיאטרון באתר  www.bimatayim.comמתחת
לכותרת “ארכיון התיאטרון”.

בחודש אוקטובר תפתח סדנת פרויקט חדשה בימי ד בין השעות 20.00-23.00
בדבר פרטים אפשר להתקשר לבימאית 054-5514140 :או 03-7314140
וגם במייל miribeer@netvision.net.il

www.bimatayim.com

סדר קטעי ההופעות

1

גחליליות

2

הבעל המתקטן 		 חנוך לוין

3

4

האישה

עקר הבית

		 כולם
		 אילנה משה

		 ענת גוב

טייס בכיר פורש לגמלאות ומגלה שהחיים על
הקרקע הרבה יותר מורכבים מאשר החיים כטייס
		 אלברטו עדר
זאביק
גליה (אשתו) 		 יפה נחום
מרינה (העוזרת)		 אלה דזיובובה

המגרש

5

6

		 אוריה באר

סכסוך בין אב לבן בגין ירושה של מגרש לאחר
מות אם המשפחה
		 אריק קרנר
יוסף האב
אביב (הבן) 		 גלעד פינטו
שלומית (הבת) 		 טלי קטן

7

עלמה ורות

		 גורן אגמון

רות ,צעירה חרדית ,נתקלת במסכת איומים
ואפליה שמתעצמים עם חשיפת סודות רגישים
ברומן ביכורים שכתבה ורוצה להוציא לאור
		 טלילה בר-און רז
עלמה
		 נעה בסו
רות
רבקה (האם) 		 גניה פייניק
שמואל(הדוד) 		 וויליאם היים

הנאהבים

		 הלל מיטלפונקט

ארבע דמויות בודדות בחווה  :האם פסנתרנית
מתוסכלת ,הבת מכונסת בתוך עצמה ,הפועל הנכה
המאוהב בבת ,האח הקנאי והשתלטן
מתי (הפועל) 		 אורון קסטל
		 אלה דזיובובה
אוסי (הבת)
		 רותי נגר
מינה (האם)
		 קובי ולך
עמי (האח)

סולומון גריפ 		 חנוך לוין
פרציפלוכא
סולומון

		 אילנה משה
		 וויליאם היים

