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יסדה את תיאטרון "בימתיים" לפני
 35שנה .ביימה מעל  80הפקות של
הצגות ילדים ,הפקות ליום השואה
ב"בית ווהלין" והפקות למבוגרים .בוגרת בית צבי,
הופיעה בעבר כשחקנית על בימות ה"קאמרי",
"הבימה" ומחזות זמר שונים .עבדה כעורכת
תכניות ברדיו  ,RTLכמנחה בהופעות של משרד
התיירות והפיקה "קפה תיאטרון" בגבעתיים.
זכתה בשנת  2011ב"פרס מפעל חיים"
תיאטרון "בימתיים" משתתף מידי שנה
בפסטיבל "כל הארץ במה" בצוותא ובמשך
השנים זכה בפרסים שונים" :במאית העשור"
עם "הרובע העתיק" ,פרס הבימוי וההצגה
הטובה ביותר עם "סיפור משפחתי" ,פרס
ראשון עם "הלוויה חורפית" ,פרס שני עם "מלון
פלאזה" ,פרס שלישי עם "מבקר המדינה" ו
"כולם היו בניי" ,וציון לשבח עם "פיניטה לה
קומדיה" .בשנת  2010הופיע התיאטרון עם
ההצגה "אהבה שכזאת" בפסטיבל בינלאומי
לתיאטרון חובבים בצ'כיה.

א

ורי רוזן
מוסיקה

תיאטרון בימתיים גאה להציג:

בוגר בית ספר "רימון" .מלחין מוסיקה
לתיאטרון וקולנוע בארץ ובחו"ל.הוזמן
רשמית בשנת  2013לפסטיבל קאן.
בתיאטרון "בימתיים" הלחין גם את
המוסיקה להצגות "מבקר המדינה",
"כולם היו בניי" ו"פיניטה לה קומדיה".

א

שמו ות

בי קידר
תפאורה

חשמל
הנדסת
לימודי
בוגר
ואלקטרוניקה מהטכניון ותואר שני
במינהל עסקים מאונ' בן-גוריון בנגב.
יוצר בעץ פסלים ,פאזלים ,משחקים
ודגמים תלת-מימדיים.
מעצב ויוצר תפאורות ייחודיות
לתיאטרון קהילתי .עוסק בעיצוב
והקמת תפאורה ,תאורה ותפעול בבית
הספר לאמנויות ה"בוסתן" בנתניה.
ב"בימתיים" עיצב גם את התפאורות
ל"כולם היו בניי" ו "פיניטה לה קומדיה".
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קומדיה בלשית מאת :ניל סיימון
בימוי ועריכה מקוצרת :מירי לרמן-באר

סטודיוברנשטיין

נוסח עברי :רבקה משולח
מוסיקה :אורי רוזן
עיצוב תפאורה :אבי קידר
תנועה :אמירה סגל
צילום :גיא איציק
ניהול הפקה :אתי ביטון
מחלקת האירועים

תיאטרון בימתיים

מי ירה בצ'רלי ברוק,
סגן ראש עיריית ניו-יורק,
במסיבת הנישואין שלו?
לאן נעלמה אשתו מיירה?
היכן העובדים שלהם?
זאת מנסים לגלות האורחים
שמגיעים כדי לחגוג את האירוע

ה

משתתפים

(לפי סדר הופעתם)

כריס גורמן  -שרי איציק  /נחמה שקד-רייך
קן גורמן

 -גיל טרוטינו  /אבנר סלע

קלייר גאנץ  -דפנה לאור-סגל  /ורדית צינמן
לני גאנץ

 -זוהר נחמיאס  /נועם בדיחי

ארני קיוזאק  -צחי סגל  /וויליאם היים
קוקי קיוזאק  -איילה בירן  /ורדה זילברברג
גלן קופר

ש

מועות

סאטירה חברתית על בני המעמד הגבוה והשבע,

נולד בניו יורק בשנת .1927

הניזונים מרכילויות ומחלקי שמועות על בגידות בחוג

כתב כ 35-מחזות לבמה

הנוצץ שלהם.

וכ 12-תסריטים מקוריים.

המחזה נפתח בירייה מסתורית שנשמעת בביתו של

מחזותיו

מתרחשים

על

צ'רלי ברוק ,סגן ראש עיריית ניו יורק ואשתו מיירה,

הרקע

התרבותי

של

אשר הזמינו לביתם קבוצת חברים לחגוג עימם

יהודי ניו יורק .סיימון זכה

במסיבה לרגל  20שנות נישואין.

בפרסים רבים ויוקרתיים.

 -נתי פרי  /אוריין רבינוביץ'

קאסי קופר  -אמירה סגל  /ענת צמח
השוטר וולץ  -אלברטו עדר  /ישראל צמח

נ

יל סיימון

המחזות מצחיקים מבלי
מכאן מתגלגלת העלילה לרצף קומי של תסבוכות

להיות שטחיים או מגוחכים

ושקרים כאשר האורחים מנסים לגלות מדוע ועל ידי

וגורמים לנו להזדהות עם

מי נורתה הירייה.

הדמויות.

