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היי,
חג שבועות תמיד נחשב בעינינו לאחד החגים היפים והנכונים שיש.
חג של אביב ,של ביכורים ,של קציר ,של עלייה לרגל ,של תיקון
וגם החג האחרון לפני החופש הגדול.
השנה ,נחגוג את שבועות בניוזלט חדש ,אחרי הכל קציר
חיטים פחות מתאים למשפחה שנמנעת מגלוטן...
אז מה היה לנו מאז שבועות הקודם? מאז עונת הקציר הקודמת?

לא מעט בכלל!

.

סיגריה אחרונה שלנו על הבמה,
ביקרה בעכו ,בשער העמקים ,באר שבע
וקצת אחר כך ,תתחיל את דרכה הבינ"ל!
מופע קרוב  ,30.06 :תיאטרון תמונע
לכרטיסים >>

.
סיימנו עוד שנה של הוראה משותפת
במסלול למחול של סמינר הקיבוצים עם ערב
מקורי ומרגש "ע"פ התקנון" – יצירות אישיות
של הסטודנטיות שהגיבו לתקנון המכללה
ולתקנונים השונים שמגדירים את מסגרות חייהן.

.
לטיסיה בולו ומיקי מטלון הצטרפו ועזרו לנו
לדייק את העיצוב שלנו.
יש לנו לוגו חדש ואתר חדש ודף פייסבוק
ואינסטגרם ועכשיו זה הכי נגיש ונוח לפנות אלינו,
לבקר אצלנו ולהזמין אותנו.
https://www.laetitiaboulud.com
https://www.mootagstudio.com

.
ביימנו מופע לכבוד  100שנה
(לא יום אחד פחות) לקיבוץ עין חרוד איחוד .מאה חברות וחברים עלו לבמה
וסיפור את סיפור הקיבוץ שכתבנו יחד איתם בשבילם.

עמוד הצגות ילדים באתר שלנו

.
.

הרחבנו את המשפחה עם הצגה חדשה לילדים,
שכתבה הדס גלבוע בעקבות ספרו של אורי אורלב.
קוראים לה "סבתא סורגת" .הצגה חדשה סרוגה כולה
בחרוזים ובשירים
הפעם ,הצטרפו אלינו אסתי זקהיים ,יואב בבלי ,מיקה נדל
וכמובן אמיר גולדמן (כן כן ,המוכשר מסיגריה אחרונה).
זו היתה שנה אינטנסיבית ,מרתקת ,מלאת הכרויות
מרגשות עם א.נשים חדשימות ,צחוק ,נסיעות בארץ
ובעיקר המשך החיפוש והחקר של השפה אותה
אנחנו זורעים ,משקים וקוצרים כבר למעלה מעשור.

דף חדש לחשמלטור בפייסבוק
לאט לאט ,מתחת לאפו של מ .צוקרברג,
פתחנו דף חדש מהניילון לחשמלטור שלנו
בפייס .בדף המוקפד שלנו תוכלו למצוא
מלבד עדכונים ותאריכים קרובים גם תמונות
מלפני ומאחורי הקלעים ,שירים שהולקטו
בימי הקורונה ההזויים ,ואם תהיו טובים
אלינו ותהיו עוקבים ,נהיה טובים בחזרה
ונפתיע אם שיר חדש לבחירת הקהל.
פרטים בדף!

דף הפייסבוק לחשמלטור

השראות המלצות וכל מיני שפשוט אסור לכם לפספס...
אלבום
"הרצל לילנבלום" – שלום חנוך.
וואו! איזה אלבום! הזדמנות אדירה לפגוש אומן מבוגר שמצליח
לשיר את עצמו בצורה הכי מדויקת ,לאהוב כמו שרק הוא יודע,
להציץ אל הרגעים הכי מפחידים של הסוף ולספר לנו מה הוא
רואה משם .לא חייבים כמונו לערוב לו לחתימה על האלבום
אחרי הופעה ,גם "סתם" האזנה לאלבום הנפלא הזה תעניק
לכן.ם שעה של עומק מוזיקלי רגשי ופרספקטיבה על החוויה
האנושית של האיש האוהב והמתבגר.
חוץ לארץ
" "Transverse Orientationדימיטריס פאפאיואנו.
אוקיי ,אולי אנחנו לא מקוריים ,אבל מה אכפת לנו?
המופע מספיק מקורי בשביל כולנו .ישבנו על הטפט
של הקיר האחורי של היציע ,אבל גם משם קל להרגיש
שמדובר ביצירה ענקית שמשאירה בלב נשיקה רצינית מאוד.
אפשר לדון על מה זה היה בדיוק ,ולמה התכוון המשורר
(וזו בהחלט שירה) אבל כל מי שהיה באולם תסכיo
ויסכים שמדובר באחד מתרחישי הבמה היפים ביותר שצצו.
זכינו לראות.

מנה לא צמחונית
קבב דגים.
תקשיבו ,מדובר במסטר פיס לעצלנים.
דג ים ,בצל ,פטרוזיליה גרידת לימון
ומלח פלפל .זהו .לטחון ,לקבב ,מחבת פסים
ויאבלק זה טעים להתפוצץ.

סדרה
"מוסכמות"
מה הפלא שהבמאי הוא בכלל ראש קבוצת תיאטרון שיצר אותה
עם האנסמבל שלו ?...אופס .מדובר בדרמה טורקית סוחטת
דמעות בקטע הכי טוב ,אינטליגנטי ויפיפה שיכול להיות.
פרשייה שבין הדת לחילוני ,בין המסורתי למודרני.
נטפליקס וזה ,אבל היי ,זה ממש קסום.
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