
בהשתתפותמקוםשעהתאריךמרצהאירוע בקורס

1
 שיעור פתוח 
"תנועת הקול"

שנה א' התמחות משחקסטודיו 30.512:30-14:00213יהלי תורן

2

"משק 54" עיבוד בימתי 
לרומן גרפי

מופע תיאטרון פיזי 
במסגרת קורס משחק 

על פי לקוק

אולם כנסים30.520:30גיא אלחנן

שנה א' התמחות משחק
מוסיקה מקורית וחיה:  

מג׳ד מח'ול
כוריאוגרפיה: רונזא ג'מאל

הפקה אביזרים תלבושות:  
נועה יחימוביץ'

 שיעור פתוח - הנחיית3
שחקנים

שנה ב'סטודיו 213 12:00 - 7.610:30סיני פתר

4
 תנועה בין אישית

 אימפרוביזציה קונטקט
מיצג

ד"ר רנה בדש
 ראבעה מורקוס

7.612:00 - 14:00
 הרחבה שבין
 אולם הספורט

לבניין קיי
שנה א' + ב'

5
שיעור פתוח

"מטקסט עצמי לעצמי 
כטקסט"

 פרופ' שולמית
לב אלג'ם

שנה א'סטודיו 7.614:30200

שנה ב'סטודיו 16:00213 7.6אמנון וולףמשחק למתקדמים6

7
 אירוע סיום קורס

דרמטורגיה
שנה ב'סטודיו 8.68:30213עירית לוז

8
טקסים וחגים

"אישה בראי עצמה"
שנה ב'סטודיו 8.610:00200סימונה קורן

9

דיאלוג בין אחרים
ההצגה "אהבה מוגבלת" 

מפגש תיאטרוני בין 
סטודנטים לבעלי 

מוגבלויות

פרופ' פיטר הריס

21.6

22.6

19:00

שתי הצגות
19:30 / 17:00

 המרכז
לתיאטרון עכו
ויצמן 1, עכו
האולם הלבן

שנה ב'

 החוג ללימודי תיאטרון 
מתכבד להזמינכם.ן

לאירועי סוף שנה תשפ"ב
שיעורים פתוחים ואירועים תיאטרוניים
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תאריךמקום מנחים

 סמאהר מנסור, נטע ארז רז
 אודיטוריום כרמיאל 
שדרות קק"ל 100 

יום שני 20.6.22  שעה 18:00

בי"ס טרה סנטה, אעבליןסיזאר עביד

 נהלה מטר, מג'דולין אבו סמרה,
סמאח שקיר

יום רביעי 29.6.22 שעה 16:00 ביר אל מכסור מתנ"ס

 יום שלישי 28.6.22 שעה 18:00 אודיטוריום מכללהדניאל הנו, אביב לוי

 סעיד דיאב, ניקול מיח'איל, 
הלא שכוק

יום חמישי 30.6.22 שעה אודיטוריום מכללה

יום חמישי 23.6.22 שעה 18:00דיר אל אסד-מתנ"ס עתידנאחמודי אמון, אינתיסאר ג'רחי

יום ראשון 19.6.22 שעה 17:00 אודיטוריום מכללהאוריאל דמיאן בנדה

 אסיל אבו ריש, עביר חסבאני,
מאיה האס

יום חמישי 30.6.22 שעה 16:00 מועדונית חפציבה

הצגות פרויקט סיום תיאטרון קהילתי 
שנה ג'
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