יום שלישי  | 2.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית
תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל

מגרשי הטניס

מגרשי הטניס
״ילדיסקו״  /״כמו גלגל״ | הפקה :יגאל טריקי

״לא אהבתי די״ הרקדת פתיחה | הפקה :אילן סויסה

שעה
18:00

הרקדה
בליווי תזמורת ,מייסדי
התחום ולהקות מחול

 19:00הרקדת פתיחה

המרקידים שלכם
ירון כרמל ,משה פנקס

אילן סויסה ,יוסי לילה

שעה
18:00

נארח את דור
המייסדים

דדה לוסקי ,יואב בשן
חיים מילשטיין ,אלעד פרל
יגאל טריקי ,מוטי מרזוק
אבי אמסלם ,אורפז פורגס חלוה ,שמעון ורד
יוסי נקב ,דני נוה ,רוית ר.מ.
רועי פרידמן ,אושרת סולומון לופו,
מיכאל ברזילי ,תמיר שרצר

אולם הספורט מתנ״ס
״אישה וגם ילדה״

היוצר הצעיר
שהכניס רוח
נעורים ביצירה
החדשה
פאנל ראשון
מסוגו בפסטיבל,
על חייו ופועלו של
מושיקו בתחום
המחול העממי

״רב ברכות״  -מרתון נוסטלגיה בדגש ריקודי ראשונים
בהשתתפות התזמורת לריקודי עם של עמוס אלוני | הפקה :פנינה קליין

23:55
01:00
02:00
03:00
04:00

יואב סידי
ירון כרמל
פנינה קליין
מיכל בכר
יעל יעקבי

היוצר הוותיק שילמד
מריקודיו ומתרבות
המחול התימני
בואו לתת להם יד
ולרקוד יחד איתם
במעגל

אולם הספורט הורוביץ
״תגידי לי אישה״  -מרתון נשים | הפקה :שלומית נגר
המרקידות שלכן
שעה
 23:55שלומית נגר ,אביבית רוזנברג ,אורלי שמש ,אושרת
סולומון לופו ,קרן אורן ,שולה שבח ,חיה שיפמן
עד
 05:00רותי ויינברגר
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הרקדת הורים וילדים

לוי בר גיל ,יגאל טריקי,
נורית שמעוני ,גלית שם טוב

לאה הדדי ,עדי וציפי אתירם

אולם מופת
הרקדות ללא הפסקה | הפקה :הילה מוקדסי
ההרקדה
שעה
 11:30״נורמלי״  -סדנת יוצר
מיכאל ברזילי
 12:30״ים תיכון״  -פאנל והרקדה
עם מושיקו הלוי
 14:30״ראפ תימני״  -סדנת יוצר
ישראל יעקובי בטעמים
תימניים
 15:30״אור חדש״  -הרקדת
עיוורים
 16:30״היינו שניים״  -זוגות
פופולריים
 18:00״לנצח צעירים״  -צעירים
וצעירים ברוחם
מעגלים ושורות
 23:55ריקודי עמים

הרקדה ותיקה
ופופולרית של
ריקודי זוגות
בהחלפה

המרקידים שלכם

״בלילות הקיץ החמים״ | הפקה :אייל עוזרי
 23:10אייל עוזרי ,גליה בוארון
 23:55זאב ניסים ,מימי קוגן
 01:00יעל טויטו ,בועז כהן
 02:00יענקל׳ה זיו ,עופר צופי
יפהפיים
 03:00ירון כרמל ,אלמוג בן עמי
ריקודים סידי –
בסגנון חוותיקים
 04:00אילן סויסה ,הילה מוקדסי
חדשים

הרקדת פתיחה לנשים | הפקה :מיכל אפק

המרקידות שלכן
שעה
 18:00מיכל אפק ,ג׳קי רוזנפלד ,אסנת ליכטמן,
לילך שמואלי ,כרמית שימקו
עד
20:30

הרקדה

 19:00הרקדת גלגלים

״קיץ על העיר״ מרתון לילה | הפקה :אבי אמסלם

23:55
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

יום רביעי  | 3.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית

מרקיד
אלמוג בן עמי
מיכל בכר ,אייל קרבלניק
ישראל יעקובי
יוסי תפילין
דב אורבך
הילה מוקדסי,
מיכאל ברזילי
מפיק :אשר וייצמן
מרקידים :יהודה בן הרוש,
ארנונה מזרחי

72
שעות

הרקדות
סביב
השעון

אולם הספורט מתנ״ס
הרקדות ללא הפסקה | הפקה :יוסי מיארה
הרקדה

שעה

המרקידים שלכם

 11:00״עוד מעט״  -זוגות מתחלפים ירון מישר
 12:30״לכו נרננה״  -אמצע הדרך איילת בוקאי,
שמעון ורד
שנות ה 80-וה90-
אורי אקווה,
 14:00״כל הכח״  -אמצע הדרך
דני נוה
שנות ה2000-
חיים שטריקברגר
 15:00״הבעל שם טוב״ -
חיים צמח
חסידי  /מקורות
 17:00״מה שבינינו״  -שבת זוגות זאב ניסים ,מאיר דהן
 19:00״סילחי לי ילדה״  -להיטים יוסי מיארה,
עופר צופי
לוהטים | מעגלים וזוגות
״ציון תמתי״  -מרתון נוסטלגיה הפקה :ינאי ריין
שעה

23:00
23:55
01:00
02:00
03:00
04:00

המרקידים שלכם

ינאי ריין
גילה פז ושמעון ורד
אבי אמסלם
ענת אביב ,יגאל טריקי
אייל עוזרי
ינאי ריין ,חיים שטריקרברג
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אולם הספורט הורוביץ
הרקדות ללא הפסקה | הפקה :רועי פרידמן
ריקודים לשירים מפסטיבלי
הזמר החל משנת  ,1960שהפכו
לנכס צאן ברזל ,ושירים מקדמי
אירוויזיון ואירוויזיונים.

עמותת ארגון המדריכים
והיוצרים לריקודי עם

המרקידים שלכם
הרקדה
שעה
 10:00מעגלים לבוקר מכל הזמנים רועי פרידמן
 11:00ריקודי עם מתוך פסטיבלי אורלי סיוון ,נטע פן
מישאלי
זמר והאירויזיונים
 12:00״טאקללי״ שורות
אלמוג בן עמי ,עילאי ספיזיאק,
אייל אליהו
 14:00תחרות המחול העממי
 100% 17:00אומנות
עילאי ספיזיאק
 19:30היוצר הצעיר

״אישה על החוף״  -מרתון נשים | הפקה :רותי בן דוד

המרקידות שלכן
שעה
 23:55רותי בן דוד ,ליאורה נשלי ,אסתי דרורי ,דנה שמיל
רותי גלבר ,אביטל חוברה ,הגר לבנטל ,רוני גרינבאום
עד
05:00
רשימת יוצרים :מיכאל ברזילי ,תמיר שרצר ,שולמית רדה,
עופר צופי ,עילאי ספיזיאק ,ירון כרמל ,אלמוג בן עמי,
אורלי שמש ,יובל טבשי
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יום חמישי  | 4.7תכנית ההרקדות פסטיבל מחול כרמיאל | הכניסה חופשית
מגרשי הטניס

קחו אויר לפני
ההרקדה הזאת

נלמד את חמשת
המקומות הראשונים
שזכו בתחרות

אולם הספורט הורוביץ
״כרמיאל רוקדת״ | הפקה :מירי אקוני

״יש שם במה״ | הפקה :עדי וציפי אתירם
שעה
18:00
19:00

הרקדה

המרקידים שלכם

הרקדת הורים וילדים
הרקדה בוליבודית

 19:30הרקדה מסכמת

עדי וציפי אתירם
יעל טל-נוטע

חגיגה יוונית
בליווי הזמר
דיוניסיס
והבוזוקי

ירון כרמל ,גדי ביטון,
אילן סויסה
ריקודי דבקה מכל
הזמנים

״ערב קיץ ויונים״  -מרתון לילה | הפקה :אילן סויסה

23:55
01:00
02:30
03:30
05:00

פנינה קליין ,מירי אקוני
מצעד הריקודים העולמי  -ירון כרמל
גדי ביטון ,תמיר שרצר
דרור דוידי ,עופר אלפסי ,יורם ששון
שיגעון של הרקדת סיום
בוגרי הקורס
מרקידים בהרקדת
בכורה את רפרטואר
הקורס
סדנת יוצר עם
אחד ממייסדי
התחום החשובים
בואו להתרשם
ולהכיר את תחום
ריקודי העמים

ריקודי ארץ
ישראל היפה
והטובה

בואו להתנסות במסיבת
כושר של שילוב ריקודי עם
מוכרים תוך עבודה על כושר
אירובי וחיזוק השרירים

רוקדים בתימנית
במעגל ובזוגות

אולם מופת

חגיגת מחול וזמר
לכבודו של
סדי עמישי

מרקיד
הרקדה
שעה
יגאל טריקי ,גלית שם טוב
 10:00בוגרי הקורסים
ובוגרי הקורס
מוטי מרזוק ,הדרי ג׳יבלי
 11:30״אגו״  -שורות
 13:00״הורה חפר״  -סדנת יוצר מפיק :יואב סידי
מנחה :רות פרדס
יענקל׳ה דקל,
פאנל והרקדה
אשר ויצמן ,יהודה בן הרוש,
 15:00״וולפיוצה״  -סדנה
ארנונה מזרחי
לריקודי עמים
רן גולן ,רייצ׳ל כהן
 17:00״ישראל היפה״  -טיול
בארץ ישראל מעגלים
וזוגות ,חצאי שעות
מייסדת שיטת יה-ביט
 19:00יה-ביט
המאסטרית לילך נמזר
ענת אביב ,כרמית שימקו,
 23:55הרקדת זוגות לנשים
אתי ביטון

אולם הספורט מתנ״ס
כרמיאל רוקדת | הפקה :ענת אביב

נתענג על ריקודיו
היפים של ויקטור
גבאי ונרקוד ללא
הפסקה

נרקוד ללא
הפסקה מריקודיו
היפים של
אלי רונן
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המרקידים שלכם
הרקדה
שעה
 11:00סדנה לריקודים נשכחים יואב סידי
ניסים בן עמי ,ענת אביב
 12:30״זה בזו נביט״  -זוגות
אילן סויסה
 14:30״גבול הים האחרון״ -
רוקדים ויקטור גבאי זוגות הנחיה :אבנר נעים
ומעגלים
ענת אביב
 16:00רוקדים אלי רונן זוגות
הנחיה :אבנר נעים
ומעגלים

״אישה שלי״  -הרקדת נשים | הפקה :רויטל גולן
17:00
עד
21:00

צוות המרקידים שלכם בפסטיבל מחול כרמיאל

רויטל גולן ,מיכל בכר ,יוליה מיכאליין ,חגית פוקס,
אתי מעודה ,טל סלם ,מזלית חצרוני טביב ,אתי ביטון

המרקידים שלכם
הרקדה
שעה
 10:30השתלמות ריקודי התחרות מירי אקוני ,יגאל טריקי
תמיר שרצר ,ורדית חדד
 12:00בקצב ההורה  -הזאבים
בפעולה
מימי קוגן
 13:30טברנה יוונית-דיוניסיס
מנחה :אבנר נעים
תאודורו  -בוזוקי ושירה
איציק צארום  -פסנתר
חשמלי ולופר מקצבים
יעל יעקובי ,אידי גריננבלט,
 15:00״דבקה מדבקת״
חיים צמח
הילה מנחם ,מוטי מנחם
 17:00בצעד תימני
 19:15״בוא איתי אל הגליל״ -
הפקה :עליזה רוזן ,יואב סידי
הצדעה ליצירתו המגוונת כוריאוגרפיה :דדו קראוס
של סדי עמישי
שירה :יסמין גמליאל
הנחיה :אמוץ ברוטמן

גב אל גב | הפקה :דדה לוסקי
המרקידים שלכם
שעה
 02:00אושרת סולומון לופו ,דדה לוסקי ,נדב נתן
 03:00עופר צופי ,אורלי שמש
 04:00מוטי מרזוק

מרתון נוסטלגיה | הפקה :אלעד שטמר
״גן השיקמים״  -ריקודי נוסטלגיה ואמצע הדרך
המרקידים שלכם
שעה
 23:55אלעד שטמר
 01:00הילה מנחם
 02:00יאיר בינו ,ציון סהר
 03:00יאיר הראל
 04:00דוד פפרקורן ,אייל קרבלניק
 05:00יואב סידי
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