המרכז הקהילתי האזורי
חל"צ

"צ'פלין"
לכל אוהבי התיאטרון המוסיקה והסרטים.

יום שישי ה 1.11.19 -בשעה 11:30
תיאטרון תל אביב ,תל אביב
המחזמר שריגש את ברודווי ,מגיע לישראל!
מאת :כריסטופר קרטיס ותומאס מהאן
בימוי :שוקי וגנר
נוסח עברי :דני לשמן
בכיכובם של :עופרי ביטרמן בתפקיד צ'רלי צ'פלין,
מיקי קם/טלי אורן ,ירון ברובינסקי ,דפנה דקל ,אבי גרייניק,
מיטל נוטיק ,ניר לוגסי.
לראשונה בישראל ,מחזמר ססגוני ,צעיר ,חצוף ווירטואוזי
על גדול אנשי הקולנוע מאז ומעולם  -צ’רלי צפלין.
האיש שהמציא את ה”נווד האילם” היה אדם שאפתן ושנוי
במחלוקת ,גאון מול המצלמות ,שתלטן במערכות יחסיו
ומניפולטור קיצוני של זהותו.
העולם הקסום שיצר עבור האנושות היווה פיצוי לחייו –
ילדותו הענייה ,יחסיו המורכבים עם נשים ,תהילת העולם
בה זכה כגאון קולנועי ,גירושו מאמריקה באשמת בגידה
והחזרה המפוארת לקבלת פרס האוסקר.
האדם מאחורי הקסם ,והקסם שהתעלה על חולשותיו
האנושיות,
במחזמר גאוני שמועלה בפעם הראשונה בישראל.

משך ההצגה :שעתיים וחצי כולל הפסקה.
מחיר למשתתף – ₪ 175
כולל :הסעות הלוך ושוב ,כרטיס כניסה

ההצגה מתאימה מגיל 16
ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד.
בשל הביקוש הצפוי  -כדאי לשריין מקום בהקדם.
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המרכז הקהילתי האזורי
חל"צ

"צ'פלין"
יום שישי ה 25.10.19 -בשעה 12:00
תיאטרון תל אביב ,תל אביב
משך ההצגה :שעתיים ורבע כולל הפסקה.
מחיר למשתתף – ₪ 175
כולל :איסוף מהיישובים ,כרטיס כניסה

ההצגה מתאימה מגיל 16
ההרשמה בישובים אצל הרכזים בתשלום בלבד.
ביטול השתתפות עד  5ימים לפני האירוע יחויב בתשלום של ₪ 50
ביטול השתתפות מ  5ימים ועד בוקר האירוע יחויב בתשלום מלא ₪

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שם ומשפחה ________________:ת.ז______________:.
נייד____________ :
שם ומשפחה ________________:ת.ז______________:.
נייד____________ :
יישוב_____________:

טלפון בבית____________ :

מייל_______________ :
תשלום בכרטיס אשראי ___________________ :תוקף_____ :

סכום_____ :
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