




טק� פר�י

אשדודית



מהלהקות הטובות בעולם במופע מרהיב בהשתתפות 30 רקדנים ורקדניות מקצועיים, הכולל קטע 
מקורי במיוחד עבור פסטיבל אשדודאנס. חגיגה קסומה של צבעים, צלילים, כוריאוגרפיה מיוחדת 

במינה, עיצוב במה מבריק, תלבושות חדשניות המתחלפות ללא הרף ואנרגיות מהפנטות. 

אשדודית אשדודית



צבעי מחול

אשדודית אשדודית



בהנחיית גלית גיאת ובשיתו� אנ�מבל 

צלצולי

צילו�: דוד א�ייג
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אשדודית אשדודית



אביבה אביד� ו�גיב כה�

צילום: צחי וזאנה

אביבה אבידןסגיב כהן 

לבמה

אשדודית



מי
אברה

מור 
ם: 

צילו

אשדודית



אשדודית



�תֶ�ְמֻקוֶ

צילום: כפיר זיו

צילום: אהב שוקחה

אשדודית אשדודית



רון שובל דורון מזר

אשדודית



אשדודית



היכל ספורט הקריה

הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

קובי מיכאליתמיר שרצר, מוטי מרזוקהרקדת חימום10:00

ירון בן שמחוןתחרות ריקוד נולד11:00

סדנת יוצר-ישראל שיקר13:30
סמדר עשור, 
תמיר שרצר

תמיר שליוסדנת יוצר-מושיקו הלוי14:45

יגאל טריקי, תמיר שלו, יעל יעקובישעת דבקות16:00

ערן ביטוןמופע משולבות17:00

אילן בנדיקטמיכאל ברזילי, תמיר שלו "יוצר צעיר"18:30

הרקדת נשים20:00
דבי פחימה, לילך דבלינסקי, נורית מלמד, נילי 

אלגזר, נירה תנעמי, רחל ספרני, מיכל אפק 
נחי יפרח

חוף הקשתות

הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

ד"ר לוי בר גילהרקדת הורים וילדים18:00

19:30
הרקדת קורסים בהשתתפות 

תלמידי הקורסים בארץ
בן  גיל  קווה,  עדנה  כהן,  ליאור  טריקי,  יגאל 

הרוש, יעל יעקובי, יואב סידי

הרקדה מרכזית23:00
שלומי מרדכי, נדב נתן, איציק בן דהן, יענקלה 

זיו, קובי מיכאלי, תמיר שלו, אבי אמסלם
ירון כרמל, רפי זיו

קפה תיאטרון - בית יד לבנים

הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

ג'ק אוחיון, יוליה מיכאלייאן, איציק עזרן בוקר אשדודי10:00

אילן סויסה, בר מזרחי, הדר ג'יבלי, גיל בן הרושהרקדה ברוח צעירה13:30

חן שפורןאייל אליהו, בר מזרחי, הדר ג'יבלישורות15:00

שלומי מרדכי, אבי אמסלם, ויקטור גבאיכמה טוב בשניים16:00

קובי ניגרקר, איציק בן דהן, מיכל אפקזוגות ומעגל ישראלי17:30

ארז טובול, דן עינילהיטים לוהטים19:00

נורית מלמד, אייל לויהרקדה ים תיכונית20:00

היכל ספורט הקריה
הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

אורלי שמש, ניסים בן עמי, עירית שוורץבוקר של זוגות10:00

יעל טויטומיכאל ברזילי, איציק בן דהן, איתן מזרחיהרקדת מעגלים מכל הזמנים11:30

יעל טויטואיתן מזרחי, אילנה וראובן אברהם, מוטי מרזוק להיטים לוהטים13:00

אייל אליהו, חן שפורן, הדר ג'יבלי, בר מזרחי14:00

דודו ברזילימוטי והילה מנחם, שמעון שוכר, גבי כותה, אייל לויתימניאדה15:00

רוני סימן טובמופע על גלגלים17:00

מירי אקוני, ישראל שבתאי, מישל וגיל זוגות אהבה18:30

רוקדים לזכרם19:30

מפיקים ומרקידים: אבנר נעים, פנינה קליין, ליאור כהן, יעל יעקובי
בנצי  רפאלי,  ארהלה  גמליאל,  אליהו  ביטון,  איציק  היוצרים:  לזכר 
תירם, הרצל סויסה, יונתן גבאי, יענקלה לוי, מוטי אלפסי, שלום עמר. 

יהי זכרם ברוך

נוסטלגיה במיטבה 23:00
יגאל טריקי, פנינה קליין, מאיר שם טוב, יאיר בינו, עירית 

שוורץ, גילה סלומון, ליאור כהן, יעל יעקובי, אייל עוזרי
אבנר נעים,

נורית גרינפלד

חוף הקשתות
הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

פנינה קלייןהרקדה חופשית18:00

19:30
הרקדה משולבת-

עם רקדנים בכיסאות גלגלים
ציפי ועדי אתירם, לאה הדדי דב, מאיה גבע

הרקדת נעילה23:00
זאב ניסים, עופר אלפסי, שמעון שוכר, ישראל שבתאי, 

חיים מילשטיין, ז'ק אוחיון, יורם ששון, מירי אקוני
גדי ביטון

קפה תיאטרון - בית יד לבנים
הפקהמרקידים/ותהרקדה/סדנהשעה

מאיר אמסלם, חיים וקניןהרקדת פתיחה10:00

ניסים בן עמידרור ורדי, פנינה קליין, איילת ודרור בוקאיהרקדת אמצע הדרך11:00

יאיר בינוסדנת יוצר-מרקו בן שמעון12:30

מאיר אמסלםסדנת יוצר-רוני סימן טוב14:00

יאיר בינוסדנת יוצר-חיים שריון15:00

עופר צופיכורדיאדה16:00

אילן בנדיקט, אורלי שמש, גילה סלומוןהרקדת בקשות18:00

ירון מיישרריקודי זוגות )מתחלפים(19:15

הרקדת נשים21:00
גילה סולמון, כרמית שומקו, לילך שמואל, צביה וייל, 

שוש אביטן, שרית דורון, אירית מלכה, אביבית רוזנברג, 
מיכל אפק

אתי מעודה








