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          "אנחנו צריכי� לרקוד בהתלהבות על שאנחנו בחיי�"
                (דייוויד הרברט לורנס)

פסטיבל אשדודאנס ה-4 חוזר אל הבמות אחרי הפסקה של שנה שכפתה עלינו מגפת הקורונה העולמית, ושמח להזמין אתכם לרקוד 
ולשמוח אתנו. למשך ארבעה ימים בחודש אוגוסט נגיש לכם תכנית אמנותית שחוגגת את הפורקן המופלא של הנפש - הריקוד. מאות 
רקדנים, מוזיקאים ואמנים בהפקות מקור מרתקות, מופעי מחווה לענקי המוזיקה, והרקדות ענק שיזיזו לכם את הלב והרגליים. הצטרפו 

אלינו לחגיגה ענקית של צליל ותנועה ובואו לרקוד את הפולקלור הישראלי והמחול העממי הנפלא של כולנו.

אחרי שנה בה נאלצנו להשבית כמעט לחלוטין את עולם התרבות והמופעים מול קהל, חזרנו סוף סוף לשגרה מבורכת 
ואנו נרגשים להמשיך בעשייה אמנותית תרבותית ענפה המאפיינת את העיר אשדוד - עיר רב תרבותית המנגישה לכל 

תושביה תרבות עשירה ומגוונת.

אני שמח להזמינכם לפסטיבל הבינלאומי למחול אשדודאנס, הנערך באשדוד זו השנה הרביעית, וממשיך לכבוש קהלים 

ברכת ראש העיר

ד“ר יחיאל לסרי
ראש העיר

רבים ומגוונים בגזרת המחול הישראלית והבינלאומית, עם חגיגת מחולות מרהיבים מכל העולם, ההופכת מדי שנה את אשדוד לרחבת 
ריקודים ענקית, תוססת וסוחפת. 

הפסטיבל יימשך ארבעה ימים, יתפרש במספר מוקדים בעיר, ויכלול הפקות מקור מרתקות, הרקדות מהנות עם מיטב המרקידים, מופעי 
מחווה מיוחדים עם מיטב האמנים, טברנה, שיתופי פעולה ייחודיים, פרויקט נשי וחגיגת פולקלור ישראלי.

אני מודה לכל השותפים להצלחת הפסטיבל, יו"ר ועדת ההיגוי מ"מ ראש העיר,  עו"ד גבריאל  כנפו, מנכ"ל החברה העירונית לתרבות 
הפנאי אורן טואיל, מנהלת אגף האירועים איריס נפתלי וכמובן לאבי לוי, האדם והרוח החיה מאחורי ההפקה המרשימה.

בואו תרקדו ותהנו!

שלכם,
               ד"ר יחיאל לסרי

               ראש העיר

אשדוד, הפסטיבל הבינלאומי למחול
ASHDOD INTERNATIONAL FESTIVAL 
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"חברות וחברים, אחרי תקופה מאתגרת ומלאת אי ודאות, אני שמח וגאה להזמין אתכם לחזור ולבלות באשדוד במסגרת 
פסטיבל אשדודאנס. חודשים של סגרים והגבלות נמזגו לסבב נוסף בגזרה הדרומית, ומתח גדול הצטבר אצל כולנו.

עכשיו זו השעה לפרוק אותו, לרקוד, לשמוח, לחגוג וליהנות מכל הטוב והיופי שיש לעיר שלנו להציע לתושבים ולתיירים 
המגיעים לבלות בה. 

דבר מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת ההיגוי

והם הבטחה  צוות אשדודאנס,  ולהעמקה של  והתכנים המגוונים שלו הם עדות למקצועיות  בשנה הרביעית לקיומו, היקף הפסטיבל 
שרירה וקיימת לחוויה ייחודית, סוחפת ומהנה במיוחד. נתראה בפסטיבל, נתראה באשדוד".

שלכם,
               עו"ד גבי כנפו

               מ“מ ראש העיר

בקיץ הזה, אנחנו חוזרים אל הבמות של פסטיבל אשדודאנס בכל הכוח ובצעדי ריקוד שמחים. אני שמח להזמין אתכם 
לחגיגה מסעירה של מוזיקה ומחול, למופעים שיחשפו אתכם לקסמי התנועה והצליל מהעולם, למחולות ענק שיעלו על 
נס את הפולקלור המקומי, לאירועים שיחברו מאות מרקידים ורוקדים חובבים ומקצועיים לתערובת נפלאה של סגנונות 

וז'אנרים, למפגש צבעוני של ביטוי אישי ושמחה גדולה. 

דבר המנהל האמנותי

תודה גדולה ומיוחדת שלוחה לראש העיר אשדוד, ד"ר יחיאל לסרי, על תמיכתו בפרויקט והרוח הגבית שהוא מעניק לעשייה התרבותית 
בעיר, שבלעדיה כל היופי הזה לא היה קורה.

ואתם - בואו לאשדוד, בואו לרקוד!"

שלכם,

            אבי לוי
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

חוויה
ישראלית

על קו סביליה-אשדוד . מה קורה כשפלמנקו פוגש מוזיקה ישראלית?
16.8 | יום שני | 19:30 | בית יד לבנים

מופע פולקלור ישראלי משובח
עם טובי להקות המחול בארץ 

במיוחד עבור הפסטיבל - שת"פ חד פעמי עם הזמר שי צברי: שילוב 
בין פלמנקו למוזיקה ישראלית. במוקד המופע ניצבים מרכיבי היסוד 
של הפלמנקו: שירה, גיטרה, קצב וריקוד. המפגש בין המסורת של 
עכשווי,  מחול  כמו  עכשוויות  אמנויות  מתוך  לעקרונות  הפלמנקו 
מיצב, תיאטרון חזותי ומוזיקה ישראלית הופך את המופע ל'מרחב 

פוטנציאלי' שמחבר בין מצבים ודימויים מנוגדים.

יצירת במה של היוצרת והרקדנית אדוה ירמיהו עבור 4 מוזיקאים ו-4 
והמנהל  הספרדי  הגיטריסט  עם  ספרד-ישראל  שת"פ  רקדניות. 
המוזיקלי Manuel Cazas  והרקדניות יעל טוכפלד, עדי מובדט 

ועדי עקיבא.

יוצרת וכוריאוגרפית: אדוה ירמיהו

על קו �ביליה-אשדוד

אדוה ירמיהו מארחת את שי צברי

הפקת מקור

טל 
טר

ס.
ה 

שי צברי: גאי
ם 

ת: עדי אלון | צילו
קדניו

ם ר
צילו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

בשנות  רקדנים  ועד  ה-30  (מגילאי  וותיקות  מחול  להקות  כ-15 
ל-300 רקדנים מגיעות מכל הארץ  ובהן מעל  ה-80 שלהם) 
אל הבמה רחבת הידיים של אשדודאנס. תחת ניהולם האמנותי 
של עמוס קב ועינת לאור אטיק תציג כל להקה עבודת מחול 
רפרטוארית משלה, ואת הערב כולו תנחה המוזיקאית ואשת 
את עצמכם לחגיגה אמיתית  הכינו  חמו.  בן  לבנת  התקשורת 

וסוחפת של מחול ישראלי משובח!

בימוי: עמוס קב ועינת ליאור אטיק

המופעים בכניסה חופשית מחייבים הזמנת מקום מראש.
הכניסה לכל המופעים בהצגת כרטיס וע״ב מקום פנוי.

 

מן
הופ

ת 
ם: דורי

צילו
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לא נפסיק לרקוד - קולאז עבודות מקוריות של להקות המחול הוותיקות
16.8 | יום שני | 21:00 | משכן אשדוד | הכניסה חופשית 
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 טברנה יוונית עם בועז טביב
16.8 | יום שני | 22:30 | בית החייל יד לבנים

ביופי של  והרבטיקו, קשה לעמוד  אי אפשר שלא להסחף אחרי הקסם של הסירטאקי 
הציפטטלי והלאיקו. אם גם אתם חובבי מוזיקה יוונית, הערב הזה הוא עבורכם ובועז טביב 
הוא הבטחה לבילוי שלא תרצו שיסתיים. שריינו לעצמכם מקום בחגיגה שמחה במיוחד 

של מיטב השירים היווניים ואירוח במיטב המסורת. יאסו!

יווניתטברנה
 Ελληνικήταβέρνα

חגיגה מוזיקלית סביב שולחנות

בועז טביב
צילום: אלוני מור

כיבוד
וישיבה סביב

שולחנות
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 המופע המשותף של יואב יצחק ודודי בר דוד
17.8 | יום שלישי | 19:00 | בית יד לבנים 

יואב יצחק, דייר ותיק בפנתאון המוזיקה הישראלית והקול הבלתי נשכח מאחורי להיטים כמו 
"זה הזמן לסלוח", "פני מלאך", תני חיוך ילדונת" ורבים אחרים, פוגש על במת הפסטיבל את 
אחד הכוכבים העולים של השנים האחרונות - דודי בר דוד. לאחרונה שיתפו פעולה כשבר 
דוד כתב ליצחק את "כל הסליחות שלי", שיבוצע גם הוא כחלק מהמופע המשותף, מופע 
ובין  דורי  בין  מפגש  הבמה  על  מייצר  ביניהם  החיבור  הראשונה.  בפעם  בפסטיבל  שעולה 

סגנוני, ולוקח את הקהל לשיטוט מענג בשבילי השיר הישראלי.

המופע המשותף של

יואב יצחק
ודודי בר דוד

יואב יצחק

דודי בר דוד

הפקת מקור

מוביץ
חו

ה נ
ש

מ
ם דודי בן דוד: 

שור | צילו
ק: אילן ב

ח
ם יואב יצ

צילו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 נשף אהבה צרפתית
17.8 | יום שלישי | 19:00 | משכן אשדוד 

שארל אזנבור, אדית פיאף, ז'ורז' ברסאנס, ז'ולייט גרקו, איב מונטאן, ועוד 
שנסוניירים צרפתיים ענקיים אחראים לכמה מרגעי הקסם והרומנטיקה 
של כולנו. עכשיו, במופע מיוחד לפסטיבל, אילנה אביטל ויוסי אזולאי בערב 
של רומנטיקה, אהבה ולא מעט פרנקופיליה. בהשתתפות תזמורת האופרה 

הקאמרית הישראלית.

מנצח: טיראן ניקוגוסיאן | מפיק ומנהל אמנותי: יוסי עטר | עיבודים: מרק ז׳לקובסקי 

דודי בר דוד
צילום משה נחומוביץ

מופע מחווה לשנסונים הצרפתים הגדולים
עם אילנה אביטל ויוסי אזולאי

אילנה אביטל
צילום: פיני סילוק

יוסי אזולאי
צילום: רונן אקרמן

אהבה
צרפתית

נשף

שר
שה פי

ם: מ
צילו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 WOMEN
17.8 | יום שלישי | 19:30 | מונארט מרכז תרבות 

נשים מרתקות רוקדות את סיפורן של נשים בחברה 
שלנו בתקופה בה האלימות נגד נשים מרימה ראש. 
דרך תנועה תחושת הפחד וההסתרה הופכות לרצון 
לגילוי לב, כנות ועוצמה. העבודה מעבירה את הצופה 
צייתנות  של  מסצנות  וטייפקאסטים,  סטיגמות  דרך 

וכניעה ועד למרדנות פנימית וחיצונית.
 

ואיך לא  היצירה מנסה לברר איך לא להרוס חיזור, 
לפחד לגשת, ויחד עם זאת איך לא לאפשר כל סוג 

של ניצול, הטרדה או פגיעה מינית.

יוצר וכוריאוגרף: יניב הופמן
רקדניות מבצעות: עדיה שטרן, עמית נחמני, שרון פיינרו, 

יעל כהן, מעיין ברגר, שירי רפאל, גל ליברפרוינד. 

ן מ פ ו ה ב  י נ י ת  א מ
WOMEN

מן
הופ

ת 
ם: דורי

צילו
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הופעת בכורה
פסטיבל אשדודאנסבהפקת מקור של

שהשמש תעבור עליי
17.8 | יום שלישי | 21:00 | אמפי אשדוד

להיטיה  את  יביא  אשדודאנס  של  הפתיחה  מופע 
הבלתי נשכחים של ירדנה ארזי אל הבמה לרגל 

יום הולדתה ה-70. 

הפולקלור  מיטב  את  שמהווה  ארוכה  שרשרת 
הישראלי, מ"בואי אמא״ ל-״אמור שלום״, מ-״הביתה״ 

ל-״עוד נגיע״. 

יואב יצחק, דפנה דקל,  גלית גיאת,  על הבמה יעלו 
אליעד וכוכבים נוספים, כשלצידם תזמורת בת 14 

נגנים בהובלת פיני שפיגלר. הפרקים השונים בדרך 
מחול  לתמונות  יהפכו  ארזי  ירדנה  של  המוזיקלית 
להקות  ממיטב  רקדנים  כ-1500  ידי  על  ויבוצעו 

המחול בישראל.

בימוי: רן הירש ודדו קראוס
עיבוד וניהול מוזיקלי: פיני שפיגלר

מנהל אומנותי: אבי לוי | מפיק ראשי: יוסי עטר
מפיק בפועל: איתי חמו | מנחה: עירית ענבי

17.8.21 | אמפי אשדוד
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במיוחד עבור הפסטיבל - שת"פ חד פעמי עם הזמר שי צברי: שילוב 
בין פלמנקו למוזיקה ישראלית. במוקד המופע ניצבים מרכיבי היסוד 
של הפלמנקו: שירה, גיטרה, קצב וריקוד. המפגש בין המסורת של 
עכשווי,  מחול  כמו  עכשוויות  אמנויות  מתוך  לעקרונות  הפלמנקו 
מיצב, תיאטרון חזותי ומוזיקה ישראלית הופך את המופע ל'מרחב 

פוטנציאלי' שמחבר בין מצבים ודימויים מנוגדים.

יצירת במה של היוצרת והרקדנית אדוה ירמיהו עבור 4 מוזיקאים ו-4 
והמנהל  הספרדי  הגיטריסט  עם  ספרד-ישראל  שת"פ  רקדניות. 
המוזיקלי Manuel Cazas  והרקדניות יעל טוכפלד, עדי מובדט 

ועדי עקיבא.

יוצרת וכוריאוגרפית: אדוה ירמיהו

גלית גיאת
צילום: שילת מזרחי

אליעד
צילום: ערן לוי

נעמה טוב
צילום: ירדן מרקוס קליין

יואב יצחק
צילום: אילן בשור

עירית ענבי
צילום: רונן אקרמן

אדם
צילום: ניקול דה קסטרו

דפנה דקל
צילום: עמית צח

אמנים משתתפים:
דקל,  דפנה  גיאת,  גלית 
יואב יצחק, אליעד, עירית 

ענבי, אדם ונעמה טוב.

הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

| 5 |
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يا ماماיא מאמא
חגיגה מרוקאית

אותנטית

הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 יא מאמא | חגיגה מרוקאית אותנטית עם רפאל כלפון ואמנים ממרוקו
17.8 | יום שלישי | 22:00 | בית החייל יד לבנים

אשדוד עיר קיבוץ גלויות, 99 עדות שונות מהעולם מרכיבות את אוכלוסית 
אשדוד, בפסטיבל אשדודאנס נחל השנה במסורת חדשה של שימור 
הקלאסיקות והנוסטלגיות של העדות שונות. נתחיל בערב מרוקאי מרגש, 
שמכוון בעיקר לאוכלוסיה הותיקה של העיר, בו נשיר שירים מבית אבא, 
המוזיקלית  התרבות  את  ונחגוג  מרוקאיות  קלאסיקות  על  יחד  נתענג 

העשירה של העדה. לא רק למרוקאים!

רפאל כלפון
צילום: אוסף אישי

כיבוד
וישיבה סביב

שולחנות
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

יזהר כהן
צילום: אליה כהן

רוקדים
עם

כוכבים
יזהר
כהן

הרקדה סוחפת עם הזמר יזהר כהן ובהשתתפות 
אלפי רוקדים מהארץ ומהעולם .

מפיק: רפי זיו

הרקדת מרכזית

23:00 איציק בן דהן, אורלי שמש

24:00 נורית גרינפלד, ארז טובול

01:00 ערן ביטון, יום טוב אוחיון

02:00 מיכל אפק, ירון אלפסי

03:00 רפי זיו, חיים מילשטיין

הרקדת פתיחה - רוקדים עם כוכבים תחת השמיים הפתוחים עם יזהר כהן 
17.8 | יום שלישי | 23:00 | חוף הקשתות | הכניסה חופשית 
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 Mars | וחוזר חלילה  
18.8 | יום רביעי 18:00 | בית יד לבנים

Mars, יצירת מחול לארבעה רקדנים שחוקרת את הספקטרום הרחב של הגבריות, הנשיות, כל מה 
שבדרך ומעבר.

וחוזר חלילה, דואט וירטואוזי לוקח את הצופים לדילוגים בין הסלון לבין שדה הקרב, וחושף בפניהם 
תמונה מורכבת ולעתים מטרידה של המציאות בה כולנו חיים ופועלים.

כוריאוגרפיה: ליאור תבורי | עיצוב תלבושות: הראל ליסמן | רקדנים שותפים ליצירה: אורי משה עופרי, עמית 

מרסינו, רכס יצחקי, תמר לוי, שחר ברנר, נעם סגל | ניהול חזרות: עינת בצלאל

וחוזר
חלילה

ר תבורי או לי ל  // להקת המחו י  דרנ מו מופע 

ם: אלי כץ
צילו

לרכישת כרטיסים באתר הפסטיבל www.ashdodance.com | מוקד טלפוני 6452* יפעל מתאריך 11.7.21 בימים א‘-ה‘ בין השעות 09:00-16:00 | | 14 |



הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 טבלאו פלמנקו עם מיכל נתן
18.8 | יום רביעי | 19:30 | מונארט מרכז תרבות  

טבלאו  המופע  הספרדית,  המסורת  במיטב 
 - אמנויות  שלוש  הבמה  על  משלב  פלמנקו, 
בזכות  הבמה.  על  חיה  ונגינה  שירה  ריקוד, 
עצמו  מוצא  הקהל  המופע  של  האינטימיות 
ענק  מנעד  פני  על  הפרושים  לרגעים  שותף 
של רגשות: מרגעים נוגים של התכנסות ועד 
כשאת  ותשוקה,  צבע  מלאת  חושים  סערת 
כולם מובילה האסתטיקה הנפלאה של הפלמנקו 

השורשי והעמוק.

הטבלאו הוא מועדון הפלמנקו המסורתי, באים 
לחגוג את השמחה של הפלמנקו ולחלוק אותה 

עם חברים.

ניהול אמנותי: מיכל נתן

ח“צ
ם: י

צילו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

מהימים בהם נחשב הזמר המזרחי לתופעה תרבותית שולית ועד היום, כשהוא מוביל את היצירה המוסיקלית 
בישראל, שמר זוהר ארגוב על מעמדו הבלתי מעורער כמלך של המוזיקה המזרחית. השנה בפסטיבל נגיש 
לזכרו מחווה מיוחדת – מיטב להקות המחול הבוגרות, מכל רחבי הארץ, יצרו ויבצעו על הבמה ריקוד לאחד 

משיריו הגדולים של ארגוב. כל ריקוד יזכה לעיבוד חדיש ורענן ואת הערב כולו. ינחה ויגיש מתי סרי.

מפיק: מוטי וקנין

מופע לזכרו של
זוהר ארגוב

בלילות

אגדות
נרקמות

מנחה: מתי סרי
צילום: דור מלכה

סייג
ת: דוד א

מלכה | רקדניו
איור: אלינור 

הפקת מקור

אגדות נרקמות בלילות
18.8 | יום רביעי 21:00 | משכן אשדוד | הכניסה חופשית

| 16 |

המופעים בכניסה חופשית מחייבים הזמנת מקום מראש. 
הכניסה לכל המופעים בהצגת כרטיס וע״ב מקום פנוי
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 טברנה אוריינטלית עם גוסטו | אורחת מיוחדת: ליבנת בן חמו
18.8 | יום רביעי | 23:00 | בית החייל יד לבנים

גוסטו, זמר, יוצר ומוזיקאי מוערך בתחום 

מוזיקת עולם אמנותית אנדלוסית, עממית 
פלמנקו  דרך  ואלג'יר  ממרוקו  ומוגרבית 
ואנדלוסיה מזמין אתכם לערב של התעלות 
הלהיטים  שלו,  הנפלאים  השירים  הרוח. 
המרגשים  הביצועים  לאחרים,  שכתב 

לקלאסיקות מוכרות.

אורחת מיוחדת לבנת בן חמו.

גוסטו
צילום: יובל חן

לבנת בן חמו
צילום: גבע טלמור

טברנה
אוריינטלית

חגיגה מוזיקלית �ביב שולחנות ע� כיבוד

הפקת מקור
כיבוד

וישיבה סביב
שולחנות
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

רוקדים
עם

כוכבים

20:00 ז'ק אוחיון, מוטי מרזוק

21:00 שמעון עשור, תמיר שלו

22:00 ויקטור גבאי, ניסים בן עמי

23:00 תמיר שרצר, אייל עוזרי

24:00 יורם ששון, מזל תומר

01:00 שלומי מרדכי, יענקלה זיו

02:00 אבי אמסלם, יגאל טריקי

03:00 יעל טויטו, עופר צופי

הרקדה מרכזית - רוקדים תחת השמיים הפתוחים
18.8 | יום רביעי | 20:00 | חוף הקשתות | הכניסה חופשית

הרקדה סוחפת מול הים ותחת השמיים הפתוחים 
בהשתתפות אלפי רוקדים מהארץ ומהעולם.

מפיקה: יעל טויטו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

אשדוד
מחול. ים. קולינריה

אשדוד היא התשובה המקורית לא רק לחובבי המחול אלא 
לכל מי שמחפש חוויה תרבותית קצת אחרת. אז אם אתם 
באים אלינו כדי לרקוד, אל תפספסו את הסצנה הקולינרית 
המשובחת שלנו, את הפאבים השווים וכמובן את רצועת החוף 

הכי יפה בארץ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

באים לפסטיבל אשדודאנס
בא לנו לפנק אתכם! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

יש לכם הנחה של 15%-10% על כל התפריט 
• כנסו לאתר לרשימת המסעדות המשתתפות. ט.ל.ח 

www.ashdodance.com

אורות אשדוד
מופע אור-קולי מרהיב

• כנסו לאתר לפירוט שעות המופעים
  www.ashdodance.com
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

מה הופך ריקודי עם ישראלים לישראלים? מה סוד ההצלחה שלהם 
לאיזה  להתחדש?  וממשיכים  עשורים  כבר  פועלים  הם  שבזכותו 
כיוונים צועד המחול העממי בישראל? אילו עוד רעיונות ותכנים חשוב 

לצקת לתוכו בעתיד?

פאנל של יוצרים, רוקדים ומרקידים יתכנס לענות על שאלות אלה 
ולהעמיק אל התנועה.

אתם מוזמנים!

חינוך   - תמיר  רונן  רונית  ד"ר  מנחה: 
למחול, הכשרת מורים, מרצה בסמינר 
 / יו"ר  ילין,  דויד  ובמכללת  הקיבוצים 

מנכ"לית משותפת / סיאוף ישראל.

המופעים בכניסה חופשית מחייבים הזמנת 
מקום מראש. הכניסה לכל המופעים בהצגת 

כרטיס וע״ב מקום פנוי.

פאנל
ריקודי ע�
ישראליי�

| 20 |

פאנל בנושא ריקודי עם ישראליים
19.8 | יום חמישי | 16:00 | מונארט מרכז תרבות | הכניסה חופשית
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

חוויה
ישראלית
מופע פולקלור ישראלי משובח
עם טובי להקות המחול בארץ 

והאקורדיון  החליל  ולצלילי  חציר  ערמות  סביב 
לצלילי  בארץ  המחול  להקות  מיטב  מחוללות 
הניגון  ישראליות.  לקלאסיקות  חדשניים  עיבודים 
את  הבמה  קדמת  אל  מחזיר  המופע  של  הישן 
נופי  אל  צופיו  ואת  המשובח  הישראלי  הפולקלור 

הארץ ומחוזותיה.

עיבודים: אורי חודורוב | בימוי: בארי אבידן

17:00 | לובי משכן

השקת הספר "תכלת וארגמן", מאת בארי אבידן.  
אי פעם את התפתחות  הספר סוקר לראשונה 
התלבושת הישראלית לבמה. המסע, שמתחיל 
עם בגדי הכהנים במאה ה-18 לפנה"ס, מגיע עד 
גדולי המעצבים של ימינו. הספר זמין לרכישה לבאי 

המופע.

מקום  הזמנת  מחייבים  חופשית  בכניסה  המופעים 
מראש. הכניסה לכל המופעים בהצגת כרטיס וע״ב 

מקום פנוי.

הפקת מקור

ה רוג‘ר
ק

ם: צבי
צילו
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חוויה ישראלית
19.8 | יום חמישי | 18:00 | משכן אשדוד  | הכניסה חופשית
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תם ולא נשלם . מופע הנעילה של הפסטיבל מארח את עילי בוטנר וילדי החוץ
19.8| יום חמישי | 21:00 | אמפי אשדוד

עילי בוטנר וילדי החוץ משלבים כוחות עם 15 להקות מחול מכל רחבי הארץ 

למופע סיום צבעוני במיוחד. להיטיו הגדולים של עילי בוטנר לרבות תם 
ולא נשלם, אני אש, נעים עכשיו, מה שלא הספקתי לומר, יפה לך שמח ועוד, 
יתחברו עם מחרוזת יוונית, ריקוד בין קודש לחול, ריקוד אירי, ריקוד אתני 
וריקוד פרסי  מים  על  פולקלוריסטי  רוק, מחול  על  מודרני  ריקוד  תורכי, 
ויהפכו למופע המשלב בין מחול פולקלוריסטי, לאתני, לעכשווי, למחול 

מודרני. במופע יתארח הזמר והמוזיקאי רן דנקר.

בימוי: ליאור תבורי ולירן מיכאלי
ניהול אמנותי: אבי לוי | מפיק ראשי: יוסי עטר | מפיק בפועל: איתי חמו

הופעת בכורה
פסטיבל אשדודאנסבהפקת מקור של

19.8.21 | אמפי אשדוד

מופע הנעילה של הפסטיבל עם
עילי בוטנר וילדי החוץ אורח מיוחד רן דנקר
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עילי בוטנר וילדי החוץ
/// אדר גולד, אוהד שרגאי ותום גפן ///     

מוביץ
חו

ה נ
ש

מ
ם: 

צילו

הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

/// מארחים את רן דנקר ///

ם: אור דנון
צילו
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

אביבה אבידן
צילום: צחי וזאנה

רוקדים
עם

כוכבים

אביבה
אבידן

הרקדת נעילה

23:00 אייל לוי, קובי מיכאלי

24:00 מירי אקוני ,פנינה קליין

01:00 זאב ניסים, עופר אלפסי

02:00 אלעד שטמר, דודו ברזילי

03:00 אילן סויסה, ירון בן שמחון

ראובן ארז
צילום: אריק מור

הרקדת נעילה של הפסטיבל עם אביבה אבידן וראובן ארז מול 
הים ותחת השמיים הפתוחים ובהשתתפות אלפי רוקדים מהארץ 

ומהעולם.

וראובן ארז

הרקדת נעילה - רוקדים עם כוכבים תחת השמיים הפתוחים עם אביבה אבידן וראובן ארז
19.8 | יום חמישי | 23:00 | חוף הקשתות | הכניסה חופשית 
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021 טברנה דרך השירים - מופע מוזיקלי הומוריסטי מאת ראובן ארז
19.8 | יום חמישי | 23:30 | בית החייל יד לבנים

מופע מוזיקלי הומוריסטי מאת ראובן ארז קלאסיקות 
ישראליות ואהובות, שירים מקוריים וחדשים, חיקויים 
של כוכבי הזמר העברי, אנקדוטות קטנות וסיפורים 
ראובן ארז,  משעשעים מרכיבים את המופע של 
והופכים אותו לשיטוט מהנה בסיפורו של הפזמון 

הישראלי. 

אוהבים  שכולנו  השירים  את  לפגוש  בואו 
ולשיר את הסיפור של כולנו.

הגשה ושירה: ראובן ארז
גיטרה אקוסטית: דבל'ה איציק

גיטרה אקוסטית: איתי זנגי
כלי הקשה: עוזי גזית

טברנה
דר� השירי�

ע� ראוב� ארז

כולל כיבוד בישיבה ביב שולחנות
ראובן ארז

צילום: אריק מור
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17.8| יום שלישי | הכניסה חופשית

16.8| יום שני | הכניסה חופשית

תכנית הרקדות פסטיבל אשדודאנס 2021
16-17.8 | שני שלישי | הכניסה חופשית

חוף הקשתות - תחת השמיים הפתוחים מול הים   בית החייל יד לבנים  היכל ספורט הקריה

היכל ספורט הקריה - המקום ממוזג

 הרקדת פתיחה לנשים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה

באנה הבנות  נחי יפרח

מאיר אמסלם, אילן סויסהושוב אתכם

17:00-20:30

יריית הפתיחה בתחום ריקודי העם מרתון חגיגי עם מיטב21:00-02:00
המרקידים והיוצרים 

היכל ספורט הקריה - המקום ממוזג

ריקודים מחממי לב

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
סימה שאול נכנסים לאווירה

מזרח ומערב

הכי חם הכי לוהט

עושים כבוד
LIVE-אמצע הדרך ב

מרתון נוסטלגיהיעל יעקובי, יגאל טריקיהיו זמנים
אמן אורח אורי הרפז "הפרברים" אלעד שטמר

טקס הוקרה לוותיקי תחום ריקודי העםיעל יעקובי

הריקודים הכי לוהטים במעגלאיציק בן דהן

גיל בן הרוש, מיכאל ברזילי

13:00-14:30

14:30-16:00

16:00-17:30
18:00-18:30

18:30-20:00
20:00-02:00

ריקודים חובקי עולם
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

חוף הקשתות- תחת השמיים הפתוחים מול הים

הרקדה תוססת בליווי בריזת הים

הרקדה סוחפת אל תוך הלילה
אמן אורח יזהר כהן

מרקידים אורחים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
ירון בן שמחון באנו לעשות שמח

כולנו כאחד

רוקדים עם כוכבים 
עדי עתירם

רפי זיו

18:00-21:00

   19:00-20:00
23:00-04:00

הרקדה עם קבוצת אקי"ם

 בית החייל יד לבנים | המקום ממוזג  

מעגל רוקדים ומרקידים אשדודיים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
ז'ק אוחיון בוקר טוב אשדוד 

ברוח צעירה

סדנת יוצר

המיוחדים של נורית
ריקודים בקצב לטיניעופר אלפסיבקצב לטיני

הרקדה בטעם אישי ומיוחדנורית גרינפלד

ריקודים מיצירותיו של ספי אביביאיר בינו

תמיר שרצר, מיכאל ברזילי 

10:00-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30
15:30-17:00

17:00-18:00

ריקודי יוצרים צעירים
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תכנית הרקדות פסטיבל אשדודאנס 2021
18.8| יום רביעי | הכניסה חופשית

היכל ספורט הקריה - המקום ממוזג

רוקדים לפי בקשתכם

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
מוטי מרזוק כל מה שתרצו

סדנת יוצר

בקצב הדרבוקה 

תימניאדה 
שעת הזאבים 
הורות מכל הזמניםעופר צופי הורה נרקודה

הריקודים הכי מיוחדיםיורם ששון, תמיר שרצר  

חגיגת ריקודים תימניים אמן אורח ציון גולןדודו ברזילי, אייל לוי

הרקדת דבקות תמיר שלו 

דודו ברזילי, סמדר עשור

11:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00
17:00-19:00

19:00-21:00
21:00-23:00

המיטב מריקודיו של היוצר איציק סעדה

חוף הקשתות- תחת השמיים הפתוחים מול הים

זמן איכות עם הילדים בפעילות אנרגטית ומלהיבה
מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה

לוי ברגיל הרקדת הורים וילדים

יעל טויטו רוקדים עם כוכבים 

18:00-19:00

הרקדה סוחפת אל תוך הלילה עם מרקידים אורחים20:00-04:00

בית החייל יד לבנים | המקום ממוזג  

מעגל רוקדים ומרקידים אשדודיים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
ארז טובול בוקר טוב אשדוד 

באמצע היום

היום יום הולדת

הרקדת מחווה לנשים יוצרות מיכל אפקרוקדות עם יוצרות 

חוגגים יומולדת למשה תלם אייל קרבלניק

ציון סהר

10:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00
17:00-19:00

ריקודי אמצע הדרך מובחרים
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תכנית הרקדות פסטיבל אשדודאנס 2021
18.8| יום חמישי | הכניסה חופשית

הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

היכל ספורט הקריה - המקום ממוזג

 הרקדה מחממת לב ורגליים מעגל וזוגות

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
אורלי שמש פותחים יום

רק אהבה 

זוגות אמצע הדרך  

סדנת יוצר – עם אבי פרץ
זוכרים את מוטי אלפסי

ארץ ישראל היפה
רוקדות אל תוך הלילה 

אלעד שטמר וערן ביטון

מיכל אפק ושלומית נגר
מעגלים וזוגות לשירי ארץ ישראל

הרקדת נשים סוחפת אמן אורח אביבה אבידן

רוקדים עם משפחת אלפסיירון אלפסי
ממיטב ריקודיו של מוטי אלפסי

מיטב מריקודיו של היוצר אבי פרץמירי אקוני, תמיר שרצר 

זוגות הכי הכישמעון עשור

מזל חוגי תומר

11:00-12:00

12:00-14:00

14:00-16:00
16:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00
20:00-02:00

ריקודי אהבה מעגלים וזוגות

חוף הקשתות –תחת השמיים הפתוחים ליד הים 

 פותחים בכיף את הסופ"ש
  רוקדים יחדיו עם רקדנים על גלגלים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
ציון סהר אתנחתא בחוף

מתגלגלים ורוקדים

רוקדים עם כוכבים 
מאיה גבע

אילן סויסה

18:00-21:00

19:00-20:00
הרקדה סוחפת אל תוך הלילה23:00-04:00

אמנים אורחים אביבה אבידן וראובן ארז
מרקידים אורחים 

 בית החייל יד לבנים | המקום ממוזג  

מעגל רוקדים ומרקידים אשדודיים

מה יחכה לכם שם?הפקההרקדה/סדנהשעה
יגאל טריקי בוקר טוב אשדוד 

חו"ל במעגל 

סדנאת יוצר

הרקדת זוגות ירון מישרזוגות מתחלפים 

רוקדים מהמיטב של היוצר אמנון שאולי יגאל טריקי 

אנדרס ביבר, מלו לניאדו

10:00-13:00

13:00-15:00

15:00-17:00
17:00-18:30

רקדני חו"ל במעגל
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בית החייל 10:00-14:00
    1

משכן 9:00-20:00

• בוקר טוב אשדוד
ז'ק אוחיון

• ברוח צעירה - תמיר שרצר

היכל ספורט הקריה 14:30-18:30 

היכל ספורט הקריה 18:30-20:00 

• נשף נשיקה
צרפתית

אילנה אביטל
ויוסי אזולאי

• אמצע הדרך ב-LIVE - אלעד שטמר
אמן אורח: אורי הרפז

• מזרח ומערב 
 גיל בן הרוש

• הכי חם הכי לוהט
איציק בן דהן

• עושים כבוד לוותיקי
התחום

באטרף

בית החייל 10:00-12:00
הפסקה 17:30-19:00

• בוקר טוב אשדוד 
ז'ק אוחיון

היכל ספורט הקריה 13:00-17:30 

• נכנסים לאווירה - סימה שאול
• מזרח ומערב - גיל בן הרוש

• הכי חם הכי לוהט - איציק בן דהן

בכיף

בית החייל 10:00-12:00
בית החייל 14:00-18:00

• בוקר טוב אשדוד 
• סדנת יוצר - ספי אביבז'ק אוחיון

• המיוחדים של נורית גרינפלד
• זוגות בקצב לטיני-עופר אלפסי

הפסקה 12:00-14:00
בסתלבט

 17.8 | יום שלישי
בחרו את צעדי הריקוד שלכם אל הפסטיבל - המלצות צוות אשדודאנס
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

• שהשמש תעבור עלי
מופע פתיחה

• הרקדה מרכזית - רפי זיו
אמן אורח: יזהר כהן

מרקידים אורחים

אמפי 21:00-23:00

היכל ספורט הקריה 23:00-02:00 

• היו זמנים
 יעל יעקבי

חוף הקשתות 02:00-04:00

• המופע המשותף
 יואב יצחק

ודודי בר דוד

• שהשמש תעבור עלי
• הרקדה מרכזית - מופע פתיחה

רפי זיו
אמן אורח: יזהר כהן

מרקידים אורחים

חוף הקשתות 18:00-21:00
חוף הקשתות 23:00-04:00

חוף הקשתות 23:00-04:00 יד לבנים 19:00-20:00

מונארט 19:30-20:30

אמפי 21:00-23:00

אמפי 21:00-23:00

• המופע
 WOMEN

• באנו לעשות שמח - ירון בן שמחון
• רוקדים עם קבוצת אקים - עדי אתירם

• שהשמש תעבור עלי - 
מופע פתיחה

• הרקדה מרכזית
רפי זיו

אמן אורח: יזהר כהן
מרקידים אורחים
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באטרף

היכל ספורט הקריה 11:00-15:00

היכל ספורט הקריה 11:00-15:00
היכל ספורט הקריה 19:00-20:30

 מונארט 19:30-20:30

• כל מה שתרצו - 
מוטי מרזוק

• מריקודי איציק 
סעדה - דודו ברזילי 

וסמדר עשור

• בקצב הדרבוקה -
תמיר שלו  

• תימניאדה עם ציון גולן - 
דודו ברזילי ואייל לוי  

• בקצב הדרבוקה -
תמיר שלו  

• תימניאדה עם ציון גולן - 
דודו ברזילי ואייל לוי   • כל מה שתרצו - 

מוטי מרזוק
• מריקודי איציק 

סעדה - דודו ברזילי 
וסמדר עשור

• שעת הזאבים
יורם ששון ותמיר שרצר

• טבלאו - פלמנקו
עם מיכל נתן

בכיף

בית החייל 10:00-15:00
בית החייל 17:00-18:00

• בוקר טוב אשדוד 
ארז טובול

• באמצע היום
ציון סהר

• רוקדות עם יוצרות
מיכל אפק הפסקה 15:00-17:00

בסתלבט

היכל ספורט הקריה 15:00-19:00 

היכל ספורט הקריה 15:00-19:00 

18.8 | יום רביעי
בחרו את צעדי הריקוד שלכם אל הפסטיבל - המלצות צוות אשדודאנס
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הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

• שעת זאבים 
תמיר שרצר ויואב ששון

• הורה נרקודה - עופר צופי

• אגדות נרקמות בלילות 
לזכרו של זוהר ארגוב

• אגדות נרקמות בלילות 
לזכרו של זוהר ארגוב

יד לבנים 18:00-19:00

משכן 21:00-22:30

משכן 21:00-22:30

בית החייל 23:00-00:15

• MARS וחוזר חלילה
 מופע 

• טברנה 
אוריינטלית עם 

גוסטו

• הרקדה מרכזית -
יעל טויטו

מרקידים אורחים

• הרקדה מרכזית - 
יעל טויטו

מרקידים אורחים

• הרקדה מרכזית -
יעל טויטו

מרקידים אורחים

• הרקדה מרכזית -
יעל טויטו

מרקידים אורחים
חוף הקשתות 23:00-04:00 

חוף הקשתות 1:00-4:00 

חוף הקשתות 23:00-04:00  היכל ספורט הקריה 20:30-23:00 

חוף הקשתות 20:00-22:30 
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באטרף

בית החייל 10:00-15:00

היכל ספורט הקריה 11:00-14:00

משכן 18:15-19:15

משכן 18:00-19:15

•בוקר טוב אשדוד - 
מיכל אפק

• חו"ל במעגל - 
אנדרס ביבר

היכל ספורט הקריה 16:00-18:00 

היכל ספורט הקריה 14:00-17:30 

• חוויה ישראלית-מופע
בארי אבידן

• חוויה ישראלית-מופע
בארי אבידן

• סדנת יוצר - אבי פרץ 
מירי אקוני ותמיר שרצר

בכיף

חוף הקשתות 21:00 - 18:00

• פותחים יום - 
אורלי שמש
• רק אהבה -

מזל חוגי תומר
• זוגות אמצע הדרך 

שמעון עשור

• פותחים יום - 
אורלי שמש

• רק אהבה - מזל 
חוגי תומר

• פאנל ריקודי עם ישראליים
ד"ר רונית רונן תמיר

• אתנחתא בחוף - ציון סהר
•רוקדים עם גלגלים - מאיה גבע מונארט 16:00-17:00

בסתלבט

היכל ספורט הקריה 11:00-15:30

• זוגות אמצע הדרך -
שמעון עשור

• סדנת יוצר - אבי פרץ
מירי אקוני ותמיר שרצר

19.8 | יום חמישי
בחרו את צעדי הריקוד שלכם אל הפסטיבל - המלצות צוות אשדודאנס
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• אתנחתא בחוף -
ציון סהר 

• רוקדים עם גלגלים - 
מאיה גבע

    1
חוף הקשתות 9:30-21:00

• תם ולא נשלם
מופע נעילה

• תם ולא נשלם
מופע נעילה

• דרך השירים
ראובן ארז

 - מרכזית  הרקדה   •
אילן סויסה

אמנים אורחים: אביבה 
אבידן, ראובן ארז
מרקידים אורחים

• הרקדה מרכזית - אילן סויסה
אמנים אורחים: אביבה אבידן, ראובן ארז

מרקידים אורחים

• הרקדה מרכזית
אילן סויסה

אמנים אורחים: אביבה 
אבידן, ראובן ארז
מרקידים אורחים

• תם ולא נשלם
מופע נעילה

חוף הקשתות 23:00-04:00

חוף הקשתות 23:00-04:00

חוף הקשתות 23:00-04:00 

אמפי 21:00-23:00

בית החייל 23:00-00:30

אמפי 21:00-23:00

אמפי 21:00-23:00
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2.אמפי אשדוד

 1. חוף הקשתות

4.בית יד לבנים / בית החייל

5. מונארט מרכז תרבות

 ז‘ 
יף
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מ

 /
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 .6

שדרות ירושלים

צל
הר

ת 
רו

שד

ות
מא

עצ
דייןה

שדרות משה 

3.משכן אשדוד

1. חוף הקשתות
2. אמפי  אשדוד - מפקורה 1
3. משכן אשדוד - דרך ארץ 1

4. בית יד לבנים / בית החייל - הבנים 3
5. מונארט מרכז תרבות  - דרך ארץ 8

6. היכל ספורט הקריה - העצמאות 60 
    מקיף ז‘ - העצמאות 60

הפסטיבל הבינלאומי למחול אשדוד 2021

טין
פיר בול

ם: כ
צילו

להקות משתתפות
אשדודאנס 2021 

אביבים אשדוד / אביבים תל מונד / אביב מחולות 
תל-אביב / אביב תל מונד / אורות הבמה מבשרת 
ציון / אור למחול יבנה / אלון יזרעאל / בראשית 
 / גוונים ראשון   / / בלט פאנוב אשדוד  הוד השרון 
הדודאים   / ר.נ.י  גלגלי   / הרצליה  במעגל  גלגל 
פרדס חנה / הורה גזר / הורה דאנס / הורה דרום 
השרון / הורה הרצליה / הורה פרדס חנה כרכור 
הורה   / חולון  רעים  הורה   / אשר  מטה  הורה   /
תקווה פתח תקווה / וותיקי פ''ת / חבצלות נתניה 
מחול  כרמי   / חיפה  יובלים   / שבע  באר  חולית   /
כרמיאל / להקת המחול גבעתיים / להקת הללויה / 
 / שבע  באר  פרגוד  העירונית  המחול  להקת 
 + 30 ייצוגית  ייצוגית זכרון יעקב / להקה  להקת 
מרכז בוסתן / להקה יצוגית רמת גן / להקת מזכרת 
בתיה / להקת מחולה / מחולוהט אשקלון / מרכז 
''בוסתן'' קרית אונו / נעמה דאנס / סופה, סופה 
 / ציונה / סינופסיס טבריה  נס  נדיר  סטודיו   ,PRO
צבעי מחול להקת המחול היצוגית של חדרה / צוותא 
יזרעאל  /  רוקדים מודיעין / שבעת הכוכבים הרצליה / 

.Re-vital of Israel / שרון קרית ים

• רשימת הלהקות לפי א״ב
• ניתן לצפות ברשימה העדכנית באתר הפסטיבל
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16.8 יום שני

18.8 יום רביעי

19.8 יום חמישי
פאנל ריקודי עם - עם ד“ר רונית רונן תמיר 

16:00 | מונארט מרכז תרבות 
הכניסה חופשית

השקת הספר תכלת וארגמן
מאת בארי אבידן

17:00 | לובי משכן אשדוד
הכניסה חופשית 

חוויה ישראלית - מופע פולקלור ישראלי 
עם טובי להקות המחול. 

18:00 | משכן אשדוד
הכניסה חופשית  

תם ולא נשלם
מופע הנעילה של הפסטיבל - עילי בוטנר 

וילדי החוץ אורח מיוחד: רן דנקר
21:00 | אמפי אשדוד 

הרקדת נעילה - רוקדים עם כוכבים
עם ראובן ארז ואביבה אבידן 

23:00 | חוף הקשתות
הכניסה חופשית 

טברנה דרך השירים
מופע מוזיקלי הומוריסטי מאת ראובן ארז  

23:30 | בית החייל יד לבנים 

על קו סביליה אשדוד
Espacio potencial

אדוה ירמיהו מארחת את שי צברי 
19:30 | בית יד לבנים

לא נפסיק לרקוד
קולאז' עבודות של להקות המחול 

הוותיקות 
21:00 | משכן אשדוד

הכניסה חופשית 

יריית פתיחה - הרקדה מרכזית
21:00 | היכל ספורט הקריה 

הכניסה חופשית

טברנה יוונית עם בועז טביב
22:30 | בית החייל יד לבנים 

שהשמש תעבור עלי
מופע ענק משיריה הגדולים של ירדנה 
אליעד   | גיאת  גלית  משתתפים:  ארזי 
דפנה דקל | יואב יצחק | אדם | נעמה 

לב מנחה: עירית ענבי 
21:00 | אמפי אשדוד 

טברנה יא מאמא 
חגיגה מרוקאית אותנטית עם
רפאל כלפון ואמנים ממרוקו
22:00 | בית החייל יד לבנים 

הרקדת פתיחה - רוקדים עם כוכבים 
עם יזהר כהן 

23:00 | חוף הקשתות
הכניסה חופשית 

Mars | וחוזר חלילה
2 יצירות מחול בערב אחד 

18:00 | בית יד לבנים

טבלאו פלמנקו עם מיכל נתן 
19:30| מונארט מרכז תרבות

הרקדה מרכזית -  תחת השמיים הפתוחים
20:00 | חוף הקשתות

הכניסה חופשית 

אגדות נרקמות בלילות
מופע לזכרו של זוהר ארגוב

מנחה: מתי סרי 
21:00 | משכן אשדוד

הכניסה חופשית 

טברנה אוריינטלית עם גוסטו
אורחת מיוחדת: לבנת בן חמו
23:00 | בית החייל יד לבנים 

המופע המשותף של
יואב יצחק  ודודי בר דוד 

19:00 | בית יד לבנים 

נשף אהבה צרפתית -
מחווה לשנסונים הצרפתיים

אילנה אביטל ויוסי אזולאי 
בליווי תזמורת האופרה
הקאמרית הישראלית  

19:00 | משכן אשדוד

Women - פרויקט נשי שמצטרף 
#Metoo אל תנועת

19:30 | מונארט מרכז תרבות 

17.8 יום שלישי
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צוות פסטיבל אשדודאנס

מנכ"ל החברה 
העירונית לתרבות 

אורן טואיל 

מנהלת אגף
 אירועים 

איריס נפתלי 

מנהל אמנותי
אבי לוי 

מפיק ראשי
יוסי עטר 

מפיק בפועל
איתי חמו

מנהלת שיווק
ומכירות

יהודית נתן

עמוס קבעינת לאור עתיקלירן מיכאליבארי אבידן דדו קראוס רן הירש ליאור תבורי

בימאים 

מפיק הרקדות
חוף הקשתות
ירון בן שמחון

מפיק
כוריאוגרפיה לבמה

 מוטי וקנין

מפיק הרקדות
ומנהל מתחם
בית החייל 

מאיר אמסלם

 מפיקת ההרקדות
 ומנהלת מתחם

 היכל הקריה
 סמדר עשור

מפיקים
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חשבת
שני ישראלוביץ'

מנהלת מערכת כרטוס
רחלי אל חי

מנהלת חשבונות ראשית
מוניק שוורץ
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מיתוג ועיצוב
אלינור מלכה,
סטודיו זיגותא

כתיבת תוכן
שיווקי 

סער גמזו 

צילום סטילס
אורי קריספין

צילום וידאו
מייק אדרי

ניהול מדיה פייסבוק 
ואינסטגרם
שולי קורן

תחזוקת אתר
אינטרנט 
לילך סגל

קרדיט צלמים לדף צוות פסטיבל:
אושרת מסיקה | אוהד קב | לימור אדרי | רן יחזקל | מעיין קאופמן

מנהלת מתחם
בית החיל

מירב שייב 

מנהלת תחום
מייסדי מחול
רונית זוהר

מנהלת מתחם
יד לבנים

ליאת כמאלי

מנהל מתחם
מקיף ז'

אייל סברסקי 

 מנהלת מתחם
משכן אשדוד 
ריטה סויסה

מנהלת מתחם
חוף הקשתות 

שולי גלברג

 מנהלת מתחם 
מקיף ז' 

עדי וייסמן

מנהלת מתחם
משכן אשדוד
אילנה סיסו 

מנהלי מתחמים

מיתוג ומדיה
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עשו לנו לייק ותשארו מעודכנים
 AshdoDance פסטיבל המחול הבינלאומיwww.ashdodance.com

מיתוג ועיצוב: זיגותא - אלינור מלכה | צילו� תמונת שער: אורי קרי�פי�


