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מחווה ללהקת פינק -שליחי הבלוז: יוצאים להופעה ביחד

פלויד 
 

 
 שליחי הבלוז מגיעים שוב לשבלול 

- עם אחת ההופעות הכי נחשקות שלהם
! הופעת המחווה המיוחדת של להקת פינק פלויד

הם ייקחו אתכם למסע לתוך היצירות של פינק פלויד  
 The Wall, Dark side of the moon, Wishמהאלבומים 

you were here 
! בביצועים שרק השליחים יודעים לבצע

 

ההרכב 
- לי סיגלסקי' צ:גיטרות וקולות- ניב חובב:שירה וקלידים
 עידן סיגלסקי :בס וקולות, ליטל גרסטנר: גיטרות וקולות

 שאול אל :תופים
 

 9.11.2017-יום חמישי ה
 תחילת מ 21:00

פתיחת דלתות שעה לפני 
מועדון שבלול 

אביב - נמל תל13האנגר 
 

: מחירים
, ח" ש100: בהזמנה טלפונית, ח" ש92: בהזמנה אינטרנטית

ח "ש105: בדלת
 0506577974: לפרטים



 

 
 

 
 

 מפגש מושונוב: יוצאים למופע ביחד
 

 
, סיפורים, מוני מושונוב בערב בידור מיוחד במינו של סטנדאפ

 . ושירים, מערכונים
בו הוא שובר , זו הפעם הראשונה שמוני מעלה מופע יחיד

מחיצות בינו לבין הקהל בקטעי סטנדאפ עכשוויים וסיפורים 
דרך , מרמלה עיר הולדתו. על נקודות בקריירה העשירה שלו

על , מלחמת המפרץ והבאבא בובה, זה-זהו, הלהקה הצבאית
חברים ומערכונים שנולדו במקרה והפכו , שחקנים, בולגרים

.  לכרטיס הביקור שלו בבידור הישראלי
 
 

נדב רובינשטיין  / טל בלכרוביץ: על הפסנתר
 
 

 21:00 בשעה 16.11.2017-יום חמישי ה
צוותא 
 1צוותא 

 30אבן גבירול 
 תל אביב

 
ח " ש116: מחיר

 0506577974: לפרטים
 
 



 

 
 

 
פרינג- אהבה וכסף: יוצאים למופע ביחד  

 
בשבוע שעבר עמדתי מול חלון ראווה כזה והסתכלתי בתיק "

ופתאום הבנתי שאת התיק , שבחיים לא יהיה לי כסף לקנות
אלא כדי , הזה תכננו לא כדי שאפשר יהיה לשים בו דברים

 "שאפשר יהיה לשים בו אותי
הוא כותב אימיילים לבחורה צרפתייה . דיוויד מחפש אהבה
הוא . אבל העבר שלו רודף אותו, שפגש דרך העבודה

את . את הנפש. בכל דרך, הוא חייב למכור הכל. בחובות
כל . באובססיביות, היא קונה הכל, ס מכורה לקניות'ג. הגוף

אבל הכסף לא . היא קונה בשביל לחיות. הטיפולים נכשלים
. וגם לא האהבה, מספיק

על , בכורה ישראלית למחזה עטור הפרסים של דניס קלי
הנסיון לשמור על האהבה ועל השפיות בחברה שבה הכל 

. נמדד בכסף
 

דורי : רעיון ומפיק-יותם בנשלום: תרגום-דניס קלי: מחזה
: תלבושות-כנרת קיש: תפאורה-משה פרלשטיין: בימוי-אנגל

תבור נקש : מוסיקה- חני ורדי: תאורה-עפרה קונפינו
יואל , אורה מאירסון, הגר דנון, אדר בק, דורי אנגל: שחקנים

שלום שמואלוב , רוזנקיאר
 

 20:00 בשעה 21.11.2017-יום שלישי ה
תיאטרון תמונע 

תל אביב , 8שונצינו 
 

ח " ש65: מחיר
 0506577974: לפרטים 



 

 
 

 
 

יסיפורה של שרי בן אר/ פרויקט נדנדה

 
 שיום אחד, תמיד ידעתי

. ארצה לפתוח את הסיפור שלי
מציאות של ילדה שבכורח נסיבות תאונה קשה הפכה להיות אישה 

. ולביאה לוחמת
ממציאה את עצמי כל יום מחדש 

. לצד חיים לא פשוטים
החלום שלי הוא להעביר את הסיפור שלי הלאה 
. אל מול תובנות מתחדשות בעקבות מירוץ החיים

 

" פרויקט נדנדה"
סיפורה של שרי לב ארי 
הילדה שנחבלה בראש 

. נס רפואי"והוגדרה כ
 

כך אמרה לי הפסיכולוגית " היה יכול להיות רב מכר,הסיפור שלך"
בשעה שהזלתי דמעות 

. אל מול המציאות ששריתי בה
סטריאוטיפים שחשבתי שאוכל להיגמל מהם 

. זעקו לצאת מתוך הבטן
. ואז הבנתי

הכי טוב שלי " טיפול"ה
.  יהיה לעמוד כאן מולכם ולספר לכם את מסכת חיי

תמיד , גם כשקירות סוגרים מכל הצדדים ו ידה ש אוויר לנשימה נגמר
. נימצא פתח

 

 19:30 בשעה 29.11.2017-יום רביעי ה
דיזינגוף סנטר  , הסלון

. ימי'קומה השלישית מעל קפה גרג צמוד למכון הכושר ג
 

ח " ש40: מחיר
 0506577974: לפרטים והרשמה


