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פעילויות 2019 
Activities 2019

  518 מופעים 

  1246 פעילויות 
*מבנה יחיאלי 6 במהלך מחצית 2019 עדיין היה בתהליך שיפוץ 

לכן ההתייחסות לכך שאולם סוזן דלל הניב נתונים במחצית השנה הראשונה. 
בחודשים מאי - אוגוסט 2019 נחנכו האולמות ביחיאלי 6 

ופעילות החלה שם במחצית השניה של השנה. 

מופעי מחול

מופעי תיאטרון

הרצאות

חזרות

טכני

כנסים

מופעי מוסיקה

 שיחות לאחר המופע עם הקהל
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Dance Performances

Plays

Lectures

Rehearsals

Technical

Conferences

Music

Public Discussions Artists 

 Workshops

 Dance Movies

Dance Classes

Outdoor Dance Events

 Guided Tours



סוזן דלל - זה מחול
2019 - שנת ה 30 

סטודיו זהבה וז'אק דלל - סיום הפרוייקט 
30 Years of Dance

THE EXPANSION - The Zehava & Jack Dellal Studio

מרכז סוזן דלל הוא מרכז המחול של ישראל והבמה המרכזית למופעי מחול ישראליים ובינלאומיים. מאז ייסודו בשנת 1989, מרכז סוזן 
חדלל חרט על דגלו טיפוח, קידום ותמיכה באמנות המחול העכשווי בישראל. המרכז מקדם מטרות אלה באמצעות מגוון הופעות, אירו

עים, פסטיבלים, תכניות וסדנאות מעולם המחול העכשווי ואמנויות הבמה.
ביתו ומשכנו של היוצר הישראלי המביא אל הבמה את חווית הקיום החברתי הישראלי. החוויה המתמקדת בזהות הישראלית וחושפת 

את פניו הרבים. היוצר הישראלי עושה שימוש בכל הצדדים של התרבות המקומית ומשמש כמראה לאישיותיות שלנו.

מרכז סוזן החל בחידוש היסטורי של אחד הבניינים המקוריים מהמאה ה-19 על בסיסם נבנה המרכז. הבנייה כוללת שחזור והרחבה של 
שני אולפנות המחול והמשרדים, אולם ירון ירושלמי, ובניית במת חוצות חדשה עם 300 מקומות ישיבה. גולת הכותרת היא הוספת קומה 
שלישית, ובנייתו של סטודיו רחב ידיים הנושא את שמות מייסדי המרכז זהבה וז'אק דלל, חלל חדשני עשיר גמיש ורחב ידיים. השיפוץ 

נעשה בתמיכת קרן משפחת דלל, עיריית תל אביב -יפו ומשרד התרבות והספורט ונחנך ב 24 באוקטובר 2019.

The Suzanne Dellal Centre has embarked on a historic renovation of one of the original nineteenth century buildings upon 
which it was built. The construction includes the rehabilitation and expansion of two existing dance studios and offices, 
a refurbished Yerushalmi Theater for emerging and alternative artists, and the construction of a new outdoor stage with 
seating to hold 300 guests. The centerpiece of the renovation is the addition of an entirely new third floor and the Zehava 
& Jack Dellal studio, a state-of-the-art flexible studio/performance space, named after the late founders of the Centre.

The Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre is Israel’s premier presenter of Israeli and international dance. Established 
in 1989, the mission of the Suzanne Dellal Centre is to cultivate, support and promote the art of contemporary dance in 
Israel. The Centre pursues this mission by offering diverse performances, events, festivals, programs, and workshops from 
the worlds of contemporary dance and performing arts. The Centre has launched dozens of innovative programs to nurture 
and support new work and emerging artists, providing platforms to expose young artists and bring dance to new audiences

  The Zehava & Jack Dellal Studio סטודיו זהבה וז'אק דלל



פרישת מנכ"ל - יאיר ורדי  
 2019  - 1989

30 שנות מחול לסוזן דלל      
30 שנה יאיר ורדי, מנכ"ל 

מנכ"ל מרכז סוזן דלל, מר יאיר ורדי, יפרוש בתום השנה מתפקידו 
לאחר 30 שנות כהונה בתפקיד מיום היווסדו של המרכז.

The Suzanne Dellal Centres Director, Mr. Yair Vardi 
will retire at the end of this year after directing the Centre for 31 Years.



דבר המנכ"ל 2019
 

שנת 2019 שנת השלושים למרכז סוזן דלל . 

הילד גדל והפך לבוגר ובידיו מניפות של מופעים לצד פרויקטים 
ומכל הנפלא שבמחול, מוסיקה, תיאטרון, שירה וחשיבה. שנה 

עשירה במופעים, פעילות וקהלים. 

בניין  במרומי  דלל  וז'אק  זהבה  סטודיו  חנוכת  הכותרת,  גולת 
וסטודיו  ונוצץ  משופץ  ירושלמי  ירון  אולם  ומתחתיו   6 יחיאלי 
ירון ירושלמי המרווח ועוד סטודיו אורה בכניסה לבניין וסטודיו 
ידים  רחב  והכל  ישיבות  וחדר  נוסעים  ומעלית  המשופץ,  דליה 

ובצבעי המקור כי הכל משומר ומכובד. 

וחווינו  עשינו  שטרם  אחרים  ואירועים  במופעים  עמוסה  שנה 
בעבר במהלך 30 השנים. 

ושעה,  תהליך  של  במסגרות  היוצרים  לעזרת  חינוכית  חשיבה 
שהות אמן ומעגלי כוריאוגרפים, קורס קיץ עם עשרות תלמידים 
ומבחר אדיר של מורים המורים את מיטב המחול העולמי כאן 
שלנו  המחול  למען  והוא  המשופץ  בבניין  דלל,  סוזן  במרכז 

בישראל, ובעיר תל אביב. 

ונציגי  התורם  משפחת  עם  הבניין  חנוכת  השנה  של  בסופה 
בשילוב  ממש  של  חגיגה  לשיפוצו.  שתרמו  והמשרד  העירייה 
ריקודים ושמחת חיים. וטרם כל זאת הרקדה עממית ומלאה עם 
קהל ברחבת המרכז לאור התאורה המחודשת והצמחייה הטריה 

סביב הבניין.

עבודה.  שנות   30 לאחר  המרכז  את  אעזוב  השנה  של  בסופה 
ועלינו בבנייתו של מרכז  גם קשים עברו עלי  וימים  יפים  ימים 
סוזן דלל לאחד ממרכזי ומוקדי המחול העולמי, ונכון שיעשו כל 
המאמצים הנכונים לטפחו ולצמוח לעוד 30 שנות עשייה וריקוד 
הישראלי, שכבר  ולמען המחול  ביותר  הנכונים  ועם  ומהטובים 
קנה לו אחיזת עולמים ברחבי התבל והכל בזכות קיומו במרכז 

סוזן דלל וטיפוחו כאן. 

כאן המקום לומר תודה חמה ועמוקה לכל ידידי העושים עימי 
במלאכה שנים רבות, ורבים מהם למעלה מ 25 שנות שותפות 
אמיצה ונאמנות מוחלטת. היו ברוכים כולם וידעו הבאים אחרי 

לשאת אתכם על כפים של תודות וכבוד. 

לקהל הנפלא המלווה אותו כל השנים ונאמן לכל הנעשה במרכז 
בכבוד בלתי מתפשר. 

 
היו כולם ברוכים ותודה רבה ורחבה ומלאה.  

סוזן דלל הוא מחול והמחול בו - ושניהם בברית עולם לעד.  

שלכם בנאמנות, 

יאיר ורדי, מנכ"ל 



)לפי סדר א'-ב'( אבי מצליח | אבי קייזר וסרגיו אנטונינו | אודליה קופרברג  | אוליביה קורט מסה | אור מרין ואורן נחום | אורלי 

אורן | אורלי פורטל | איריס ארז | אלדד מנהיים | אלה רוטשילד | אלעד שכטר וסופיה קרנץ | אנה רוטליסברגר | ארקדי זיידס | 

בלט ירושלים | בר אליקים | בר קיימא | ברק סרילן | בשמת נוסן | בת אלה עם סימפונט רעננה | ג'יל ואמנון דמתי | גאגא | גיל 

קרר | גלית ליס | דינה תלם | דנה מרכוס | דנה רוטנברג | דפי אלטבב | דפנה מירו | דרור ליברמן | האקדמיה למוסיקה ומחול 

ירושלים | הבינתחומי הרצליה | הבלט הישראלי | הלל קוגן | המסלול ביכורי העיתים | הרמת מסך | חמוטל רון | טורקיז ארגמן 

- אלינא פיצרסקי | יגור מנשיקוב | יוניסון | יוסי ברג ועודד גרף | יסמין גודר | יערה חן מוזס | יפעת גלינסקי | כפיר בולוטין 

| להקת בתא | להקת המחול בת שבע | להקת המחול הקיבוצית | להקת המחול ורטיגו | להקת המחול סול | להקת המחול 

פרסקו | להקת המחול קמע | להקת הפלמנקו הישראלית - מיכל נתן | להקת הפלמנקו רמנגר | להקת קולבן דאנס | לטם רגב | 

 | ברט  מיכל   | מיכל אקרמן    | גטמן  מיכאל   | קהילת המחול  מועדון   | עוזרי  לירון   | גל  בן  וניר  דרור  ליאת   | תבורי  ליאור 

 | | מתנ"ס עמישב  | מתנ"ס מטה אשר  | מרכז קהילתי בבלי  | מרים אנגל  גרין  | מריה   209 | מקלט  ממ פרודקשנס בע"מ 

| נעה דר | נעה שדור | סאלי  | נירה רבינוביץ  | ניב שינפלד ואורן לאור  | נטלי רביץ | נטע פולמבכר  | נועה צוק  נדין בומר 

ענבל   | כהן  עידן   | יהודאי  לוי  עופרה   | רונן  עודד   | סינמה  עדן   | דוידוביץ  עדי   | דוראן  סילביה   |  B סטודיו   | פרידלנד  אן 

אושמן | ענבל פינטו | ענת גרגוריו | ערן קרא-עוז | פאינה | פורום מוסדות התרבות | פיסטוק אמנים | פסטיבל הפאנטם 

| רוני רותם וסתיו בר נחום פרנק  | רוני רותם   | רוני חדש  | קרן עדי | רביד אברבנאל | רבקה לאופר ומתיאוס ואן רוסום 

| שירה אלקובי  | ארגון שח"ם | שחר בנימיני  | רננה רז  | רנה שינפלד  | ריקודי חדר  | ריצ'ל ארדוס  | רועי אסף  זיו  | רונית 

שרונה   | וזאנה  שרון   | בכר  וגיא  אייל  שרון   | דימרי  בר  שני   | ד'אור  דוד   - הפקות  וארץ  שמיים   | פונדמינסקי  שלומית   |

| תיאטרון  ולנוער ב"ש  לילדים  | תיאטרון  | תיאטרון הקיבוץ  | תיאטרון אספקלריה  | תחרות מיה ארבוטובה  פלורסהיים 

מחול אבשלום פולק | תיאטרון מחול ירושלים | תיאטרון מחול ענבל  | תיאטרון מלנקי  | תיאטרון ערבי-יהודי | תיכון אלון 

כל הלהקות כל הריקודים 
ישראל 2019

 



כל הלהקות כל הריקודים 
רחבי העולם 2019

Beijing Modern Dance Company (China) - Blooming of Time
Gansu Provincial Troupe of Song and Dance (China) 

- Dunhuang Rhyme and Silk Road feelings: The Evening Party 
B. Dance Company (Taiwan) - Floating Flowers

The Lithuanian Story: Culture Festival in Tel Aviv 2019 Lithuanian Dance Weekend:
Šeiko Dance Company - The Seasons

WE Compagnie/Vilma Pitrinaite - Somaholidays
Aura Dance Theatre - Game Changer

LOW AIR Dance Theatre - Game Over
Ensalsate (Colombia) - América Baila   

Peridance Contemporary Dance Company (USA) 
- An Evening of Repertory by Igal Perry, Alice Clock, and Yoshito Sakuraba

Compañia Sharon Fridman (Spain) - Evening of duets: Hasta Dónde...? and Dose of Paradise
Maria Juncal (Spain) - La Vida es un Romance (Life is a Romance)

Ori Flomin and Helena Franzen (USA/Sweden) - Meeting You
Club Guy & Roni ( Netherlands) - Tetris Mon Amour

Contemporary Dance from Korea - Winners of the Seoul International Choreography Competition
Marcos Ayala Tango Company (Argentina) - ASTOR TANGO - World Premiere  - Music by Astor Piazzolla 

Ballet Flamenco Jose Porcel (Spain) - PORCEL
Yang Dance Arts (China) - Painted Skin

Emanuel Gat Dance (France) - SACRE / WORKS 
Ballet Boyz (UK) - Them/Us

Suzanne Dellal and The World - International Connections

Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, 
Canada, China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech republic, 

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hrvatska, Hungary, 
Italia, Japan, Kazakhstan, Korea, LIthuania, Montenegro, Myannmar, 

Netherlands, Perú, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, 
Serbia, Singapore, Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, 

Taiwan, Thailand, UK, Uruguay, USA



קסם של שבת 
בשיתוף תיאטרון הקיבוץ

5 ינואר  - 6 אפריל 
Theatre Plays on Saturday - in Hebrew

with the Kibbutz Theatre

 שיתוף פעולה עם תיאטרון הקיבוץ בסדרת הצגות לילדים
 בשבתות בבוקר באולם סוזן דלל

ההצגות: 
שבת בבוקר  5.1.19   |  הדגל שלי 19.1.19   |  הקסם של מוצארט 26.1.18 

קטנצ'יק  9.2.19   |   לציונה יש כנף אחת 23.2.19   |   החבר הכי טוב שלי  2.3.19 
שמונה בעקבות אחד 6.4.19



קנדאנס 
סדרת מופעים מקנדה

11-17 ינואר 

CANADANCE
מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון פתח את שנת 2019 בחגיגת קנדאנס, פסטיבל המחול הקנדי הראשון מסוגו בישראל. קנדאנס הציע 
זו מזו, מאת כמה מהאמנים המעניינים ביותר בקנדה.   יצירות השונות במובהק  טעימה מסצנת המחול העשירה של קנדה עם שלוש 
להקת בלט BC, שתציג רפרטואר מגוון מאת קריסטל פייט, אמילי מולנר ומדי ולרסקי; שי קובלר, הכוכב העולה של ונקובר; ולהקת 
לה קארה דה לומב מקוויבק, עם עבודה מאת דניאל דנוייה. קנדאנס ממשיך במסורת ארוכת השנים של מרכז סוזן דלל של הצגת אמני 
המחול הבולטים בקנדה, כמו לה גרנד בלט קנדיאן, מארי שווינאר, דניאל לווייה, Kidd Pivot ואחרים. “קנדאנס הוא השיא של שנים 
רבות של שיתוף פעולה פורה בין קנדה ומרכז סוזן דלל למחול. אנו מתרגשים להציג את המחול הקנדי בישראל בפסטיבל זה, אשר 

לדעתנו מהווה הזדמנות נהדרת לקידום הנוכחות הכללית של קנדה בישראל." - שגרירת קנדה בישראל, גב' דברה ליונס

The Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre is proud to begin our 30th year with CanaDanse, the first celebration 
of Canadian dance in Israel, presenting a taste of the vast Canadian dance scene to Israeli audiences with three distinctly 
different works by some of Canada’s most exciting artists. Coming to Israel for the first time are acclaimed Ballet BC 
with mixed repertory by Crystal Pite, Emily Molnar, and Medhi Walerski; Vancouver’s up and coming Shay Kuebler; 
and Québec-based, Le Carré des Lombes with a work by Danièle Desnoyers. The focus on dance from Canada continues 
the Centre’s long history of presenting the foremost Canadian dance artists such as Les Grands Ballets Canadiens, Marie 
Chouinard, Daniel Léveillé, Kidd Pivot, and others.   “CanaDanse is the culmination of many years of fruitful cooperation 
between Canada and The Suzanne Dellal Centre for Dance. We look forward to showcasing Canadian dance in Israel 
with this event which from our perspective is a wonderful opportunity to promote Canada’s overall visibility in Israel.“   - 
Canada’s Ambassador to Israel, Ms. Deborah Lyons

Ballet BC  
 BC בלט

Shay Kuebler
Radical System Art 

שי קובלר
אמנות רדיקלית

Le Carré des Lombes 
Danièle Desnoyers                           
לה קארה דה לומב

דניאל דנוייה



אביב מחול סיני - החגיגה 
 מרכז סוזן דלל בשיתוף שגרירות הרפובליקה העממית של סין בישראל

ומשרד התרבות של הרפובליקה העממית של סין מגישים
 בשיתוף פעולה של מסורת ארוכת שנים

12-16 פברואר 

HAPPY CHINESE NEW YEAR! SPRING CELEBRATION:  YEAR OF THE PIG
The Suzanne Dellal Centre in cooperation with the Embassy of the People's Republic of China 

and the Ministry of Culture of China present

להקת המחול המודרני של בייג'ינג - פריחת הזמן
Beijing Modern Dance Company  -  Blooming of Time 

להקת המחול המודרני של בייג'ינג היא להקת המחול המודרני המובילה בסין. הלהקה, שנוסדה ב-1995 על ידי משרד התרבות העירוני 
של בייג'ינג, נעשתה לעצמאית בשנת 1998. הלהקה זכתה לשבחים בסין וברחבי העולם מהקהל, ממבקרים וממומחים, בזכות הרפרטואר 
האמנות  בחזית  עומדת  בייג'ינג  של  המודרני  המחול  להקת  לסין.  מחוץ  השפעות  עם  מסורתית  סינית  תרבות  המשלב  שלה,  העשיר 
קורסים  מציע  הלהקה  של  הלימודים  מרכז  העולם.  שאר  בפני  המודרנית"  סין  של  "הפנים  את  ומציגה  בסין,  המתפתחת  העכשווית 

וסדנאות לאמנים מתחילים ולמקצוענים, ומטרתו לפתח מבצעים מיומנים וכוריאוגרפים יצירתיים.

להקת הזמר והמחול של מחוז גאנסו - מסיבת הערב
Gansu Provincial Troupe of Song and Dance - The Evening Party

 מתאים לכל המשפחה

להקת הזמר והמחול של מחוז גאנסו – בית האופרה של גאנסו מפורסמת בזכות ההפקות שלה. הלהקה, שנוסדה ב-1939, זכתה בעשרות 
פרסים. בשנת 2005, משרד התרבות הסיני העניק לה פרס בזכות "גוף העבודות המתקדם ביותר בכל המדינה." בעשורים האחרונים, 
ביצעה הלהקה למעלה מ-200 אופרות גדולות, בינוניות וקטנות. הביצוע שלה של שירים מדונחואנג... הועלה למעלה מ-280 פעמים 
בגואנגדונד ודונחואנג, וייצג את משרד התרבות הסיני בהופעות בקזחסטן, בחריין, בולגריה, רומניה, סרביה, נפאל, מלזיה, אזרבייג'ן, 

טג'יקיסטן, בנגלדש, סרי לנקה, הודו, רוסיה, מונגוליה, יפן, מצרים, קמרון ועוד.

מסיבת הערב פריחת הזמן
להקת הזמר והמחול של מחוז גאנסולהקת המחול המודרני של בייג'ינג 



ימי הפלמנקו
השנה ה-25

28-30 מרץ 

Dias De Flamenco

שיתוף פעולה של שנים רבות עם קרן עדי ע"ש עדי אגמון נוסדה לפני 25 שנה לזכרה של עדי אגמון ז"ל )בת 23 למותה( ע"י משפחת 
אגמון. עדי הייתה רקדנית צעירה ומוכשרת אשר לפני מותה ביקשה לאפשר לרקדניות פלמנקו צעירות להשתלם בפלמנקו בספרד, חלום 

אישי שלה אשר לא זכתה להגשים. 

ADI Foundation – Adi had  dream to go to Spain and study Flamenco. Upon realizing the fatality of her illness she 
requested that she be remembered by granting a scholarship for a young gifted Israeli dancer to study Flamenco in Spain.  
Adi was 23 when she died – an officer in the IDF, a very talented student of sciences and a passionate lover of dance and 
especially Flamenco.
 



פרחים צפים
להקת B.Dance טאיוואן

14-15 אפריל
  

Floating Flowers  - B.DANCE Company - Taiwan

כוריאוגרפיה: פו-צ'נג צאי
פסטיבל הרוחות הוא אחד מהטקסים הבודהיסטים היפים והפופולריים ביותר בטאיוואן. בזמן הפסטיבל, פנסים צפים משמשים לסגידה 

לאלים, מגנים מפני מזל רע ומביאים אושר.
הרקדנים, ביצירה עטופים בבדי מוסלין שונים, נראים כאילו הם מרחפים בחן מעל המים. על ידי שילוב תנועות מסורתיות ואמנויות 

לחימה מאסיה.  המופע של B.DANCE הציע ביצוע תיאטרלי, פיזי ורגשי, ולא נעדר מהומור. 

Choreographer Po-Cheng Tsai
The Ghost Festival is one of the most beautiful and popular Buddhist ceremonies in Taiwan. During the festival, floating 
lanterns are used to worship deities, keep away bad luck, and bring happiness. Wrapped in vaporous muslins, the dancers 
appear to waft gracefully above water. By combining traditional Asian movements and martial arts with contemporary 
dance, B.DANCE offers a theatrical, physical, and emotional performance, not without a touch humor. 

      

פרחים 
צפים

Floating Flowers

B.DANCE Company  להקת
8 רקדנים 

Taiwan-טאיוואן
 מרכז סוזן דלל

April 14–15 אפריל  



קיצור תולדות המחול
סדרת הרצאות מאת רן בראון

3 מאי - 28 יוני  
ימי שישי בשעה 11:00 -  3/5  17/5  31/5  14/6  28/6

A Brief History of [Western] Dance | A Lecture Series with Ran Brown
בשיתוף עם ספריית בית אריאלה, הארכיון הישראלי למחול והספרייה למחול

האמנם בלט קלאסי הוא הבסיס ההכרחי לצורות המחול המוכרות לנו? מתי בדיוק הופיע המחול המודרני? כיצד השפיעה קבוצה של 
יוצרים שפעלה בשנות השישים בניו-יורק על המחול הנעשה כיום? מתי התחילו הרקדנים לדבר על במה? ואיך השתרבב למחול העכשווי 

המושג "פרפורמנס"? 
סדרת הרצאות זו תעסוק בהיסטוריה של המחול במערב כתחום ידע המשקף שינויים בחברה ובתרבות. במהלך המפגשים נצפה בקטעים 
מתוך יצירות מחול קאנוניות ונדון בהיבטים הרלוונטיים להן מתחום ההיסטוריה, הפילוסופיה והאסתטיקה. הסדרה תציג רצף היסטורי 
של התפתחות המחול הבימתי, מתוך גישה ביקורתית ובדגש על זיקה לעבר כמפתח להבנת יצירה עכשווית. הסדרה מיועדת לרקדנים, 

יוצרים ומורים למחול וגם לקהל הרחב.
רן בראון עוסק במחול ובחשיבה על מחול במסגרות שונות. הוא מרצה בביה"ס למחול עכשווי SEAD בזלצבורג, באקדמיה למוזיקה 
ילין בגבעתיים. רן הוא מייסד כתב העת המקוון "מעקף", ושימש כעורך שותף של  ולמחול בירושלים ובתיכון לאמנויות ע"ש תלמה 
כתב העת עד 2017. ב-2014 ראה אור הספר "מקום לפעולה: כוריאוגרפיה עכשווית בתיאוריה ובמעשה" בעריכתו, אשר מסכם מחקר 
בתהליכי יצירה במסגרת התכנית לכוריאוגרפיה של "כלים". בימים אלה עיקר פעילותו מתמקדת בליווי אמנותי, אוצרות ופיתוח מסגרות 

דיסקורסיביות. 

Is ballet truly the foundation of all western dance forms? When exactly did modern dance emerge? How does the work 
of 1960s New York dance makers resonate in contemporary dance? When did dancers start talking on stage? What does 
performance art have to do with dance?  
In this history lecture series, Ran Brown addresses western dance as a knowledge field, reflecting changes in culture 
and society. In each meeting we will watch excerpts of canonical dance pieces and discuss their relevant historical, 
philosophical and aesthetic dimensions. The series will present a historical lineage of Western theatrical dance from a 
critical perspective, focusing on affinity to the past as a key to understanding the contemporary. These lectures are open to 
all: spectators, dancers, choreographers, teachers, and dance lovers alike! 

קיצור תולדות המחול סדרת הרצאות מאת רן בראון



סופ"ש של מחול מליטא 
סיפור ליטאי: פסטיבל תרבות בתל אביב 2019 

23-25 מאי

Lithuanian Dance Weekend  
The Lithuanian Story: Culture Festival in Tel Aviv 2019

השותפים: מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, 
המכון לתרבות ליטאית, המרכז הליטאי למידע על מחול.

Organizers: Suzanne Dellal Dance Centre with Lithuanian Culture Institute 
and Lithuanian Center for Dance Information. 

Part of Lithaunian Story, A 3-month festival of Lithuanian culture in Israel.

עולם המחול הישראלי מוכר היטב לקהילת המחול בליטא: רבים מחברי הקהילה משתתפים באופן קבוע בסדנאות ופרויקטים של שהות 
אומן המכירים את יצירותיהם של קבוצות מחול ישראליות ושואבים מהן השראה רבה. כמה יצירות מהמחול העכשווי בליטא כבר הוצגו 
על במות מרכז סוזן דלל למחול ותיאטרון, בית מחול שלם ושבוע המחול הבינלאומי בירושלים. סוף השבוע המוקדש למחול מליטא יציג 

לראשונה, בצורה מרוכזת, דמויות, גישות וסגנונות יצירתיים מגוונים ביותר.

The Israeli dance world is well known to the dance community in Lithuania: Many members of the community regularly 
participate in workshops, dance schools and artist residency projects, are familiar with the works of famous Israeli dance 
groups and are very inspired by them. Several works from contemporary dance in Lithuania have already been featured on 
Israeli stages. Lithuanian Dance Weekend, part of Lithuanian Story, brings a first-time focus to contemporary dance from 
Lithuania.  It brings together a diverse range of artsits, approaches and creative styles from the Lithuanian scene.

Šeiko Dance Company
The Seasons

WE Compagnie/Vilma Pitrinaite
Somaholidays

Aura Dance Theatre
Game Changer

LOW AIR Dance Thea-tre
Game Over
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תהליך ושיחה 
סדרת מצגות ומשובים למחול עכשווי (בג'ינס)

5 ביולי, 2 באוגוסט, 6 בספטמבר,
18 באוקטובר, 1 בנובמבר, 13 בדצמבר

 Process/Talks
An informal showing and feedback series for contemporary dance

July 5, August 2, September 6, October 18, November 1, December 13

תכנית תהליך ושיחה הנה סדרה חודשית של מצגות ומשובים עם כוריאוגרפים, אשר מקרבת אמנים, קהלים ואנשים החדשים לעולם 
המחול כדי לצפות ולדבר על מחול. התכנית מזמינה כוריאוגרפים להציג עבודות בתהליך או לנסות חומרים חדשים מול קהל, בסביבה 
לא רשמית ולא שיפוטית. כל מפגש פתוח לקהל הרחב וכולל שלושה או ארבעה כוריאוגרפים ודיון קבוצתי מונחה, עם אמנים אורחים 
מיוחדים ואנשי מחול. תכנית תהליך ושיחה מסירה את ההפרדה הפורמלית בין מציג לצופה, ומקרבת את הקהל לתהליך היצירתי, כך 

שיוכל לצפות, לשמוע ולשתף. 
כניסה חופשית. אין צורך בהזמנה - פשוט לבוא!

 
Process/Talks is a monthly informal showing and feedback series for choreographers which brings artists, audiences, and 
dance novices together to watch and talk about dance.  Process/Talks invites choreographers to show works-in-progress 
or try out new material with an audience in a casual and non-judgemental setting. Each session is open to the public 
and features 3-4 choreographers and a moderated group discussion led by special guest artists and dance professionals. 
Process/Talks removes the formal division between performer and spectator, bringing the public closer to the creative 
process to watch, listen, and share. 



תכנית מחול לכולם 
בתמיכת הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון )ישראל( 

 2019
 Dance for Everyone

מחול הוא גשר לדיאלוג בין תרבויות ואוכלוסיות שונות. כאמנות אשר אינה עושה שימוש במילים, המחול מייצר הזדמנויות חדשות 
לתקשורת בין אישית ופתרון בעיות. אמנות המחול עוסקת בקיום האנושי ללא קשר לסטטוס ומאפשרת חשיפה לערכים שונים וחדשים, 
ובכך עוזרת בחיזוק הקהילה ויצירת אחדות ברמה האישית, המקומית והלאומית. הצפייה במחול חושפת את הצופים לצורה שונה של 
חשיבה יצירתית והשתתפות, ומאפשרת להם לגבש דעות ונקודות מבט חדשות. ההנאה ממחול מעוררת את המוח ומעודדת חשיבה 
אנליטית ויצירתית ויצר סקרנות. מרכז סוזן דלל הינו גורם משמעותי בתנופה אשר חלה בתחום המחול הישראלי בשלושת העשורים 
לפריפריה  רבות השייכות  כי אוכלוסיות  האחרונים. מתוך סקירה דמוגרפית של קהל הצופים במופעי המחול השונים, הבחין המרכז 
ולאינספור האפשרויות אשר הוא מציע. סדרי עדיפויות כלכליים –  הגיאוגרפית והסוציו-אקונומית של ישראל אינן נחשפות למחול 
העובדה כי להקות מחול בינ"ל אינן מופיעות לרוב מחוץ לכתליי המרכז, היעדר ידע לגבי ההיסטוריה של המחול, והמרחק הפיזי ממרכזי 
הערים, הובילו לכך שקהילות רבות כלל אינן נחשפות למחול ולאמנויות ברמה מקצועית. באמצעות מחול לכולם מרכז סוזן דלל מביא 
של  התרבותית  המודעות  את  להעשיר  היינה  המטרה  מקצועית.  במה  על  במחול  לצפות  הישראלית  מהפריפריה  מגוונות  אוכלוסיות 

המדינה, דרך הנגשת המחול לקהלים גדולים יותר.

משתתפים: אסירות בשיקום, בית הסוהר נווה תרצה, רמלה  |  הספרייה מרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה  |  מועדון לקשיש טולוז, 
יפו   |  מועדון אורטודוקסי, יפו   |  בית הספר לתנועה ומחול 'אור למחול', מתנ"ס יבנה    |  החוג למחול, מתנ"ס יואב, כפר מנחם   |  
להקת חולית, באר שבע  |  להקת חבצלות, נתניה   |  המסלול למחול ותנועה במכללת אורות ישראל, אלקנה  |  מגמת מחול בית הספר 

הרב תחומי עמל  אחוה, דימונה  |  מגמת מחול בית ספר עירוני ט', תל אביב

Through Dance for Everyone, The Centre brings diverse populations from Israel’s periphery to view dance on a professional 
stage. The aim is to enrich the cultural awareness of those in the periphery by making dance more accessible to a larger 
number of people, specifically those who would normally not have the means to consume this type of culture. 
The program enables participants, groups from selected towns and community centers, to attend performances three times 
a year at the Suzanne Dellal Centre free of charge. The participants are provided with transportation, performances tickets, 
refreshments, and, in some cases, workshops and a post-performance meeting with the choreographers.

תוכנית 
ל  ו ח מ
לכולם



מעגל הכוריאוגרפים
שהות אמנים וקבוצת משוב 

עבור כוריאוגרפים צעירים וכוריאוגרפים ומבוססים

2020 - 2019

Suzanne Dellal Centre Choreographers’ Circle

אנו גאים להכריז על היוצרות לתכנית מעגל כוריאוגרפים הראשונה במרכז סוזן דלל
היוצרות הנבחרות הן: מאיה ברינר, מירב דגן וסתיו מרין, רייצ'ל ארדוס, רוני חדש, סחר דאמוני, סיגל ברגמן

מעגל כוריאוגרפים הינו קבוצת שהות אמן ומשוב לכוריאוגרפים צעירים ולכוריאוגרפים מבוססים. מעגל כוריאוגרפים יתמוך בשישה 
כוריאוגרפים בפיתוח יצירות חדשות לאורך חצי שנה. המעגל, המיועד לכוריאוגרפים שברצונם להשתתף בקהילה של משובי עמיתים 
מאתגרים עם הקולגות שלהם, דורש מהקבוצה הנבחרת להיפגש מדי חודש בתקופת השהות. מעגל כוריאוגרפים מהווה מסגרת תומכת 
למחקר כוריאוגרפי וללקיחת סיכונים אמנותיים, ומציע לכוריאוגרפים הזדמנות נדירה לדיון חוץ-אקדמי מעמיק ומתמשך עם עמיתיהם, 

ללא ציפייה למוצר מוגמר.
לכל כוריאוגרף יינתנו 70 שעות חלל סטודיו עבור שלב בתהליך היצירתי שלו. יש להשתמש בשעות בתקופת התוכנית הנתונה בת חצי 
השנה. הקבוצה תיפגש מדי חודש לצורך הצגה ודיון. במהלך התוכנית, הכוריאוגרפים ומנחה הקבוצה יתכננו אירועים מסכמים בהם יציגו 

את היצירות ואת התהליך לקהל הרחב בתום התקופה בת חצי השנה.

A residency and feedback cohort for emerging and established choreographers
Choreographers’ Circle is a residency and feedback cohort for emerging and established choreographers that supports 
six choreographers in the development of new works over the course of six months. Intended for choreographers who 
want to engage in a challenging and collegial feedback community with their peers, Choreographers’ Circle requires 
that the selected group meet monthly during the residency period. The program serves as a supportive framework for 
choreographic research and artistic risk-taking, offering choreographers a rare opportunity for deep and ongoing exchange 
with their peers outside of an academic setting, and without the expectation of a finished product.
The 2020 first choreographers circle artists are: Roni Chadash, Maya Brinner, Rachel Erdos, Sahar Damoni, Sigal Bergman, 
and Merav Dagan & Stav Marin



מרכז סוזן דלל - 31 יולי - 22 אוגוסט 
 Suzanne Dellal Centre - July 31 - August 22

2019

www.sdc.org.il  03-5105656

תל אביב דאנס  
31 יולי - 22 אוגוסט 

העונה הבינלאומית - סוזן דלל  
16 יולי - 30 נובמבר 

קיץ גדוש באירועי מחול חדשניים ועכשוויים הסוחפים אותנו בשלל צבעים:  מהאתני ועד העכשווי, מהפלמנקו ועד הסלסה והטנגו, הכל 
בשתי מסגרות: העונה הבינלאומית ותל אביב דאנס. 

בין שתיהן ,שלל להקות מרחבי העולם ומישראל היוצרות מעל בימות המרכז מניפת מחול בשלל צבעים וריקודים שטרם נראתה עד היום.
וחלום של שנים מתגשם עבורם, בבואם לסוזן דלל, אמנים ויוצרים ישראליים החיים ברחבי העולם, ושיצירתם טרם הועלתה בישראל.  

אנסלסטה )קולומביה( - אמריקה רוקדת
פרידאנס )ארה"ב( - ערב רפרטואר מאת יגאל פרי, אליס קלוק ויושיטו סאקורבה

)להקת המחול שרון פרידמן )ספרד( - ערב דואטים: עד לאן...? ו-מנת גן עדן - )בכורה עולמית
מריה חונקל )ספרד( -רומנסת החיים

אורי פלומין והלנה פראנזן )ארה"ב/שוודיה( - לפגוש אותך
מועדון גיא ורוני )הולנד( -טטריס מון אמור

מחול עכשווי מקוריאה )קוריאה( -יצירות זוכי תחרות הכוריאוגרפיה הבינלאומית בסיאול
להקת טנגו מרקוס אשאלה )ארגנטינה( -אסטור טנגו - בכורה עולמית - מוסיקה: אסטור פיאצולה

 בלט פלמנקו חוסה פורסל )ספרד( - פורסל
תיאטרון מחול יאנג )סין( - עור צבוע

 עמנואל גת דאנס )צרפת( - פולחן / עבודות
בלט בויז )בריטניה( - הם/אנחנו
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העונה הבינלאומית 
סוזן דלל  

Suzanne Dellal 
International Season  

2019

Tel Aviv Dance
July 31-August 22

Suzanne Dellal - International Season  
July 16 - November 30 

It is a great honor for us to present a summer filled with innovative dance events in the frames of the International Season 
and Tel Aviv Dance. It is the summer of “more!“

The summer features artists are companies from Israel and abroad who bring an extraordinary array of colors and senses to 
our stages and carry us through a variety of techniques and surprises: from ethnic to contemporary, from flamenco to salsa 
and tango, and more. This year we present an expanded program of Tel Aviv Dance to include more performances, more 
international works, more music, and much much more! 

As the summer heats up we bring you, our loyal audiences, a refreshing and daring program. From the Far East, Korea and 
China, to New York, Holland, Argentina, Colombia, Spain and more, we bring you great new works and world premieres. 
We are excited to feature several beloved Israeli artists who have made their home abroad. 

 Ensalsate - América Baila   
Peridance Contemporary Dance Company - An Evening of Repertory by Igal Perry, 

Alice Clock, and Yoshito Sakuraba
Compañia Sharon Fridman - Evening of duets: Hasta Dónde...? and Dose of Paradise (World Premiere)

Maria Juncal - La Vida es un Romance (Life is a Romance)
Ori Flomin and Helena Franzen - Meeting You

Club Guy & Roni - Tetris Mon Amour
Contemporary Dance from Korea - Winners of the Seoul International Choreography Competition
Marcos Ayala Tango Company - ASTOR TANGO - World Premiere  - Music by Astor Piazzolla 

Ballet Flamenco Jose Porcel - PORCEL
Yang Dance Arts - Painted Skin

Emanuel Gat Dance - SACRE / WORKS 
Ballet Boyz - Them/Us

 



קורס קיץ לרקדנים
Legends

 Summer dance Course
 Suzanne Dellal Centre

 August 4-29, 2019

29-4 באוגוסט 2019 
מרכז סוזן דלל 

 Summer dance Course
 Suzanne Dellal Centre

 הכוכבים הגדולים
של המחול

 אתכם בסטודיו

 LEGENDS
קורס קיץ לרקדנים וכוריאוגרפים

4-29 אוגוסט 
61 שיעורים/סדנאות 

LEGENDS, Summer dance Course 

 LEGENDS מרכז סוזן דלל ,הבית של המחול בישראל, חוגג יום הולדת 30 עם
קורס קיץ אינטנסיבי ויוצא דופן לרקדנים!

LEGENDS אוסף כמה מהשמות הבולטים ביותר מעולם הבלט והמחול העכשווי לקורס ברמה בינלאומית. 
אוהד נהרין - גאגא ורפרטואר 

מא ג'יאהונג )סין( - מחול טיבטי 
ברק מרשל )ארה"ב( - רפרטואר 

יאקופו גודני / להקת המחול של דרזדן פרנקפורט )איטליה / גרמניה( -רפרטואר
טל איתן - רפרטואר של קייטאנו סוטו

ג׳ין יאנג וון )דרום קוריאה( - רפרטואר 
ג'וזף איטקן )אוסטרליה( - רפרטואר של סידי לרבי

דריוש נובק )פולין( - עכשווי ועבודת רצפה 
רוז קאסל, מאטה מוראי, אלכסנדר אלכסנדרוב, ג'יי אאוגן, ברנד בורגמייר )גרמניה(  - בלט קלאסי  

הקורס לרקדנים מקצועיים ולתלמידי מחול מגילאי 16 ומעלה. 
הקורס חנך את סטודיו זהבה וז'אק דלל. 

Suzanne Dellal Centre, the home for dance in Israel, celebrates its 30th anniversary with LEGENDS, an extraordinary 
summer dance intensive! LEGENDS gathers some of the best names in ballet and contemporary dance training from 
around the world. 

The courses are intended for pre-professional and professional dancers and students from age 16 and older. 



תוכניות בינלאומיות
משלחת ישראלית

 
פסטיבל דרך המשי - סין 

26-28 מרץ 

 Israeli delegation At the Silk Road
Festival - China

כאורחים  סין  ממשלת  בהזמנת  ישראלית  מחול  משלחת 
פסטיבל דרך המשי )שנזן - סין( , 

מפגש של יוצרים ומנהלים בתחום המחול מישראל וסין 

משתתפים:
יאיר ורדי, מנכ"ל מרכז סוזן דלל 

אהרון סלומון, מנכ"ל פסטיבל כרמיאל 
יואל פאר, מפיק , בימות 

הכוריאוגרפים: איציק גלילי, ליאור תבורי, יגור מנשיקוב 

לצד מנהלי פסטיבלים מסין שהשתתפו באירוע 

ברקע תמונות של יצירה ישראלית 

תוכניות בינלאומיות
משלחת ישראלית

 ATOM Choreographic
 Series #3

 in Sofia, Bulgaria
1-12 ספטמבר 

 Israeli delegation to Sofia, Bulgaria

From September 1-12 Suzanne Dellal Centre partnered 
in ATOM Choreographic Series #3 in Sofia, Bulgaria. 
ATOM theatre is a Bulgaria-based company working 
in the field of contemporary dance and site-specific 
performance. the ATOM Choreographic Series brings 30 
dancers pre-professional and young professionals to meet 
and work with choreographers from around the world for 
two weeks. 
For 2019, ATOM worked with artists from Bulgaria, UK, 
USA, and Israel. Suzanne Dellal Centre sent choreographer 
Shira Eviatar. 
The final showings took place at Derida Dance Center on 
September 10. The audience was 120 people.. 
The participation of Shira Eviatar and Sarah Holcman was 
supported by the Israeli embassy in Sofia. 



30 שנה 
למרכז סוזן דלל  

מופעים: ספטמבר - אוקטובר   
חגיגה/מסיבה/הרקדה: 19 אוקטובר

חנוכת סטודיו זהבה וז'אק דלל: 24 באוקטובר 
פתיחת בית הספר - סוזן דלל / בת שבע: 1 בספטמבר 

כנס סוזן דלל למחול: 8 בנובמבר 
30 Years to Suzanne Dellal Centre

לרגל חגיגות 30 שנה למרכז סוזן דלל - הוזמנו כל אמני המחול הישראלים להופיע על במות סוזן דלל עם מבחר יצירות וכ"כ רטרוספקטיבה 
של יצירותיהן במהלך השנים.

מבחר יצירות ישראליות עלו על הבמות בחודשים ספטמבר אוקטובר, גם בבניין החדש ביחיאלי 6 בו נפתחו אולמות חדשים להופעות. 

ב 19 באוקטובר התקיימה הרקדה פתוחה לקהל הרחב - התאריך בו נחנך מרכז סוזן דלל לפני 30 שנה - הרקדה של שנות ה-80 עם ירון 
אשבל ועם להקת התיפוף רחוב בלאק סמבה.

ב 24 באוקטובר - נחנך רישמית סטודיו זהבה וז'אק דלל בנוכחות משפחת דלל, ראש עיריית תל אביב יפו, וראש מנהל התרבות. הטקס 
בהפקת קרן תל אביב לפיתוח ובהשתתפות להקת מחול בת שבע, עירוני א, המסלול ביכורי העיתים ולהקת התיפוף בלאק סמבה. 

ב 1 בספטמבר - נפתח בית הספר המשותף סוזן דלל / בת שבע. 

ב 8 בנובמבר מתקיים כנס לרגל 30 שנה למרכז סוזן דלל 
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 A.A. Mofa Theatre and Events, ABCDance Company, Abigail Rubin, Acco Theatre Center, Achinoam Nini, Achiya Asher Cohen Alloro, Acro Rap, Adam Olier, Adam Pieronczyk, Adam Theatre, Adam Torok, Adama-ma Dance Company, Adan Calderon, Adi Agmon
 Spanish Cultural Fund, Adi Boutrous, Adi Cahane, Adi Davidovich, Adi Etzion, Adi Movdat, Adi Paz Dance Theatre, Adi Peleg, Adi Renart, Adi Sha'al, Adi Weinberg, Aditi Mangaldas Dance, Adrian Galia Dance Company, Adrian Santana, Adva Yirmiyahu, Aharit
 HaYamim, Aharon Levin, Akim Theater Workshop; The Ministry of Labor and Social Affairs, Akram Khan Company, Al-Quds Channel, Alain Buffard, Albert Sa'adiyev, Alejandro Cerrudo, Alejandro Granados, Aleph Arts High School Tel Aviv, Alex Ansky, Alex
 Riga, Alexander Kaganovsky, Algra Ensemble, Alias Guilherme Botelho, Alice Dor Cohen, Alison Krauss and Union Station , Alit Atrog Heiman, Alla Demidova, Alla Sigalova, Alma Flamenco Theatre for Children and Youth, Almog Theatre, Alon Birger, Alon
 Eder, Alon High School for Arts and Science, Alon Margalit, Alon Neuman, Alon Olearchik, Alon Stoyer, Alona Turel, Alpha Ashdod, Alpha Maliso Quintet, Aluminium, Amar Uziel, Amara Dance Company India, Amir Benayoun, Amir Bernt, Amir Krats, Amir Lev,
 Amir Maytal, Amir Tzoref, Amit Chesny, Amit Goldberg, Amit Yardeni, Amit Zamir, Amnon Raviv Dance Theatre, Amos Hetz, Amos Pinhassi, An Jung Jon, Anamori , Anat Asulin, Anat Cederbaum, Anat Danieli, Anat Grigorio, Anat Katz, Anat Merav, Anat Rachel
 Cederbaum, Anat Shamgar, Anat Steinberg, Anat Yaffe, Andalusian Orchestra Ashkelon; Natural flamenco company, Andonis Foniadakis, Andrea Constanzo Martini, Andrea Martini, Anette Rachum, Angel Rojas, Angela Dance Company, Ania Brud Tal, Anima
 Dance Theatre, Anna Sinyakina, Anna Weisman, Anta Vaadia, Antonio Montanile, Appendices of France, Ari Fastman, Ari Pastman, Ari Remez, Arie Burshtein, Ariel Cohen, Ariel Efraim Ashbel, Ariel Friedman, Ariel Horowitz, Ariel Lazarus, Ariel Zilber, Arik
 Hayut, Arik Sinai , Arik Zeevi, Aristoclassi Dance Company, Arkadi Duchin, Arkadi Zaides, Arnon Zadok, Aroma Flamenco Dance Company, Arrieritos, Art & Twist , Art People, Arthour Astman , Arthur Rubinstein International Competition of Music, Arto
 tuncboyaciyan, Asaf Aharonson, Asaf Salhov, Asaf Shlomo, Asami Ida, Ashdod Theatre Group, Asher Lev, Ashley Lobo, Aspaklaria Theatre, Assaf Amdursky, Assaf Harel, Assaf Shemesh, Assaf Talmudi, Astad Deboo, Astrith Baltsan, Atay Citron, Audrey
 Nataf, Avi Belleli , Avi Feldman, Avi Graynik, Avi Kushnir, Avi Lapidot, Avigail Rose, Avirn Marom, Avishai Fish, Avital Eder, Avital Livny, Aviv Eveguy, Aviv Gadge, Aviv Geffen, Aviv Reches, Aviva Ger, Avner Gadassi, Aya Korem, Ayelet Zilka Freinta, AYZ
 Cantor, B”S Theatre, Bach Music Fans and Insiders - from booklet to Anna Magdalena, Bad pair, Bafochi Ballet Folklorico de Chile, Bajo un Mismo Cielo, Baldi Olier, Balkan Beat Box, Ballet Austin, Ballet Basel, Ballet de Marseille, Ballet Flamenco Jose Porcel,
 Ballet Gulbenkian, Ballet Ness Ziona, Ballet Panov, Ballet Pecs , Ballet Preljocaj, BalleTango Buenos Aires, Band Belly Dance Jerusalem, Bangoura African Dance and Drumming, Barak Marshall, Barbura Karislova, BareBones , Barn theater, Bat Dor Dance
 Company, Bat Yam Orchestra, Batsheva -, the Young Ensemble, Batsheva Dance Company, Batya Shechter, Bebeto Cidra, Bedirhan Dehmen, Beijing Dance LDTX, Beijing Modern Dance Company , Beit Hagefen - Arab Jewish Cultural Center, Ben Artzi, Ben
 Buchenbacher, Ben Niran, Beni Torati, Benjamin Jagendorf, Benny Amdursky, Bente Kahan, Bernardo Montoya, Berry Sakharof, Beta Dance Troupe, Beth Yaakobi, Betty Klein, Betty Shechter, Bevoa Theatre, Beyhan Murphy, Bibis Chartos , Bikurey Ha'Itim
 Performing, Arts Center, Black Theatre IMAGE Prague, Black Velvet, Blich High School , Boaz Cohen, Bob Kingdom, Bodhran Band, Bonny Piha, Boris Sichon, Bosmat Nossan , Brach Cohen, Bracha Dance Theater, Bruno Stephanoni, Bustan Abraham,
 Camerata of Ramat Hasharon, Tel Aviv Chamber Choir, Campus Orchestra, Carlos Rodriquez, Carmel Nathan Shelly, Carmit Dinar, Carmit Mizrahi, Catamon Dance Group, Celebrate Flamenco and Spanish Music, Chaim On, Chang Ah Sok, Charles Moulton,
 Charlotta ֳ–fverholm, , Chava Alberstein, Chaya Tzur High School, Chem Tov Levy, Chen Hershkovitz, Chen Klein, Chen Zimbalista, Cherries, Children's Dance Theatre , Childrens book story, , Choe Contemporary Dance Company, Choreographers Association,
 Chris Haring, Christen Yurt, Christian Rizzo, Christin Marley, Christina Maragozi, Christina Weiss, Christos Papadopoulos, Circles Theatre, City Contemporary Dance Company, Hong Kong (CCDC), Claude Brumachon, Claudine Crosta, Cleo Parker Robinson, Clipa
 Visual Theatre, Collage Dancers, Comedy Dos, Compagnia Zappalֳ, Danza, Compagnie Heddy Maalem, Compagnie Maguy Marin, Compagnie Marie Chouinard, Compagnie Pal Frenak, Compagnie Seydou Boro, Compagnie Thor | Thierry Smits, Companhia
Portuguesa De Bailado Contemporaneo, Compa±ֳia Eduardo Guerrero, Compa±ֳia Sara Calero, Compa±ֳ ֳa Sharon Fridman, Compas - The Israeli Flamenco Dance Company, Complete Dance Center, Concha Jareֳ±o; Flamencos Toolbox, Contact Theatre, Cotler-

 Chiprin, Cristina Hoyos, Trajana Dance Company, Croissant on the Fire, Crystal Pite, Culture Minister Award, Curtain up , Czech National Ballet, Da Da Dance Project - Shlolmi Fridge, Dada von Theatre, Daedalus Company, Dafi Altabeb, Dafna Dekel, Dafna
 Kalmes, Dalia Hiimski, Dalia Shimko, Dan Toren, Dan Wolman, Dana Adini, Dana Arnon, Dana Bar, Dana Berger, Dana Katz, Dana Marcus, Dana Ruttenberg Dance Group, Dana Yahalomi, Danaka Dance, Dance Company from Prague, Dance Departments Day,
 Dance Drama Company, Dance Greenhouse; Acco Theatre, Dance group "Tiatrok Dancing", Dance Group Rikudnetto, Dance Israel, Dance Kias, Dance Theatre Anima, Dance Theatre from Uzbekistan, Dance Trends In Israeli Schools, Dance Workshop Ga’aton
 , Dani Erlich, Dani Rachom, Daniel Agami, Daniel Ezralow, Daniel Gortler, Daniel Hoffman, Daniel Landau, Daniel Levia Company, Daniel Livnat, Daniel Salomon, Daniela Michaeli, Daniela Spector, Danni Bassan, Danny Sanderson, Danski, Danya Elraz, Danza
 Incorporacion, Daphna Horenczyk, Datia Ben Dor, David Barak Markovitch, David Broza, David Dor, David Gordon , David Kribushe, David Nissan, David Parsons, David Perez Flamenco Troupe, David Titchnell, Deganit Shemy, Dege Feder, Devlet Opera ve
 Balesi, Dganit Eliakim, Dganit Elkayam, Di-Volt, Diabolo Theater, Dias De Flamenco , Didi Erez, Dikla, Dimitri Tulpanov, Dimitris Basis, Dimitris Papaioannou, Din Din Aviv, Dina Blei Shor, Dina Giradla, Dine Telem Group, Diola Chakbury, Dobet Gnahor'e, Dollbeat,
 Domingo Ortega Flamenco Company, Dominique Dumais, Dori Angel, Dorit Guy, Dorit Israel, Dorit Shimron, Doron Raz, Doron Tavori, Dorotia Theatre Movement, Doug Elkins, Dr. Haim Shapira, Drama Operabalet Maribor, Dream Productions, Dror Liberman,

ספטמבר-אוקטובר
מרכז סוזן דלל 

2019



צילומים ממסיבת הריקודים 30 שנה לסוזן דלל ופתיחת סטודיו זהבה וז'אק דלל  | צילום: אבי איבן 

123

456

789

101112

1. זאב סוקולובסקי, רון חולדאי, גיא דלל, הלה אורן, יאיר ורדי 
2. יאיר ורדי, גיא דלל, גלית והבה שאשו

3. רקדני המסלול ביכורי העיתים 
4. גיא דלל 

5. יאיר ורדי, יניב נגר, אלדד מנהיים 
6. יאיר ורדי, רועי אדג'י, קלאודיו קוגון 

7. ירון אשבל
8. מיכל מור חיים, סשה חייט 
9. איתמר גורביץ, סטלה ורדי 

10. יאיר ורדי, רחל גרודז'ינובסקי, קלאודיו קוגון 
11. יבגניה קוצ'וק, גלית פרי, מיכל מור חיים 

12. רוני ברקת, יאיר ורדי, נילי ארד



אנסלסטה - קולומביה
אמריקה רוקדת

16-20 ביולי 
 Ensalsate - America Baila

חהמופע "אמריקה רוקדת" סוחף אותנו דרך מגוון נהדר של ריקודים פופולריים מסורתיים מיבשת אמריקה. הרקדנים המרהיבים, התלבו
שות הצבעוניות והנוצצות מכל אזור וסגנון, מציגים את התשוקה של הטנגו והמילונגה, את המקצבים של הסמבה והלמבדה, את עושר 

הפולקלור הקולומביאני והמקסיקני, את החום של המרנגה והבצ'אטה,ואת האלגנטיות של חדר הנשפים האמריקאי.
אנסלסטה )להקת המחול סלסה ויוה טנגו ויוו( מרשימה את הקהל כבר 23 שנים במפגנים צבעוניים של מחול קצבי וסלסה אקרובטית.

הרקדנים המוכשרים מפגינים יכולות מרהיבות בסגנונות כמו סלסה, ממבו, בוגלו, צ'ה צ'ה צ'ה, בולרו, בצ'אטה, מילונגה, סמבה ומחול 
ונוצצים, כשכל ריקוד מלא באנרגיית סלסה   קולומביאני.הרקדנים לבושים מכף רגל ועד ראש בתלבושות מהודרות בצבעים תוססים 

והקולומביאני בפרט,ומשלבים אלמנטים מסלסה-קברט, קומביה, מחול קולומביאני מסורתי, סלסה אקרובטית ועוד.
רגליהם המהירות להפליא ומרצם של רקדני הלהקה יוצרים מחזה אנרגטי עוצר נשימה. 

America Baila takes us through a splendid array of popular and traditional dances from the Americas. With colourful and 
sparkling costumes illustrative of each region and style, the dancers dazzle with the passion of tango and milonga, the 
rhythm of samba and lambada, the variety of Colombian and Mexican folklore, the warmth of Caribbean merengue and 
bachata, and the elegance of the American ballroom. The joy and strength of the flavours and cultures of Latin America 
and the USA come alive with 14 world-class dancers.

Ensalsate )Salsa Viva & Tango Vivo(
Has been wowing audiences for 23 years with their pulsing, beating, bright spectacles of dance and acrobatic salsa. The 
highly talented dancers are experts in salsa, mambo, boogaloo, cha cha, bolero, bachata, milonga, samba, and Colombian 
folkloric dances. They wear ornate costumes, covering themselves head to toe in vibrant colour and sparkle. Each dance 
is full of explosive salsa sensation. Packed with surprises, the performance showcases the essence of the Colombian and 
Latin dances, bringing together salsa cabaret, cumbia, Colombian folk fusion, salsa acrobatics, and more! The dancers’ 
unbelievably fast feet and strength give life to an energetic and thrilling show.



להקת טנגו מרכוס אשאלה 
ארגנטינה - "אסטור טנגו" 

בבכורה עולמית   |   מוסיקה: אסטור פיאצולה

19-24 אוגוסט
Marcos Ayala Tango Company - ASTOR TANGO  World Premiere

Music by Astor Piazzolla
"לא יכולתי להגדיר אותן מבחינה טכנית.אלה הן צורות של נגינה, צורות של הרגשה; זה משהו שנובע מבפנים, ספונטנית." - אסטור 

פיאצולה
חמרכוס אשאלה, בהשראת החיים האמנותיים של מלחין הטנגו הידועאסטור פיאצולה, עומד בפני אתגר חדש עם שפת הטנגו העכש

ווית.במופע תיאטרלי לוהט ,תשוקתי , חושני, סקסי ואקזוטי למוסיקת הטנגו המוכרת והאלוהית של המלחין אסטור פיאצולה
עוטפת היצירה הכוריאוגרפית החושנית שלו את הצופה בהיסטוריה של המלחין אשר פרץ את הגבולות בזמנו, למרות הדחייה מצד 

בני תקופתו והיה לגדול מלחיני מוסיקת הטנגו הידועה ויצירותיו זכו למירב הביצועים ברחבי העולם.מרכוס אשאלה ושותפתו פאולה 
קמצ'ו, יחד עם עשרה רקדנים יוצאים מהכלל, מציגים את הגאונות ביצירותיו של פיאצולה.

מילונגה ברחבת סוזן דלל - הכניסה חופשית - 22 באוגוסט, 21:00 

 “I can not define them technically; they are forms of playing, forms of feeling; it's something that comes from inside,
spontaneously.“ - Astor Piazzolla
Marcos Ayala, inspired by the artistic life of famous Argentine tango composer Astor Piazzolla, faces a new challenge 
within the language of interpretive Tango. His sensual choreographic creation immerses the viewer in the history of 
Piazzolla, who broke with the moulds of his time despite the rejection of his contemporaries. Marcos Ayala and his 
partner Paola Camacho, with 10 extraordinary dancers, channel the legend and the genius.



בלט פלמנקו חוסה פורסל 
ספרד - "פורסל" 

2-3 ספטמבר 
Ballet Flamenco Jose Porcel - PORCEL

לאחר 25 שנים של הופעות משותפות עם גדולי אמני הפלמנקו, חוסה פורסל, כוכב בזכות עצמו, מעלה לראשונה מופע סולו.
רצונו לדחוק את יכולותיו לקצה ולהשקיע את מיטב מאמציו הובילו אותו ליזום פרויקט החדש. ב-"פורסל", הוא מעלה ביצוע חדש, 
מרגש ומאתגר, לאחר תהליך רב-שנים. כל השנים האלה לצד כוכבי הפלמנקו של העבר וההווה וכל עבודתו הובילו אותו לרגע זה - חוסה 

פורסל בכבודו ובעצמו בסגנון ובאישיות אותנטיים ביותר.
חוסה פורסל הנו רקדן פלמנקו מסור ואנרגטי וכוריאוגרף בעל משמעת מפותחת ביותר.

נוכחותו על הבמה גורמת לקהל ברחבי העולם לרעוד מרוב התרגשות. האמנות שלו נוגעת באנשים, העוצמה שלו משדרת הקרבה וחן.
2000. לאחר שאחת מחברות ההפקה החשובות ביותר בארה"ב החח  פורסל רקד בבלט הלאומי של ספרדי עד שייסד את הלהקתו בשנת

תימה אותו, הוא הופיע ברחבי אמריקה והציג למעלה מ-50 הופעות. בימים אלה הוא מנהל את להקתו ומופיע מסביב לעולם.

After 25 years sharing the stage with the greatest figures of flamenco, José Porcel, a star in his own right, performs solo for 
the first time. His desire to push his own limits and his fullest energy has driven him to undertake this newest project. In 
PORCEL, he brings to the stage a thrilling performance and a new challenge, many years in the making. All these years, 
with Flamenco superstars past and present, all the work, have led to this moment - José Porcel in his most authentic style 
and personality.

José Porcel is a devoted energetic flamenco dancer and choreographer with a highly developed sense of discipline. His 
stage presence makes audiences tremble around the world. His art touches people, his power communicates sacrifice and 
charm. Porcel was a member of the Spanish National Ballet until he founded his own company in 2000. Hired by one of the 
most important production companies in the U.S, he has toured America and created over 50 performances. Currently, he 
directs his own company and is touring the world.



תיאטרון מחול יאנג 
סין - "עור צבוע"

12-13 ספטמבר 
Yang Dance Arts - Painted Skin

עור צבוע הינו אחד הסיפורים הידועים ביותר מתוך הספר Strange Stories From a Chinese Studio, אוסף סיפורים סיניים קלאסיים 
מתקופת שושלת צ׳ינג אשר מתחו ביקורת על נושאים חברתיים.יצירת המחול תוקפת בסאטירה את הדרך שבה אנשים "המציירם על 

עורם" מתלבשים בביגוד מושך מבחוץ תוך הסתרת נפש מושפלת מבפנים. המופע לוקח את הסיפור בחזרה למהותו עם קאסט גברי.
ניזונה  הזדונית  השחקן.הרוח  אותו  מגלם  אותה  הזדונית,  הרוח  דמות  של  אופיה  עם  משולבת  והיא  הראשית  הדמות  היא  האשה 
ממחשבותיה של האשה: חוסר האמונה שלה מעורר את הרוח לייסר את בעלה, והחרטה שלה גם מסוגלת להקים את בעלה חזרה מן 

המתים. הפירוק הסמלי הזה של הסיפור הופך את המופע לחוויה ויזואלית חדשה ויוצר אפשרויות אינסופיות לדמיון.
הכוריאוגרףיאנג היילונג נחשב לאחד מ"שלושת כוכבי בייג'ינג" עם סגנונו פורץ הדרך ומכופף המגדר. יאנג היילונג משלב אסתטיקה 
פוסט-מודרנית בסגנון מזרחי ותחושת מסתורין עזה עם אלמנטים של מחול מודרני בסגנון מערבי כגון: מוסיקה אלקטרונית, עיצוב 

תלבושות וכוריאוגרפיה, וכך מספק תחושה כוללת יותר של סמליות ושפה אמנותיים ויוצר סגנון ייחודי של ריקוד.

Painted Skin is one of the best-known stories from “Strange Stories From a Chinese Studio,“ the classical Chinese tales 
from the time of the Qing Dynasty which criticised societal issues. The dance work satirizes the way in which people 
“paint skins“ upon themselves, dressing themselves up with an appealing exterior while hiding a debased soul within. The 
performance takes the story back to its essence with an all-male cast. The main charachter of the wife is combined with 
the character of the malicious ghost, played by the same performer. The ghost is borne out of the wife’s mind: her lack of 
faith gives rise to the ghost that torments her husband, and her repentance is also capable of raising her husband back from 
the dead. This symbolic deconstruction of the story makes the performance a novel visual experience and creates endless 
possibilities for the imagination.

Choreographer Yang Hailong has been called one of the “Three Male Starlets of Beijing“ with his groundbreaking and 
gender-bending artistic style. Yang Hailong combines an Eastern-style post-modern aesthetic and an intense sense of 
mystery with elements of Western-style modern dance such as electronic music, costume design, and choreography, 
delivering a more inclusive sense of artistic symbolism and language, and conjuring an one-of-a-kind dance style.



WORKS עבודות

SACRE פולחן 

עמנואל גת דאנס
צרפת 

פולחן/עבודות 

4-5 אוקטובר
 Emanuel Gat Dance - France

עמנואל גת, יליד ישראל, חוזר לביתו במרכז סוזן דלל לערב מיוחד, עם "פולחן" / "עבודות", מעבודותיו המוכרות ביותר של גת, במופע 
קולאז'."פולחן" הוא גרסה מחודשת של יצירתו של גת משנת 2004, על רקע היצירה "פולחן האביב" מאת סטרווינסקי. היצירה "עבודות" 

חוגגת את הייחודיות, הווירטואוזיות, האומץ והאנושיות של הרקדנים.
עשרה רקדנים חולקים את הבמה בסדרה של שש עבודות קצרות, בקונסטלציות, סביבות מוזיקליות וכוריאוגרפיות שונות.

Israeli-born Emanuel Gat returns to his dance home at the Suzanne Dellal Centre with a special evening of performance.
SACRE / WORKS revisits some of Gat’s most famous works in a collage of performance. 
SACRE is a revisited version Gat’s 2004 piece set to Stravinsky's eponymous score “The Rite of Spring.“ A work for 
three women and two men, SACRE deconstructs the mechanics of Cuban salsa dancing, and reassembles them to create 
a complex and dramaturgically charged choreographic score. A free spirited and challenging reading of Stravinsky's 
masterpiece, SACRE offers no notions of sacrifice, but rather a multitude of options for action. 
WORKS celebrates the uniqueness, virtuosity, fearlessness, and humanity of dancers. Ten dancers share the stage in a 
series of six short works, in various constellations, musical environments and choreographies. WORKS is a reaction to 
the changing times, and to the constant evolution of the manner in which dance, and art in general, is produced. It is an 
attempt to explore new models of artistic production, to question old boundaries and hierarchies, and explore models of 
inclusiveness and support.



US אנחנו  THEM הם

 BALLETBOYZ
United Kingdom בריטניה 

"הם" ו "אנחנו" 

28-30 נובמבר
BALLETBOYZ - United Kingdom

להקת המחול המפורסת BalletBoyz מגיעה למרכז סוזן דלל להופעה המשלבת עצמה מחולית אדירה ויכולת בלטית מופלאה.
חהערב המורכב משתי יצירות מחול "הם" ו "אנחנו" הוא פרי שיתוף פעולה של כל רקדני הלהקה אשר בדרכם המיוחדת יצרו שפה תנו

עתית חדשה שהפכה לבסיס היצירות.
עם יצירתו "אנחנו" בביצוע רקדני הלהקה זכה הכוריאוגרף כריסטופר ווילדון בפרס טוני ואוליבר . היצירה מגיעה לשיאה בדואט ייחודי 

רגיש ומלא ברוך ואהבה שסחף את קהל הצופים וזכה להצלחה ציבורית רחבה.
מקוריות , חדשנות, יכולת פיזית ועצמה מוסיקלית הינם אבני הבוחן הנושאים להקה זו מעבר לכל דמיון אנושי.

BalletBoyz come to Suzanne Dellal Centre for a performance of explosive balletic power in an evening of Them and Us.
Them is created through a unique, collaborative choreographic process by the BalletBoyz company dancers. In an 
uncharacteristically democratic process, they improvised, workshopped ideas, developed tasks and eventually began to 
tie down a common movement language that forms the basis of the work. The piece explores the individuality that resides 
within each dancer and the versatility of movement which the company has always been known for.
In Us, Tony and Olivier Award-winning choreographer Christopher Wheeldon explores human connections. It culminates 
in a tender duet which premiered in 2017 to public acclaim. Featuring all BalletBoyz dancers, the piece presents the 
company at its powerful best.
Michael Nunn and William Trevitt, BalletBoyz founders, are hailed as pioneers for making dance accessible and reaching 
wide audiences through their celebrated stage and television work. They came to prominence through their popular 
Channel 4 documentaries BalletBoyz I & II, Strictly Bolshoi, The Royal Ballet in Cuba and BalletBoyz: The Rite of Spring 
for BBC Three.

 BALLETBOYZ
United Kingdom בריטניה 



בחזרה לעכשיו 
כנס לרגל 30 שנה למרכז סוזן דלל  

8 נובמבר 

על  יעמוד  בראון,  רן  של  באוצרותו  הכנס,  שנוצרה.  מרגע  החולפת  כאמנות  אותו  מציבה  המחול  של  זמניותו  לגבי  הרווחת  התפיסה 
האופנים שבהם המחול דווקא אינו נעלם ועל מרכזיותו של מרכז סוזן דלל בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של המחול בארץ. הכנס יציג את 

פירות עשייתם של חוקרים ויוצרים, שהוזמנו מבעוד מועד למחקר עיוני ואמנותי בארכיון המרכז, ויורכב משני מושבים עיקריים:

המושב הראשון יכלול שלוש הרצאות קצרות של שלושה חוקרים שהוזמנו לארכיון המרכז, על מנת לנסח מחקר חדש בתחום העניין 
שלהם. ד"ר עידית סוסליק תעסוק באופן שבו מרכז סוזן דלל מתווך ייצוגי זהות תרבותית ואתניות במחול; ד"ר אלעזר בן-לולו יציג 
ְבִרּיּוּיֹות ישראליות" במחול; העיתונאית רוני דורי תעסוק במעבר מהתייחסות לסכסוך ולמציאות הבטחונית  ניתוח אנתרופולוגי של "ַגּ

היומיומית לעיסוק בסוגיות אישיות ואמורפיות ביצירות הרמת מסך. 

את המושב השני תפתח הרצאת עוגן אודות החזרה אל העבר במחול העכשווי מאת האוצרת וחוקרת המחול ליאור אביצור. אחריה יוצגו 
עבודותיהם של יוצרים ישראלים שהוזמנו להשתמש בארכיון. הלל קוגן, מאי זרחי, דנה רוטנברג ויאיר מיוחס, כולם אמנים שיש להם 
עניין רב בארכיון, במחקר ובצורות בינתחומיות המערבות ידע וגוף, יציגו בבכורה שלוש פעולות מחקריותחאמנותיות, שנוצרו במיוחד 

עבור הכנס.

בחזרה 
לעכשיו 

כנס לרגל 30 שנה 
למרכז סוזן דלל 

יום שישי 8.11.2019 
 15:00-10:00

 אוצרות רן בראון 
פתוח לקהל הרחב - הציבור מוזמן!



הרמת מסך 
פרוייקט ביוזמת משרד התרבות והספורט 

21-23,14-16 נובמבר  
Curtain Up

הרמת מסך הינה מסגרת תומכת המאפשרת לכוריאוגרפים עצמאיים להציג את יצירותיהם במעטפת מלאה אמנותית, טכנית וכלכלית, 
שמגיעה לשיאה בשלושה שבועות של הופעות ברחבי הארץ, במרכז סוזן דלל, ובאולמות נוספים בארץ.

הרמת מסך בתמיכת המחלקה למחול במשרד התרבות והספורט.

מנהלים אמנותיים: איציק גלילי, מאטה מורי
משתתפים: ליאור תבורי, שחר בנימיני, דוד ממליה ודריוש נובאק,  רביד אברבנאל,  רבקה לאופר ומתיאוס ואן רוסום, רוני חדש,  אוליביה 

קורט מסה,  גיא שומרוני ויניב אברהם, דנה מרכוס, טליה בק, שרון וזנה

The Curtain Up Festival gives independent choreographers the opportunity to present fully produced performances with 
support in all production aspects.
Curtain Up Festival was initiated some 29 years ago, it was a local Tel Aviv event. Showcasing new works by up and 
coming Israeli choreographers, the flagship project of the Ministry of Culture and Sport’s dance department was a beacon 
to adventurous audience members who were interested in seeing the most experimental, independent dance creations of 
the year. Over time, as the festival gained traction and influence and as its veterans made names for themselves in Israel 
and abroad, its reach expanded to include other cities.

Artistic Directors: Maté Moray, Itzik Galili. 
Participants:  Lior Tavori, Shahar Biniamini, Dor Mamalia and Dariusz Nowak, Ravid Abarbanel, Rebecca Laufer and 
Mattheus van Rossum, Roni Chadash, Olivia Court Mesa, Guy Shomroni and Yaniv Abraham, Dana Marcus, Talia Beck, 
Sharon Vazanna

Curtain Up is supported by the Dance Department of the Ministry of  Education, Culture and Sport and produced by the 
Israel Festival. 



חשיפה בינלאומית 
4-7 דצמבר 

31 מופעים
למעלה מ-200 אורחים מ-44 ומעלה מדינות 

 International Exposure

חשיפה בינלאומית הינו אירוע המחול השנתי של מרכז סוזן דלל, למחול ישראלי עכשווי בתל אביב. מדי שנה מארח מרכז סוזן דלל 
נוף המחול הישראלי העשיר.  ומזמין אותם לחוות את  ואוצרים מתחום המחול העכשווי מרחבי העולם,  מנהלים אמנותיים, מפיקים 
מאז שנת 1995, מציע אירוע חשיפה בינלאומית תכנית מגוונת, המציגה מגוון רחב של עשייה מחולית, מלהקות המחול והכוריאוגרפים 
הגדולים והמבוססים ביותר בישראל, ועד לאמנים חדשים, עצמאיים וניסיוניים. רבים מאמני המחול המוכרים ביותר בישראל חבים את 

חשיפתם לזירה הבינלאומית לאירועי חשיפה בינלאומית.
חשיפה בינלאומית הינה הזדמנות עבור מבצעי ומפיקי מחול בינלאומיים להתרועע עם קהילת המחול הרחבה בישראל וליצור קשר ישיר 
ובלתי-אמצעי עם אמני מחול ישראלים. אירוע זה מציעה עשרות מופעים של אמני מחול ישראליים פורצי דרך, בנושאי זהות, פוליטיקה, 

אסתטיקה ועוד. חשיפה בינלאומית נתמכת על ידי משרד החוץ, משרד התרבות והספורט, עיריית תל אביב-יפו ומרכז סוזן דלל.

Geuests this Year come from: Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Cyprus, Czech 
republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hrvatska, Hungary, Italia, Japan, Kazakhstan, 
LIthuania, Montenegro, Myannmar, Netherlands, Perú, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Singapore, 
Slovakia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, UK, Uruguay, USA

International Exposure is Suzanne Dellal Centre’s annual platform for Israeli contemporary dance, in Tel Aviv, Israel. Each 
year the Suzanne Dellal Centre hosts artistic directors, presenters, and curators of contemporary dance and performance 
from all over the world to experience Israel’s rich dance landscape. Since 1995, International Exposure has presented a 
diverse program ranging from the largest, and most established Israeli dance companies and choreographers to emerging, 
independent, and experimental dance artists. International Exposure is responsible for introducing many of Israel’s best-
known dance artists to the international scene. 

האירוע השנתי של מרכז סוזן דלל 
למחול ישראלי עכשווי 

 Suzanne Dellal Centre's annual
 showcase of Israeli
contemporary dance

25  Years of International Exposure
שנה לחשיפה בינלאומית

December 4-7 דצמבר 
2019



מנוי מחול בסוזן דלל 
ישראלי / בינלאומי 

שוברי מתנה / ניוזלטר / אינסטגרם 
 פייסבוק = 176,000

7 סוגי מנויים: 
מנוי מחול ישראלי ללא הגבלת כרטיסים 

מנוי מחול ישראלי - 4 כניסות / 6 כניסות 
מנוי מחול בינלאומי - 3 כניסות / 4 כניסות 

מנוי קסם של שבת 
מנוי סדרת הרצאות

נכון ל 31 באוקטובר 2019 - 1344  מנויים 
צפי עד סוף השנה - 1600 מנויים

מרכז סוזן דלל מביא אל הבמה את חוויית המחול התרבותי והחברתי בישראל. מדי שנה מתקיימים בו מאות מופעים מהארץ ומחו"ל 
הזוכים להדים רבים ולהערכה מצד האורחים והמבקרים. לבוא לסוזן דלל זה חוויה ובילוי מושלם לך לכם ולמשפחה.

Suzanne Dellal Center brings to the stage the experience of the social and cultural dance in Israel. With hundreds of 
different shows from Israel and around the world a year.

מנוי מחול 
בינלאומי

3 כניסות 
4 כניסות  

 

מנוי מחול 
ישראלי 

ללא הגבלת 
כרטיסים 

לשנה 

מנוי מחול 
ישראלי 

4 כניסות 
6 כניסות 

3/4 כניסות לכל 
מופעי המחול 
הבינלאומיים 

במסגרת העונה 
הבינלאומית 

מחול ישראלי 
ככל שתירצו וללא 
הגבלת כרטיסים 

למשך שנה. 

4/6 כניסות לכל 
מופעי המחול 

הישראליים 
למשך שנה. 

מנוי מחול 
עושים 
אך ורק 
במרכז 

סוזן דלל 
התקשרו עכשיו 8677

4 כניסות / 6 כניסות / ללא הגבלה

מנוי מחול בינלאומי: 
3 כניסות / 4 כניסות 

*



תחרות מיה ארבטובה לבלט - 9 במרץ 
מסורת ארוכת שנים בה מתארחת במרכז תחרות מיה ארבטובה לבלט 

מסעדת "קורדרו" החדשה ברחבה המרכזית 
נפתחה בינואר 2019 במקומה של מסעדת "בליני" שנסגרה 

חנות חדשה של "קלימבה" - כלי נגינה 
נפתחה באפריל 2019 בשטח שנלקח מתוך החלל הפנימי של בית הקפה 

לילה לבן בסוזן דלל - 16 במאי
מסיבת שנות ה70 לאטין טרופיקל - מסיבת ריקודים ברחבה המרכזית 

של מרכז סוזן דלל!  על הפטיפונים ולאורך כל הערב: בוטרוס & סקולמאסטר & כלבתא, יאחדו כוחות לסלקשיין מובחר של קומביה, 
סלסה, מרנגה, היילייף, 

אפרוביט ויציאות מהגיאוגרפיה המזרח תיכונית!
מופע פותח של כלי הקשה מאת ההרכב בן דגוביץ טריו 

מחולל שירה - 2-3 אוגוסט
סוף שבוע של ג'אם פואטרי בסוזן דלל 

הז'אנר שפרץ לתודעה ב-2017, מביא את השירה הפיוטית אל המוזיקה, 
בדו שיח חד-פעמי בין המשוררים המדקלמים למוזיקאים המאלתרים. 

האירועים בהנחיית והשתתפות: שרון דואק

תיאטרון יפו - הערב רוקדים
גלגוליו של אולם ריקודים ביפו )1919-2019(

מופע תיאטרון, תנועה וריקוד המתרחש באולם ריקודים יפואי מתחילת המאה עד ימינו. חיזורים אהבות, אכזבות ופרידות, לצד 
מתחים פוליטיים וחברתיים, באולם ריקודים המשקיף אל הים וחוגג 100 שנים לקיומו.

להקת אמנים, בשילוב מוזיקה, שירים, להיטים וריקודים מכל הזמנים, מגלמת את טיפוסי התקופות השונות, ואת מערכת היחסים 
ביניהם.

בהשתתפות יאיר ורדי מנכ"ל המרכז

שהות אמן
אנו גאים להכריז על היוצרות לתכנית שהות האמן הראשונה במרכז סוזן דלל. 

 היוצרות תעבודנה במשך תקופה של שישה חודשים במרכז שישמש לביתן האומנותי. 
היוצרות הנבחרות הן: אלה רוטשילד, אורלי פורטל

- פרוייקטים שונים -
 



סיורים במרכז סוזן דלל
מתקיימים סיורים מודרכים לקבוצות מהארץ ומחו"ל, 

משלחות רמי דרג מטעם משרד החוץ, משלחות אנשי תרבות מרחבי העולם, 
קבוצות תגלית, עיתונאים וקהל רחב המעוניין להיחשף לעשיית המרכז.

הסיורים כוללים הסבר על היסטוריה של הקמת שכונת נווה צדק, 
הקמת מרכז סוזן דלל, פעילות המרכז ותכניותיו.

בסיורים משולבים גם צפייה בחזרות מחול או במופעי מחול.

פסטיבל הפאנטם ה - 5 במרכז סוזן דלל - 4-5 אוקטובר 
בראשות חנות כלי הנגינה שבמרכז - קלימבה  

ניגונים בצדק - פסטיבל יהודי אלטרנטיבי 
16-17 אוקטובר - חוה"מ סוכות 

פסטיבל בהפקת פיסטוק אמנים בע"מ

שיעורים ומשרדים / גאגא - בסוזן דלל 
גאגא אנשים שוכרים משרדים החל מפתיחת הבניין החדש שביחיאלי 6 

ואת סטודיו זהבה וז'אק דלל לשיעורי גאגא 

הבוט
שיתוף פעולה עם חברת אודיוקודס 

בתהליך פיתוח במגמת התחדשות והתייעלות, 
הזמנת כרטיסים אוטומטית בזיהוי קולי, שירות ללקוחות 24/7

נציג דיגיטלי וחכם שבקיא בכל פרט וזמין 24/7

הרקדות ברחבה 
- הרקדה/מילונגה עם להקת טנגו מרכוס אשאלה וסילביה רכשמיר 

- הרקדה עם להקת סלסה אנסלסטה
- הרקדה - חגיגת 30 שנה למרכז עם ירון אשבל ולהקת בלאק סמבה 

- הרקדה במסגרת אירועי לילה לבן 

- פרוייקטים שונים -
 



ספריית מרכז סוזן דלל 
כוללת למעלה מ-500 כותרים ותקליטורים לעיון הציבור. הכותרים, בשפות שונות, ביניהם ספרי עיון, מחקר, תיעוד מחול ואלבומים, 

ספרי אמנות, תולדות תל אביב, לצד מאגר מידע מכוון. ביקור בספרייה בתאום מראש.

ארכיב מכוון של מרכז סוזן דלל
הכולל כל מופעי ופעילות המרכז מאז הקמתו, הועלו לאתר מרכז סוזן דלל

כל  וקישורים על  וכולל פרטים  ישראל  נפתח עם פתיחת תערוכת המחול במוזיאון  www.sdc.org.il. הארכיב, המתעדכן מדי חודש, 
המופעים.

ארכיב פרסומי
כולל את כל הפרסומים של מרכז סוזן דלל מאז הקמתו. החומרים מופקדים למשמרת עולם בשלושה ארכיבים: א. ארכיב מרכז סוזן דלל 
)חדר ארכיב ייחנך בגלריה עליונה של בניין ירושלמי  בספטמבר 2019(.   ב. הספרייה הלאומית בירושלים.   ג. הספרייה הישראלית למחול  

-בית אריאלה, תל אביב.

Google Cultural Institute – מרכז התרבות של גוגל
מרכז סוזן דלל מקיים שיתוף פעולה עם מכון התרבות של גוגל. שישה תערוכות מכוונות, הכוללות יותר מ-300 פריטים ,הועלו באתר 
מכון התרבות של גוגל: התערוכות: ארכיב מודפס, גוונים במחול, מונגר מאת ברק מרשל, רוסטר מאת ברק מרשל, הדיפלומטים מאת 

רננה רז, ווונדערלאנד מאת ברק מרשל, בכורות מחול ואיש השעה מאת איציק גלילי.
https://www.google.com/culturalinstitute/collection/suzanne-dellal-centre-for-dance-and-theatre-tel-aviv-israel

פרויקט תרבות חזותית ואמנויות הבמה: אשכול מחול
מרכז סוזן דלל נכלל בפרויקט תרבות חזותית ואמנויות הבמה: אשכול מחול, מטעם הספרייה הלאומית בירושלים. במסגרת הפרויקט 
בוצע דיגיטציה של ארכיב המרכז, לרבות מסמכים, פרסומים, כרזות, תמונות, קטעי עיתונות ועוד.  כל החומרים יהיו נגישים באתר 
הספרייה הלאומית בירושלים ואוניברסיטת הרווארד )ארה"ב(. כל המסמכים הופקדו למשמרת עולם בפרייה הישראלית למחול – בית 

אריאלה, בתל אביב.

ארכיב כללי
הארכיב כולל מסמכים הקשורים לניהול ותפעול של המרכז, לרבות מסמכים סטטוטוריים ואישורים, תיעור וועדות העמותה מאז הקמת 
המרכז )אסיפה כללית, וועד מנהל, וועדת כספים, וועדת ביקורת(, התקשרויות עם עיריית תל-אביב-יפו, משרדי ממשלה )חינוך, תרבות 

וספורט, חוץ, אוצר, משפטים(, התקשרויות עם גורמים פיננסים, תיעוד כוח אדם, התקשרויות עם ספקים ועוד.

The Suzanne Dellal Archive Project
The Archive Project includes a multi-part digital and physical collection of materials. With the help of dedicated 
international interns, we manage the maintenance of a digital spreadsheet which tracks performances since the Centre’s 
founding, in both Hebrew and English. This project will eventually translate into a sleek online research tool to allow 
people a glimpse into the rich history of the Centre’s activities. This project originated at the Israel Museum in 2015, as 
part of the exhibition “Out of the Circle, the Art of Dance in Israel.“ 

The Archive Project also includes the Centre’s participation with the Google Cultural Institute featuring online exhibits of 
the Centre’s printed materials and live performances. Additionally, the Centre is working in cooperation with the National 
Library of Israel to archive and preserve all related publications and documentation of the Centre’s activity.

    

Archive Project
ספרייה וארכיבים



מרכז סוזן דלל למחול ולתיאטרון, נוה צדק תל-אביב 
Suzanne Dellal Centre for Dance and Theatre , Tel Aviv

חברי האסיפה הכללית והועד המנהל:

פרופ' נחמיה פרידלנד  - יו"ר האסיפה הכללית 
*נחמיה דגן - יו"ר הוועד המנהל

*זאב סוקולובסקי - יו"ר ועדת כספים  

אבי אטיאס, דינה אלדור, *נילי ארד, עו"ד אבירם בורוכוב, פרופ' 
רות בן ישראל, אלישע בן ניסן, *עו"ד אפרים ברק, רות ברק, *רוני 
ברקת, רן גואטה, אילן דה פריס, *דלית הרמתי, *יאיר טל, *יוסי 
טל-גן, *סוזי יוגב, *עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס, מאיה יעקובס, 
למדן,  *נילי  ליטוין,  מיכל  ליבנת,  *לימור  פישר-לבנטון,  *ענת 
*רפי מאור, *חנה מוניץ, סימה מישורי, ד"ר אורי מרמור, *דיאן 
פז,  גדעון  לימור עמית,  עידית עמיחי,  ספיר,  לילך  סוקולובסקי, 
אילנה  פרי,  *אורנה  לוין,  פרט  ליאורה  *עו"ד  פלדמן,  זאב  רו"ח 

קאופמן, בתיה קינן, קארן רינגל.  
)*ועד מנהל(

יעוץ משפטי: עו"ד יוחאי הורביץ, עו"ד מיכל יעקב
 Pearl Cohen - 
רו"ח: קינן ושות' 

צוות
יאיר ורדי, מנכ"ל 

קלאודיו קוגון, משנה למנכ"ל  
מיכל מור-חיים, מנהלת אירועים והפקות

יעקב ברסי, מנהל טכני ותאורן ראשי 
סרגי ברזין, מנהל אחזקה

מיקי פטיש, אחראי קול
אבי איבן, עיצוב גרפי, עוזר הנהלה 

גלית פרי, מנהלת קופה ומחלקת מנויים 
שרה הולצמן, יחסים בינלאומיים ופרוייקטים מיוחדים

אורה אביב, מנהלת חשבונות
בן שימנוברג, אחראי קופה

יבגניה קוצ'וק - מפיקה
אלכסנדר חייט - אחראי אחזקה 

חמי,  אביעד  זביאגין,  סאן  ברודסקי,  מיכאל   - אולמות  מנהלי 
יונתן סיון, תום גולדשטיין 

יח"צ - אורה לפידות תדמית ויחסי ציבור  
שיווק דיגיטלי - TRIO - יוסי לוי 

Lookapp - BOT-מדיה דיגיטלי, אתר ו

The Suzanne Dellal Centre Council and 
Board of Directors:

Prof. Nehemia Friedland, Chairman of The Council
*Nehemia Dagan, Chairman of The Board
*Zeev Sokolowski, Chairman of Finance Committee

Avi Atias, Adv. Aviram Borochov, *Anat Fischer 
Leventon, Batia Keinan, *Dalit Haramaty, *Diane 
Sokolowski, Dina Aldor, * Efraim Barak, Elisha Ben 
Nisan, Gideon Paz, *Hanna Munitz, Idit Amichai, Ilan 
de-Vries, Ilana Kaufman, *Adv. Inbar Yehezkeli Blilious, 
Karin Ringel, Lilach Sapir, Limor Amit, *Limor Livnat, 
*Adv. Liora Prat Levin, Maya Jacobs, Michal Litvin, *Nili 
Arad, *Nili Lamdan, *Orna Peri, *Rafi Maor, Ran Gwetta, 
*Roni Bareket, Ruth Barack, Prof. Ruth Ben Israel, Sima 
Mishori, *Suzy Yogev, Dr. Uri Marmur, *Yair Tal, *Yossi 
Tal Gan, Zeev Feldman. 
)*Board of Directors(

Legal Counselor: Yohai Hurvitz Adv., Michal Jacob 
Adv. - Pearl Cohen
C.P.A - Kenan and Co.

The Staff

Yair Vardi, Director 
Claudio Kogon, Deputy Director 
Michal Mor-Haim, Events & Production Manager
Jacob Beresy, Chief Electrician & Lighting Design  
Sergei Berezin, Maintenance Manager
Miki Patish, Sound Engineer
Avi Evan, Graphic Design, Assistant to Director 
Galit Perry, Box Office & Membership Manager
Sarah Holcman, Director of Programs & International 
Relations
Ora Aviv, Accounting
Ben Shimnuberg, Box Office
Evgenia Kuchuk -  Producer  
Alexander Khait - Maintenance Responsible 
Responsible to Foyer - Michael Brodsky, Sun Zvyagin, 
Aviad Hami, Yonatan Sivan, Tom Goldstein

Public Relations: Ora Lapidot Image and Public Relations
Digital Marketing - TRIO - Josef Levy 
Digital Media, Website and BOT - Lookapp



sponsors and partners
 תומכים ושותפים



ינואר      
תהליך ושיחה )3(      

אביב מחול סיני - החגיגה: 
- להקת וודאנג קונג פו - סין )18,16(

- תיאטרון המחול והאופרה הלאומי הסיני  )21-20(

פברואר    
תהליך ושיחה )7(

מרץ 
תהליך ושיחה )6(     
ימי הפלמנקו  )26-28( - פרויקט בניהול קרן עדי  

אפריל
תהליך ושיחה )3(

כנס מרס קנינגהם )7(
לוס פוטרוס מלמבו - ארגנטינה  )9-13(  

מאי       
תהליך ושיחה )8(

לילה לבן )25(    

אוגוסט
תל אביב דאנס )1-29(    
קורס קיץ לרקדנים וכוריאוגרפים )9-27(  

אוקטובר     
ניגונים בצדק - פסטיבל יהדות אלטרנטיבי )7-8( 

נובמבר     
הרמת מסך )12-14, 19-21(    

דצמבר     
חשיפה בינלאומית )1-5(    

 

במהלך השנה
ינואר-פברואר  

סדרת הרצאות מאת רן בראון
ינואר - יוני 

שהות אמן אורלי פורוטל ו-אלה רוטשילד  
מעגל כוריאוגרפים  

ינואר - דצמבר  
מופעים שוטפים של להקות ואמני המחול בישראל   
שעורי גאגא       

בית הספר סוזן דלל / בת שבע

*נתון לשינויים

Program 2020
 תכנית לשנת 2020

January 
Process/Talks )3(
Happy Chinese New Year - Spring Celebration:
- Wudang Kung Fu Troupe - China )16,18(
- China National Opera & Dance Drama Theater )20-21(

February 
Process/Talks )7(

March
Process/Talks )6(
Flamenco Days )26-28( 

April
Process/Talks )3(
Merce Cunningham Conference )7(
Los Potros Malambo / Buenos Aires, Argentina )9-13(

May
Process/Talks )8(
Tel Aviv White Night )Layla Lavan( )25( 

August
Tel Aviv Dance )1-29( 
Summer Course for Choreographers and Dancers )9-27( 

October 
Jewish Music Festival )7-8( 

November  
Curtain Up )12-14, 19-21(  

December  
International Exposure )1-5( 

Throughout the year
January - March 
Lecture Series with Ran Brown
January - June  
Artists in Residence - Orly Portal &  Ella Rothschild
Choreographers’ Circle
January - December
Performances of Israeli Companies and Artists
Gaga Classes 
The School of Batsheva and Suzanne Dellal
 
*Subject to change 
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