״בבית עלמין ,לא עושים תאטרון״

הזמנה
(הרמן קרוק ,ספרן גטו וילנה)

אנו מתכבדים להזמינך ליום עיון
במסגרת פסטיבל עכו לתיאטרון ישראלי אחר
ע״ש ד”ר שוש אביגל
בנושא:

תיאטרון ושואה

שיתקיים ביום שני ,י״ט תשרי ,התשע״ד
 23בספטמבר 2013
במכללה האקדמית גליל מערבי ,באודיטוריום,
בניין לימודי הסביבה
www.accofestival.co.il
www.wgalil.ac.il

ועדת ההיגוי:
יו״ר :פרופ׳ דן אוריין
חברים :ד״ר עירית פוגל ,ד״ר יהודה בן סימון ,מדין שחר,
גיל אלון ,אורית קצנשטיין גורי ,אלברט בן שלוש
רכזת :בת חן ישראלי

החוג ללימודי תיאטרון

 10:30-10:00התכנסות

 15:30-15:00מושב רביעי

 11:00-10:30פתיחה וברכות:
מר שמעון לנקרי  -ראש העיר עכו
פרופ’ גדעון פישמן  -נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי

פאנל ״מחול ושואה״  -בהנחיית ד״ר הניה רוטנברג ,בהשתתפות
רמי באר וסטפן מילס.
פאנל ״פרינג׳ ושואה״  -בהנחיית רועי הורוביץ ובהשתתפות משתתפי
ההצגות ביום העיון :ינון צפריר ,אבי גיבסון בר-אל ,פאבלו אריאל.

 12:00-11:00מושב ראשון  -ד״ר לאה גילולה  -יו”ר

 16:30-15:30ההצגה ״הציורים של צופיה״

ממנחם בדר ועד ליהושע סובול -
ד״ר בעז כהן מראיין את פרופ׳ בן עמי פיינגולד
״חשבון אחרון״  -פרופ׳ בן עמי פיינגולד מראיין את נתן שחם
״כנפיים״  -ד״ר הניה רוטנברג מראיינת את ישראל אלירז
גטו  3 -גרסאות  -ד״ר נורית נתנאל מראיינת את יהושע סובול

 12:20-12:00ההצגה ״אבנים״ תיאטרון אורתו-דה
רחבת הכניסה לבניין איכות הסביבה

 13:00-12:30מושב שני  -ד״ר ישראל המאירי  -יו”ר
״צחוק של עכברוש״  -פרופ׳ שמעון לוי מראיין את נאוה סמל
ואלה מילך-שריף
השואה במחזותיו  -פרופ׳ שמעון לוי מראיין את דני הורוביץ

תיאטרון רב תרבותי הגליל  -״זיקית״.

חדר האוכל  -בית הסטודנט

 17:15-16:30מושב חמישי  -ד״ר פיטר הריס  -יו”ר
“מחזותיו של יצחק קצנלסון” -
מוקי צור מראיין את חווקה פולמן רבן
״רק הכוכבים היו קרובים כל כך״ -
אודי בן סעדיה מראיין את דודו פלמה
״הצגות שואה בפסטיבל עכו״ -
ד״ר רותי אבליוביץ מראיינת את ד״ר נפתלי שם טוב

 18:00-17:15סדנה באודיטוריום
״תיאטרון במוזיאון  -מסיפור עדות לחוויה רב חושית תיאטרונית״ -
יד לילד בית לוחמי הגטאות.

 14:00-13:00ההצגה ״שעונים״ רועי הורוביץ
חדר האוכל  -בית הסטודנט

 14:30-14:00מושב שלישי  -ד״ר רותי אבליוביץ  -יו”ר
״ארבייט מאכט פריי״  -ד״ר נפתלי שם טוב מראיין את חאלד אבו עלי
״מי אלמה״  -פרופ׳ עמיה ליבליך מראיינת את לאה איני

 15:00-14:30הפסקת צהריים

אוסף תיאטרון השואה און ליין :מבימת התיאטרון אל הזירה הגלובלית
מוטי סנדק  -יוזם ועורך ראשי מציג את אוסף תיאטרון השואה און ליין,
פלטפורמה ידידותית באינטרנט ,המאפשרת נגישות מכל מקום בכל
זמן לכל המידע המפוזר בארכיונים ,ספריות ואוספים ברחבי העולם-
תחת קורות גג אחת  -ערוך ומפוקח אקדמית.
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כל המושבים מתקיימים באודיטוריום
*הזכות לשינויים שמורה

www.jewish-theatre.com
מצגת לאורך כל היום בכיתת לימוד בניין לימודי הסביבה

