
THE CALLING 13
מאת תמי לבוביץ 

The Calling 13 הוא מהלך פיזי וקולי, הנמשך 13 שעות, שמתחיל במים ונגמר באש. נקודת המוצא של 
מסע זה היא המרחב המשותף שנובע מתוך ומתקיים בין האנשים המופיעים. המופע בודק סיבולת, מאמץ 
ועקשנות, בסדרה של פעולות הנמתחות בין פרטי וציבורי, בין הנסתר והגלוי, ביחס לרגעי שיא, משך והמשך.

בהשתתפות: אור אבישי, אור אשכנזי, מאיה וינברג, משה שכטר אבשלום, תמי לבוביץ | ליווי מוזיקלי: פיי שפירו | 
מוזיקה: Nirvana | תאורה: עומר שיזף | אובייקט אור: עופר לאופר | ליווי אמנותי: איציק ג’ולי | תודה: למרכז 

לתיאטרון עכו על תמיכה ברזידנסי
תמיכה: מועצת מפעל הפיס לתרבות ולאמנות

העבודה עלתה בבכורה בפסטיבל הרמת מסך 2016

-----------------

חשוב לשריין מקומות מראש, ישנם שני אופנים בהם ניתן לצפות במופע:
קבוצה גדולה — מוזמנת להתלוות למסע שלנו בנקודות זמן ומקומות שונים המפורטים כאן בהמשך.

קבוצה פרטית — The Calling 13 הוא מסע של 13 שעות. אנחנו מזמינות באופן מיוחד קבוצה קטנה של 
עד 10 אנשים  להצטרף אלינו ליום מתחילתו ועד סופו. לחוות ביחד רגעים אינטימיים, נסתרים ולא צפויים 

במסע משותף של תנועות אל הלא נודע. 
הקבוצה הפרטית מתחילה את היום ב־10:00 במעיין עין לבן ומסיימת ב־23:00 במפעל. המסלול הוא חד־

כיווני. נא להצטייד בנעלי הליכה ובגדים מתאימים, שתייה ומזון.
להרשמה לקבוצה הפרטית בטלפון בלבד: 02-6733435

11:30—13:00
עין לבן

פרק ראשון — חלומות וייסורים     
אנחנו יוצאים החוצה מהעיר למרחב הפתוח לעין ולאוזן. הגוף מופיע מרחוק, נכנס אל הנוף ואל המים. 

ניתן להרשם להסעה שתצא מבית הספר לתיאטרון חזותי בשעה 11:00

הזמנת מקומות  

13:00—16:00
הליכה מעין לבן למוזיאון הטבע

פרק Interval — הצעידה אל הגרדום    
צעדה- הליכה- הפסקה-  אנחנו צועדים בתוואי הישן של מסילת הרכבת מהמעיין למושבה הגרמנית בדרך 

הרפאים. מיטיבי הלכת מוזמנים להצטרף אלינו.

16:15—18:30
מוזיאון הטבע, מוהליבר 6

פרק שני — תמונה בשדות 
שיעור הליכה לקהל ובו הליכה מתוזמרת. נלמד את הצעדים ונופיע אותם במשותף בדרכנו למופע הבא 

בבית הכנסת אהל נחמה.

הזמנת מקומות  

20:30—22:00
ימק"א, דוד המלך 26

  HERE WE ARE NOW / פרק שלישי — נשף
מחול של התמדה ייאוש וחגיגה במסיבה פתוחה לקהל.   

הזמנת מקומות  

22:15—23:00
המפעל, המערבים 3

פרק רביעי — שבת של מכשפות   
המכשפות יושבות סביב המדורה, מעלות באוב רגעים מהמסע ומפנטזות על מה שעתיד עוד לקרות.

10:00— 23:00 | 30.10
עין לבן, מושבה גרמנית, ימק”א, המפעל

https://www.eventer.co.il/rdgy3
https://www.eventer.co.il/7dgy3
https://www.eventer.co.il/tdgy3

