
ק תיאטרון השנה כלי
בקאמרי המנויים אלפי לעשרות הצטרף

 של בתולדותיו שיא עונת היתה תשמ׳׳ח עוגת
 דופן, יוצאי אמנותיים הישגים הקאמרי. התיאטרון

 התיאטרון, סוגי בכל אמנותית פעילות של גדול היקף
 ומנויים. צופים של שיא במות

 הצגות קצרו החשוב, אדינבורו בפסטיבל בחר׳ל, גם
 חמות. וביקורות רמות תשואות הקאמרי
 סטנדרטים הציבו הקאמרי התיאטרון של הישגיו
 והראשון בישראל. התיאטרון בתחום חדשים

 הקאמרי. התיאטרון נכון, הוא... איתם להתמודד
 מענינת מגוונת, תיאטרון עונת בתשמ״ט לך מבטיח זה

ומלהיבה.
 התיאטרון לעונת בקאמרי, מנוי עכשיו כבר לך עשה

באולם. להתראות תשמ״ט.

ומיק, מנוי
 באולם! מקומך על שמור

 מגויים חידוש מבצע
בלבד 20.6.88 עד

המנוי: כולל מה
 הכרטיסים למחירי בהשוואה חסכון 400/0 עד ■

בקופות.
 הבמה במסגרת החדשות להצגות כרטיסים 3 1

רשימה). הקאמרי(ראה באולם הגדולה
 הגדולה, הבמה להצגות בחירה כרטיסי 3 ■

.3 קאמרי של והצגות 2 קאמרי של הצגות
הצגות. מועדי להחכיף אפשרות ■
תשלומים. 3ל־ אפשרות ■
 המקום לאותו זכות עם בחירתך לפי בטוח מקום ■

הבאה. בעונה המנוי חידוש בעת
למנוי נוספים יתרונות

החיים״ ״עלובי למחזמר כרטיסים רכישת על הנחה ■
ובהבימה. בקאמרי נוספות להצגות הנחות ■

הנחהל״שבתעיתון״. 500/0 ■

 למנויים ההצגות תוכנית
תשמ״ט: התיאטרון בעונת

הגדולה הבמה על חדשות הצגות
 בבימוי גולן, מתי העיתונאי של מחזהו - הדלפה

 מערכת והפרט- המימשל התקשרות, רוע. אילן של
 הכוח. ומאבקי העימותים

 וויליאם של הטדע מחזהו * ויוליה רומיאו
 ״עלובי פימלוט(במאי סטיבן של בבימויו שקספיר
 המשלמים הצעירים הנאהבים צמד החיים״).
 בין התהומית השנאה על ובחייהם באהבתם

משפחותיהם.
 שנכתב המשפחה, לכל הנפלא המחזמר - אוליבו

 ספרו טוויסט״, ״אוליבר עפ״י ברט ליאונל ידי על
 דיקנס. ציארלס של המפורסם
 סידון. אפרים מאת מחזמר - צבי שבתאי
זלצר. דובי מוסיקה

 זמני) וחדשות(שם עתיקות
 של השנונה הקומדיה - 1£1ד10£ 3>ח110גש0£

 לונדון, בימות על בהצלחה המוצגת שאפר, פיטר
 אלוני. ניסים של בתרגומו
 את משכתבת פורה, דמיון בעלת תיירים מדריכת
 לב את למשוך כדי היבשות, ההיסטריות העובדות
שומעיה.
 מולייר של המשעשע מחזהו ־ המדומה החולה

 לגזול לרופאים המניח - מדומה חולה - היפוכונדר
מחלתו. את ולקיים כספו את

 הישראלי המספר של הרומן • החגים אחרי
 במאי הספרי, שמואל בידי למחזה עובד קנז, יהושע

 באחת אחיות שתי של המסוכסך עולמן ההצגה.
 המנדט. בתקופת הארץ, המושבות

 לפיד. שולמית מאת חדש מחזה ־ פונדקי רחם
נטוש). רכוש (מחברת

לוין. חנוך מאת חדש מחזה * החולם הילד

2 קאמרי
 של מפורסמות היותר הטרגדיות אחת ־ מקבת
 ויזלטיר מאיר של בתרגומו שקספיר, וויליאם
 גורביץ׳. מיקי של ובבימויו

 אלא עימה מביאה שאינה והשלטון הכוח תאוות
והרס. חורבן
 ל״למלך עכשווית - מודרנית גירסה - קינג לארי
 גוידו המחזאי מאת שקספיר, וויליאם של לירי׳

 בנותיו בין רכושו את המחלק ימינו, בן ליר, נחום.
 ידי על הנישלט ערכים נטול בעולם החמדנים, וחתניו
 לכוח. ושאיפה בצע תאוות
 בעיבודו עגנון ש״י של הידוע סיפורו - שירה

 מבוגר פרופסור של עולמו פאלק. יורם של ובבימויו
 באחות מתאהב כשהוא עליו נהפך בדעתו ומיושב
ומושכת. נאה רחמניה
 שלושה לן. דייויד היהודי הסופר מאת • בריחה

 מארץ הנודדים יהודים, פליטים - מהגרים של דותת
לשנייה. אחת מקלט

 למחזה עובד הלר, ג׳וזף של ספרו - יודע אלוהים
 דוד של והמשעשע האישי וידויו תאומי. עודד בידי

ראשון. בגוף זכרונותיו את המעלה המלך,
ילדים הצגות
 הפכה מהמלין החלילן אגדת ־ מהמלין החלילן
 מוצגת והיא מיטשל, אדריאן בידי שובב למחזמר
 האנגלי. הלאומי התיאטרון בימת על רבה בהצלחה

 והסופר הצייר של ספרו • זולו מלן לובנמלו
 של בעיבודו פזמונים עם למחזה הפך גוטמן, נחום

 לילדים ודמיונית קסומה הרפתקאה הספרי. שמואל
הגילים. בכל

 תשמ״ט בעונת יוצגו הנ״ל הרשימה מתוך
מחזות. 10־8

 כרטיסי את לנצל יכולים חדשים מנויים
 בהצגות גם לצפייה שבידם הבחירה

הנוכחית: העונה של הנבחרות
 ■ נוצות 1 אלבה ברנרדה בית ■ קוראז׳ אמא ■

הצופן את לפצח ■ קידוש ■ נטוש רכוש

 האוירית התעשיה עובדי
 הצבאית התעשיה עובדי

 צה״ל עובדי ארגון
החשמל חברת עובדי

 בעיצומה המנייה
מוגבל. הזמן

 מאורגנות, קבוצות
ספר-פנו בתי

המנויים למחלקת
הקאמרי בתיאטרון

ת״א. 101 דיזנגוף
.03־245211טל.

בטוח למנוי פתוח קו
מידע, וקבלת לשאלות

ם למח׳ טלפן  המנויי
,03־245211 הקאמרי של
.20.00־09.00 השעות בין
ת״א ,101 דיזנגוף רח׳

ד״ל,¥>מד׳ טוב. לתיאטרון הולכים

לרק1שק • שזב־עמי • מאיד ״ שידה


