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מידע ורכישת כרטיסים

הצגות ילדים

הצגות מבוגרים

מתחם חוצות -
הפתעה

Vida | ספרד – לנוער ומבוגרים
***הגרסה הלא מצונזרת של המופע 
שפה: מעט מילים באנגלית/ ספרדית

Javier Aranda

שתי ידיים בוראות עולם בתוך סל 
תפירה, יצורים קמים לחיים, מתרבים 
ומתים לנגד עינינו. מופע ללא מילים 

לשחקן אחד, חפצים ושתי ידיים 
מלאות חיים.

יום שני | 23.8| 20:00 | 

 mamachine
יולנה צימרמן ומאשה נמירובסקי

זכרונות ילדותה של יולנה בצילה של  
אמא אקסצנטרית במיוחד.

ליצנות פרועה למבוגרים, כבשה, 
מכונת כביסה, גיל 40, והרבה מה 

לומר. 

יום שני | 23.8| 21:00 | 

איך עושה ילד
ישראל ארלנגר

סיפור ילדות שמסופר בהבזקים 
מעומעמים על רגעי הבושה והכנות 

הנלווים אליה.
קומדיית אבסורד אישית, תיאטרון 
חפצים ופרפורמנס, שלא מתגעגע 

לילדות.

יום שני | 23.8| 22:00 | 

Silence makes perfect
יעל רסולי ועמית דולברג 

)אנסמבל מיתר(

-שני פרקים: רקוויאם לעולם התמי
מות של ילדה שנחטפה וקונצ'רטו 

להחזרת אש החיים של אישה. 
-שיתוף פעולה בין בובנאית ופרפו

רמרית, יעל רסולי ומלחין ופסנתרן, 
עמית דולברג. 

יום שלישי | 24.8| 20:00 

דף חלק
מיכל סבירוני

ביצירה צבעונית ונוגעת ללב, סבירוני 
יוצאת מהקווים ומשלבת בין עולם 

האומנות הפלסטית לעולם התאטרון. 
קברט לדף חלק, ציור חי על במה, 

שחקנית ומשפחה שלמה.

יום שלישי | 24.8| 21:00 | 

דיבוק.קום
מוטי ברכר

עיבוד עכשווי למעשיית דיבוק 
ביידיש מהמאה ה-17, צעירה תל 

אביבית נדבקת ברוח גלותית.
הומור יוצא דופן, בובות, מוזיקה, 

תנועה והקרנת וידיאו.

יום שלישי | 24.8| 22:00 | 

בדיקת מציאות
נמרוד פרחי

תיעוד מסעות ליליים, ברווח שבין 
ערות ושינה, בין חלום ומציאות, בין 

המודע והלא מודע.
מופע לוליינות על חבל אנכי בשילוב 

מחול, בובה ופרפורמנס, שלוקח 
למסע פרוע בנבכי הנפש.

יום רביעי | 25.8| 18:00 | 
 

קום, יונה!
תיאטרון הידית 

מסע פואטי בעקבות יונה הנביא אל 
בטן הלוויתן של העברית, ואל נבכי 

הנפש של המציאות בישראל.
מופע-יחיד המשלב ספוקן-וורד 

וירטואוזי, תיאטרון ומוסיקה חיה.

יום רביעי | 25.8| 20:00 | 

PM 11:11
תיאטרון זיקית

יושב אדם ותמונות חייו לנגד עיניו: 
אהבה, זוגיות, משפחה ופרידות. 
תיאטרון חפצים, בובות, הקרנות 

ומחול.

יום רביעי | 25.8| 21:00 | 

געגועים לפנים
איריס ארז

על רקע עידן הקורנה, בו אנו 
מתקשרים דרך תמונת הראש שלנו, 

נבדוק את השפעתה על תפיסת 
האנושיות. 

תיאטרון מחול בשילוב אייפדים 
והקרנות וידיאו, דיוקן נע של הגוף 

האנושי בנקודת הזמן הנוכחית.

יום רביעי | 25.8| 22:00 | 

עננים
דניאל אדוורדסון ודור פרנק

דמויות גולמיות, גרוטסקיות, 
משוטטות בחלל, מדגמנות פוזיציות, 

פורצות במונולוג בג'יבריש או בשירה. 
הנפשת גוף, תנועה וקול כחומר ביד 

האמן היוצר.

יום חמישי | 26.8| 20:00 | 

טיול
רות חוף

מוזמנות ומוזמנים לערב חד פעמי בו 
תוכלו להכיר שותף או שותפה לטיול. 

משחק אינטימי במרחב הפתוח 
להכרות עם האחר 

שלישי | 24.8| -19:00 22:00 | 
יציאה לטיול בשעות שונות לפי 

הרשמה מראש

לרגל יום ההולדת ה-40 של תיאטרון 
הקרון ולחנוכת ביתו החדש בגן 

הפעמון, פנינו לכל האמנים שפעלו 
בו לאורך הדרך בהצעה לעצב מתנה. 

בתערוכה יוצגו כעשרים מתנות שונות, 
משמחות, היסטוריות, מפתיעות 

ומצחיקות.
אוצר התערוכה: הדס עפרת

התערוכה פתוחה ללא תשלום ומוצגת 
בשתי קומות מבנה התיאטרון המרכזי.

הצגות חוצות בכל יום
בבמת החוץ של הפסטיבל:

בום בום בולה 
ארץ זבת חלב ומיץ פטל
מסע שהתחיל בקופסה

הרפתקאותיה של ג'יזל לה פרל 

סדנת יצירה –"פלסטר"
הקיט הדיגיטלי החדש של תיאטרון 

הקרון בשיתוף מכון גתה. חומרי יצירה 
ממוחזרים הופכים לבובות, חיות 

ואביזרים משעשעים.

גילאים: +3 | מותנה בהרשמה מראש!
 | 16:00-18:30 | 10:00-12:30

שני עד חמישי | ברחבת הפסטיבל | 

משחקייה – עיר משחק
מוזמנים ומוזמנות למשחקייה החדשה 
של תיאטרון הקרון, עולמות מופלאים, 

ג'ונגלים, ערים, מושבות בחלל  
וטירות עתיקות. בואו להרכיב את 

העולם המופלא שלכם ולשחק בו עם 
דמויות קטנות בשלל צבעים ומינים. 

גילאים: +3 | מותנה בהרשמה מראש!
 | 16:00-18:30 | 10:00-12:30

שני עד חמישי | ברחבת הפסטיבל | 

מחיר רגיל    מכירה מוקדמת

₪60₪45
₪80₪60
₪40₪25

מחירים

Ana Jimenez :צילום

צילום: אייל רדושינסקי

צילום: דן בן ארי

צילום: רן דניאל קופילר

צילום: ז׳ראר אלון

צילום: דן בן ארי

צילום: גיא ברטוב

צילום: אלון מירום

צילום: ארז לחובסקי

צילום: אמיר גורפינקל

צילום: כפיר בולוטין

30 ה-

26-222021
השקת 

מרכז התרבות 
החדש לילדים

מסיבת הפתעה
לרגל יום ההולדת הכפול שלנו, החלטנו 
לעשות לעצמנו מסיבת הפתעה, כלומר 
להזמין את עצמנו ואתכם הקהל שלנו 
למסיבה גדולה לסיום הפסטיבל. מגיע 

לנו, במיוחד אחרי שנת הקורונה!
במסיבה יתקלט DJ RAMZI ויעשו 

 LIVE שמוקרן VJ -PUPPET CINEMA
במהלך המסיבה האמנים והאמניות: 

צבי סהר ואנסמבל עיתים | אילת גולן | 
איריס דומאני | אריאל דורון

יום חמישי | 26.8| 20:30 

צילום: כפיר בולוטין

צילום: שלומי איגר

אירועים מיוחדיםהצגות למבוגרים

מתנות לקרון

לכל המשפחה ללא תשלום

צילום: בועז ניר שלום

גן הפעמון, ירושלים
תיאטרון הקרון  ן  משכן תיאטרון דוידסוןפרטים באתר תיאטרון הקרון

*שעות מענה טלפוני:
עד -1.8 ימים א,ג,ה- 10:00-14:00

מה--2.8 א-ה   - 10:00-18:00 *4524

8 כרטיסים להצגות 
ילדים לבחירה:  

**בכורה

מתחם אוכל

אוכל אוכל

שני עד חמישי | ברחבת הפסטיבל | 

*כרטיסים והנחות נוספות:

₪250 ₪360

בימי הפסטיבל  מכירה מוקדמת מחירים

מנוי פסטיבל ילדים 

₪200 ₪240 מנוי פסטיבל מבוגרים
4 כרטיסים להצגות 

מבוגרים ונוער לבחירה: 



טוטו וחברים
גיל: 3-7

תיאטרון הקרון

לה לה הציפור, טוטו הפילון ומיכאל 
החילזון משחקים, משתוללים, רבים 

ואוהבים. תיאטרון בובות, חפצים, 
איורים ועוגת יומולדת!

יום רביעי | 25.8 | 16:00,17:30

כאן גרים
גיל: 3-7

תיאטרון קליפה

היכנסו לעולמם המצחיק של הכאן-
גרים, יצורים שונים ומשונים שחיים 
זה לצד זה. תיאטרון מחול וחומרים 

אינטראקטיבי.

יום חמישי | 26.8 | 16:00,18:00  

מוסטאש החתול
גיל: 3-7

תיאטרון הקרון ובין שמיים לארץ

סיפור על מוסטאש החתול שגר 
בתוך עיגול, ויש לו את השפם 

המיוחד בעולם! מופע בינתחומי 
המשלב אמנות פלסטית ותיאטרון-

מחול.

יום שלישי | 24.8 | 16:00 

אמאווזה
גילאי: 3-8

תיאטרון הקרון

הצגה בהשראת השירים הידועים של 
אמא אווזה. בובות, שירים, פטפוטים 

ואישה אחת מסודרת נורא. 

יום שני | 23.8 | 10:00,11:30 
יום חמישי | 26.8 | 16:00,17:30

ים קטן
גיל: 3-8

תיאטרון הקרון

2 שחקניות, 5 אקווריומים, 62 דגים, 
ים של מים ואוצר אחד.

הרפתקה מסעירה, קסומה ומצחיקה 
בים פלאי ומלא רגש.  

יום שלישי | 24.8 | 10:00,11:30 
 

 

מעשה בעולם 
גיל: 3-8

תיאטרון הקרון

פינגווין קטן ואמיץ עובר מסעות סביב 
העולם בדרך חזרה לאנטרטיקה.
תיאטרון בובות ייחודי על הגוף, 

בשילוב ריקוד ומוסיקה.

יום שני | 23.8| 16:00,17:30 
יום חמישי | 26.8| 10:00,11:30 

זוהר
גיל: 3-8

״מקומות שמורים״ 

בקרחון הכי קרחוני בקוטב שלושה 
חברים חולמים לראות את הזוהר 

הצפוני. מסע קפוא ומושלג עם הרבה 
הפתעות ופינגווינים.

יום שני | 23.8|10:00,11:30 
*ההצגה בשעה 10:00 היא הצגה 

רגישה - מיועד לקהל של ילדים עם 
מגוון נוירולוגי ואוטיזם. 

העיר המזמרת
גיל: 4-8

תיאטרון הקרון

בשכונת בום-טראח הרועשת, יתקיים 
הערב קונצרט חגיגי! אבל איך אפשר 

לנגן ברעש הזה? הצגה בשילוב 
חפצים, צלילים, צפצפות ובובות. 

יום רביעי | 25.8 | 10:00,11:30 

מיץ פרי כה טרי   
 גיל: 4-9

עדילי ליברמן והילה גולדנברג

גמד מסתורי מבקש מהילה לשוב 
ליער ילדותה, כדי להציל את הנסיכה 

הנתונה בצרה. 
שתי שחקניות, יצורי יער קסום, 

מכשפות וארמון של נסיכה.

יום חמישי | 26.8 | 10:00,11:30 

אגדת סת"ם
גיל: 4-9

תיאטרון הקרון

מעשה בסיפור שברח מן הדף - 
מעשיה מקורית בהשראת סיפורי 

העיירה היהודית.
תיאטרון חפצים, בובות, אותיות 

מפוסלות וסיפור אגדה יוצא דופן.

יום שלישי | 24.8| 10:00,11:30 | 

הרפתקה במחלקה
גיל: 4-9

אביטל דבורי

מה עושים כשהארנב החולה מסרב 
לקחת תרופה? לטילה, האחות 

פתרון! 
תיאטרון חפצים, בובות וליצנות.

יום שני | 23.8 | 16:00,18:00 

האחים רייט ואני
גיל: 4-9

נילי דביר

יוני ואחותו במפגש פנטסטי עם 
האחים רייט המופלאים, בדרכם 

להגשמת החלום לעוף.
תיאטרון חפצים, אנימציה וזוג אחים 

סקרנים.

יום שני | 23.8 | 16:00,18:00 

מכתב הקסם
גיל: 4-9

תיאטרון חיפה

ניתאי מחליט לכתוב מכתב לאמו 
והמכתב יוצא למסע מרתק עד שהוא 
חוזר לידיו. תיאטרון מחול עם הקרנת 

וידאו וספר פופ-אפ. 

יום רביעי | 25.8 | 16:00,17:30 

תזמורת לשתי ידיים | צרפת
גיל: +5

שפה: ללא מילים
Compagnie La Muette

הכירו את התזמורת הקטנה בעולם  
- תזמורת לשתי ידיים, וחפצים 

שונים ומשונים. תיאטרון חפצים 
משעשע בו המוסיקה והתיאטרון 

הופכים לאחד.

יום שלישי | 24.8| 11:30,16:00,18:00  
יום רביעי | 25.8| 11:00,16:00,18:00  

קליידסקופ
תיאטרון הקרון

גילאים: 4-9

קטעים שנוצרו במסגרת תוכנית 
ההכשרה החדשה של תיאטרון 

הקרון - הקליידוסקופ המכשירה 
יוצרות ויוצרים מתחומי אמנות שונים 
אל עולם התיאטרון החזותי העכשווי 
לילדים. פרטים על מסגרת ההכשרה 

באתר הקרון.

יום שני | 23.8 | 11:30, 10:00

אחותי הגדולה מכולם
גיל: 5-10

תיאטרון הקרון

ליום הולדתה מבקשת הדס: נחש! 
ההורים מסרבים והדס יוצאת עם 

אחיה להשיג אותו! 
תיאטרון חזותי, בו חפצי הבית 
הופכים לנחשים בכל הצורות 

והצבעים.

יום חמישי | 26.8 | 11:00,16:00 

מסע בין חלמונים
גיל: +5

אנסמבל עיתים

רובוט זעיר מרחף בחלל ויום אחד 
החללית שלו מתרסקת על כוכב 

ביצת עין...
Puppet Cinema - תיאטרון, קולנוע 

ובובות.

יום שני | 23.8 | 11:00,13:00 
 

המפץ הגדול
גיל: 5 +

אנסמבל עיתים 

סאגה עתידנית בעולם דיגיטלי-
חשמלי, שאסון אקולוגי מתקרב אליו: 

גשם!
Puppet Cinema- תיאטרון, קולנוע 

ובובות.

יום שלישי | 24.8 | 12:00,15:00 

Vida  |  ספרד – גרסה לילדים
גיל: +6

Javier Aranda
מעט מילים באנגלית/ ספרדית

שתי ידיים בוראות עולם בתוך סל 
תפירה, יצורים קמים לחיים, 

משחקים ונעלמים לנגד עינינו. 
מופע ללא מילים לשחקן אחד, 
חפצים ושתי ידיים מלאות חיים.

יום שני | 23.8| 17:00 

הוגו שלי 
גיל:7-12

תיאטרון הקרון

סבא הוגו מספר סיפור על תקופה 
בה השתולל הרוע בעולם, ועל הטוב 

הטמון בבני האדם. 
בובות מגולפות בעץ, צלליות, שירים 

וסיפור אנושי על אהבה ואומץ.

יום שלישי | 24.8| 16:00,17:30 
יום רביעי | 25.8 | 10:00,12:00 

 

control freak
גיל: 8 +

יצירתו של קולו אור

יצירת מוסיקה רב שכבתית 
שמבוצעת ע״י מחשוב לביש 

ואביזרים דיגיטליים. תאורה, מחשוב 
ומופע בידור טוטאלי בשילוב קהל.

יום רביעי | 25.8 | 12:00,15:00 

צילום: עידית הרמן

צילום: כפיר בולוטין

צילום: כפיר בולוטין

צילום: דור קדמי

צילום: כפיר בולוטין

צילום: כפיר בולוטין

צילום: אלדד מאסטרו

צילום: ליאור רוטשטיין

צילום: איל תגר

צילום: כפיר בולוטין

צילום: יוהן שגב

צילום: חגית קרקובסקי

צילום: יוסי צבקר

David Siebert :צילום

צילום: כפיר בולוטין

צילום: אילייה קריינס

צילום: טל שחר

Ana Jimenez :צילום

צילום: כפיר בולוטין

Andre Brandao :צילום

מתחם חוצות לכל המשפחה
"הפתעה"

יריד של הפתעות בגן הפעמון 
בירושלים: מיצבים, מופעים, יצירות 

בתנועה וסאונד ועוד הפתעות של 
אמנות רב-תחומית מקורית, שיצרו 

למעלה מעשרים אמנים ואמניות. עמדת 
רקיחת שיקויים, אקדמיה להפתעה 

**בכורה

**בכורה

**בכורה

הצגות לילדים

הצגות לילדים

מקצועית, שקיות הפתעה ענקיות 
מקפצות, עוגת יומולדת מהאגדות, 
קופסא משונה שנוחתת בגן וממנה 
יוצאים… לא נגלה - זאת הפתעה!  

ניהול אמנותי: דפנה קרון ושחר מרום

ימים שני-חמישי | 23-26.8| 17:00-20:00 | 

קופ ָקֶלְיידו  ְ 


