
 
 

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

 3498838חיפה  ,, הר הכרמל199אבא חושי ’ שד  |  יטת חיפהאוניברס  |  המשכן לאמנויות ע״ש ד״ר ראובן הכט  |  בית הספר לאמנויות

 8249714-04 : פקס  |  8249242-04/  8288821 :טלפון

199, Aba Khoushy ave., Mount Carmel, Haifa 3498838, Israel  |  University of Haifa  |  terDr. Hecht Arts Cen  |  School of the Arts  

+972 4 8249714 ax.F  |  / 8249242 + 972 4 8288821 Tel. 

 

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן  הכט          
 לתיאטרוןהחוג  ביה"ס לאמנויות,           

    Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center,  

    School of the Arts, the Theatre Dept. 

 

 

 

 
 

 לשנה"ל תשע"ז ,5, מפגש מס' מפגשים עם יוצרי תיאטרון

    מסע אוטוביוגרפימסע אוטוביוגרפי  --יצירה עצמאית בפרינג' יצירה עצמאית בפרינג' 

 נטלי צוקרמןמפגש עם 

השנים האחרונות נטלי צוקרמן נעה בין ניהול אמנותי של אירועים תלויי מקום, יצירת מופעים  תבמהלך עשר

גית ליוצרי תיאטרון, פרפורמנס ומחול ועל הדרך היא , דרמטורDisability Arts-אוטוביוגרפיים בתחום ה

בעיקר מלמדת תיכוניסטים במגמת תיאטרון. במפגש שלפנינו צוקרמן תספר על המעברים החדים בין 

 ד את התואר יוצרת פרינג' עצמאית.התחומים השונים כדי לשרו

 

 יוצרת) Practice Makes Perfect: בישראל עבודותיה בין. ודרמטורגית אוצרת, פרפורמרית, תיאטרון יוצרת היא צוקרמן

 יוצרת) האחר הגוף(, 2016 אנסמבל עבודת על הזהב קיפוד פרסו, 2015 עכו בפסטיבל הפרפורמר פרס זוכת – ומבצעת

 הביתה זה את מכניסה לא(, ומבצעת יוצרת) משפחתי עץ( (, 2014 יחידה מבצעת על הזהב קיפוד פרס זוכת – ומבצעת

 ARE(, נורבגיה) WILLO & ROBO: ובעולם(; בקרמן ליחי עם יחד ובמאית יוצרת) הברמן עם שיחות(, עתומבצ דרמטורגית)

YOU COLD( ?פסטיבל NRLA ,גלזגו ,)IT ALL DEPENDS ON WHO PLAYS THE LEADING PART, (Edinburgh Fringe 

Festival .)מסמינר ובימוי בחינוך תואר בעלת. יבאב בתל" במקום תלוי" פסטיבל  של אמנותיות ומנהלות מיוזמות אחת 

 בתיאטרון יתרה בהצטיינות שני ותואר בסקוטלנד RCS -מה בפרפורמנס יתרה בהצטיינות ראשון תואר בעלת, הקיבוצים

 .אביב תל באוניברסיטת

 , 14:00-16:00, 29.12.16, חמישי יום 
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