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 . שחקן מחזאי ובמאי תיאטרון
 
 

: מבחר יצירות בימתיות
 

.  דנון התיכוני' בבית ספר שיח,  סיים לימודי התמחות בתיאטרון2009

.  התחיל ללמוד משחק ובימוי באוניברסיטת חיפה2012 – 2009
 

.   עבד כעוזר לבמאי מוניר בכרי בשמונה הפקות רצופות2011 – 2008

בתוך מסגרת  , "סעד אללה ונוס"מאת המחזאי הסורי " חלומות שובבים" ביים הצגת 2009
. 2009במסגרת הלימודים " ההצגה הכי טובה"ההצגה זכתה בפרס . הבגרות

 
.  עכו- והפקה של תיאטרון אל לאז, "פיראס רובי"בימוי " כאן ועכשיו" שחק בהצגת המחול 2010

קבוצת תיאטרון שהקים יחד עם קבוצת שחקנים יוצרים , "שבי'אנסמבל ח" התחיל לעבוד בתוך 2011
. בחיפה

 
שבי הפיק את 'ואנסמבל ח, במסגרת החוג לתיאטרון, "הרולד בינטר"מאת " קולות" ביים הצגת 2011

.  אותה הצגה בסופה של אותה שנה
 

ההצגה זכתה . שבי'מידאן ואנסמבל ח-הפקה של תיאטרון אל, "הבלי בלי בל" כתב וביים הצגת 2011
.  2011בפסטיבל עכו לתיאטרון האחר " עיצוב החלל הכי טוב"ו" הבמאי המבטיח"בפרס 

 
יפו – הפקה של תיאטרון אל סראיא , "סלרווימיר מרוגיק"מאת " בלב ים" עיבד וביים הצגת 2011

.  שבי'ואנסמבל ח
 

.  מידאן-והפקה של תיאטרון אל, "מוניר בכרי"בימוי , "הבית" השתתף כשחקן בהצגת 2011
 

יפו סדנאות - ובבית הספר מנור כברי ובתיאטרון אל סראיא, דנון '  לימד בבית הספר התיכוני שיח2011
.  משחק לתלמידים מגילאים שונים

 
". ההצגה הקצרה המצולמת"שבי ' ביים שבע הצגות קצרות מצולמות בפרויקט של אנסמבל ח2012

 
".  עידו שקד"בימוי , "האופטימיסטים"צרפת –  השתתף בהפקה של תיאטרון השמש 2012

 
תיארטון )הפקה משותפת של , "טאהא עדנאן"מאת המחזאי המרוקאי " באי באי גילו" ביים הצגת 2013

. (תיאתרו תוניסיה-לבנון ותיאטרון אל- תיאטרון שמש, פריש צרפת- תיאטרון לא, בית גאלא- אל חאראה
 

הפקה של , "עטאר-די אל-פריד אל"מאת ספרו של הסופר הסופי " ועדת הציפורים" ביים הצגת 2013
.  חקואתי בירושלים- ותיאטרון אל, גייב- תיאטרון אל

 
הפקה של תיאטרון , "מועתז אבו סאלח"מאת במחזאי " מזרח תיכון חדש" ביים ועיבד את הצגת 2013

.  2013עכו - בפסטיבל מסרחיד" ההצגה הכי טובה"ההצגה זכתה בפרס . בגולן– עיון 
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.   הדריך שלוש סדנאות משחק לשחקנים מהגדה המערבית2013
 

.  בתוך מעבדת תיאטרון ארוכה שהפיק תיאטרון אלמידאן בחיפה" הזמן המקביל" כתב וביים הצגת 2014
 

עבודת גמר של , של הסופר הפלשתינאי גסאן קנפאני" גברים בשמש" עיבד וביים את הספר 2014
  .תלמידים המשחק באקדמיה למשחק בראמלה

 

 


