לכבוד :אחינעם לויתן ז'וליק הפקות
השתתפות ז'וליק הפקות בהפעלת מתחם הילדים פסטיבל הסופרים הבינלאומי הרביעי במשכנות
שאננים
אחינעם היקרה שלום ,פסטיבל הסופרים הבינלאומי הרביעי במשכנות שאננים ,ירושלים הגיע אל
סיומו המוצלח .אלפי אנשים מכל קצות הארץ גדשו את האירועים ואת מתחם הפסטיבל .בימי
הפסטיבל הופעל מתחם ילדים ומשפחות לקהל הרחב בהשראת עולם הספרים וספרות הילדים
למרגלות טחנת הרוח .אנו רוצים להודות לז'וליק הפקות על הפעלת מתחם הילדים במשך יומיים
בפסטיבל .ההצגה "סופסופ הסיפור" ופעילות איור-סיפור :עם צבע ומכחול אני מספר הכל עם
המאיירת נורית צרפתי היו איכותיים וזכו לתגובות נלהבות .סדנאות היצירה היו מושקעות
ומעוררות דמיון .שמחנו מאוד שהייתם עמנו כאן במשכנות שאננים במהלך הפסטיבל ואנו מקווים
לשתף פעולה גם בעתיד.
בברכה חמה ,טל קרמר-ודעי מנהלת הפסטיבל ומחלקת התכניות משכנות שאננים
לכבוד אחינועם ולצוות השחקנים הפקות ז'וליק
שלום רב ,במסגרת אירועי שבוע הספר תשע"ג  ,2013ערכנו הפנינג של מגון פעילויות בבית
ספרנו – בין מגוון הפעילויות הזמנו את "ז'וליק הפקות" עם ההצגה "סופסוף הספור" ,תוכן ההצגה
מאוד התאים לנו לנושא עידוד הקריאה בספרים .ואכן ההצלחה היתה טובה ביותר .ההורים
והתלמידים (כיתות א-ג) מאוד נהנו מהצגה משותפת יפה ומיוחדת .התזמון היה מושלם,
השחקנים הציגו באופן מקצועי ובחן.
תודה וברכה ,שרה מיה אחראית הספריה בית הספר האזורי ממ"ד "יד ששון" קיבוץ לביא בגליל
התחתון
אחינועם יקרה!
תודה על פעילותכם בשבוע הספר במיתר .אני שמחה מאוד על שנפל בחלקנו הכבוד לארח אתכם
 ,נהנינו מאוד מההצגה "סופסופ הסיפור" .הפגנתם מקצועיות רבה ,הבנה ושיתוף פעולה יוצאים
מן הכלל! הילדים נהנו וההורים שיבחו אותנו על הפעילות – ועל כך נתונה לכם תודתי! מקווה
להיפגש באירועים נוספים!
נאוה איזק ,מנהלת ספרייה ציבורית מיתר
לאחינועם
לאחר הצפייה בהצגה "סופסופ הסיפור" אפשר לומר בפה מלא  :ז'וליק הפקות תיאטרון שבא
לראות.
בשתי הפעמים שהופעתם אצלנו הוכחתם מקצועיות רבה ומחויבות בכל התהליך החל בשיווק ,
ארגון המקום ביעילות ומקצועיות והקמת התפאורה ,מערכת ההגברה התאורה וכלה בתשומת לב
לכל הפרטים והחזרת הספרייה למצבה .הצפייה בהצגה "סופסופ הסיפור" הינה חוויה תרבותית
איכותית בשל התוכן ,המשחק  ,המוסיקה ,התפאורה והאביזרים המיוחדים .ניכר שהושקעה
עבודה רבה ותשומת לב לכל הפרטים.
ההצגה הנהדרת מעוררת עניין מרתקת את הילדים ואת המבוגרים ומתאימה מאוד לספריות.
אטי שני אחראית אגף הילדים והנוער בספריה העירונית רחובות
לכבוד אחינועם הנדון :מכתב תודה
בתאריך יא אדר א' ( )2/14//11אירחנו במושב את ההצגה "סופסופ הסיפור" מבית תאטרון ז'וליק.
ההצגה אשר מתארת את עלילות תולעת הספרים מותאמת לילדים הצעירים ומעודדת אותם
לקריאה ואהבת השפה העברית הנכונה .ברצוני לומר תודה לשחקנים הנפלאים והצוות על הצגה
מלאת תוכן והומור מותאם ,על שיתוף הילדים בהצגה ,וההתייחסות אליהם בזמן המופע .אין ספק
שההורים והילדים שצפו בהצגה נהנו מאוד.
בברכה ,נטלי ברזני רכזת קהילה-רמג"ש

