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מופע המשלב שיתוף הילדים
אל הבמה מגיעה אורחת מארץ בה עושים הכל בפנטומימה.
האורחת מופיעה ומפעילה את הילדים בסיפורי פנטומימה ,במופע המשלב דמיון והומור,
מוסיקה ואביזרים ,עם דגש על מחשבה וביטוי עצמי.
חוויה תנועתית מרגשת  ,מקצועית ומעוררת השראה.
המופע עולה ברחבי הארץ ובחו"ל בהצלחה רבה מאז 1999
" קהל ילדים והורים מרותק .שחקנית ופנטומימאית כובשת ומרגשת ,עם יחס נפלא לילדים .הופעה
אינטיליגנטית ,מכבדת את צופיה .חוייה מיוחדת במינה" מוזיאון תל חי.
"הילדים והמבוגרים ישבו מרותקים ....הקהל נהנה עד מאד ,היה אירוע מוצלח ביותר!" קיבוץ מענית
"תודה לך על בוקר מהנה ,מרגש ונפלא  .חוות הדעת היו מחמיאות ביותר ,קבלי מכולנו שאפו ענק! יישר כוח!"
.יעל אריאן ,ביה"ס בן גוריון ,בת ים
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הכנה לפני צפייה:
 .1מה זה פנטומימה?
פנטומימה )פנטומימה עם פ' דגושה(:
היא הצגת תיאטרון  ,בה השחקן מביע את מחשבותיו ורגשותיו בעזרת הגוף והפנים,
בתנועה עשירה ,ולא רגילה ,לא יום-יומית.
פנטומימה לפעמים ניראית כמו ריקוד.
 .2בפנטומימה אנו יכולים להציג אנשים ,חיות ,או אפילו חפצים המתנהגים כמו בני אדם......
 .3כמובן אפשר ליצור אשלייה :יש לפנינו קיר בו אנו נוגעים ,או יש בידינו פרח אותו אנו מריחים.
 .4פנטומימה היא לא שפת הסימנים.
שפת הסימנים ,היא שפה לכל דבר כמו עברית או רוסית,
ובעזרתה מתקשרים חרשים.
 .5כשאנו צופים בפנטומימה אין צורך "לנחש" מה השחקן עושה.
אנו פשוט צופים ,מרגישים ,חושבים ומדמיינים.
 .6אפשר בהחלט לשלב בין מילים או קולות -ואומנות הפנטומימה .זו הבחירה של השחקן.
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רעיונות לפעילות לאחר צפייה ,משחקים בתנועה,
ויצירת דמויות:
 .1משחק עם מוסיקה" -ביקור במוזיאון"  :כולם מדלגים בחלל הגן.
כשהמוסיקה נעצרת ,הבנות מתבוננות בסקרנות רבה באומנות סביב,
הבנים הופכים לפסלים ותמונות מעניינות על הקיר .אחר כך מתחלפים.
הבנים מתבוננים והבנות הם פסלים ותמונות.
 .2משחק עם מוסיקה ופעילות מתמשכת-
מה אנו לובשים בחורף?
איך נועלים מגפיים? נעליים? מעיל עבה?
מה לובשים כשהולכים לים? אילו חפצים אנו לוקחים איתנו?
) לענות תשובות +פעולת לבישה בפנטומימה(
 .3איך נראה בפנטומימה ישיבה באולם קולנוע )עם פופקורן(?
אלו רגשות אנו מרגישים כשצופים בסרט -סרט מפחיד ,סרט מצחיק ,סרט עם זוג אוהבים ,סרט
משעמם....

רותי תמיר ,שחקנית ,פנטומימאית ובימאית.
בין הופעותיה לילדים:
" 1,2הופ!" בערוץ הופ!" ,מה זה מוזה" בערוץ חינוכית  , 2סדרת הופעות צלילי קסם במשכן לאומנויות עם
ניצה שאול ,קונצרטים למשפחה עם תזמורות שונות בכל הארץ ,פסטיבל "צלילי ילדות" בחולון ,יוצרת ושחקנית
בהצגות לילדים" :בובי וגוני"" ,מה פתאום אטום"" ,רובוט ואני"" ,המוזה של ג'וחא",
"אולימפיאדה בפנטומימה"" ,ארבעה משלים ומלכה" " ,אורח בא לדב" ועוד.

