נגיעות
מלון ,הופעות וחדר כושר

"עד אלייך" הוא מופע מחול ,שירת נשמה
וספוקן וורד של שלוש יוצרות ייחודיות .זהו
מסע אל תוך עולמה ונשמתה של אישה
שחווה טרנספורמציה בחיים ומפתחת את
הזהות העצמית שלה ,אגב גילוי היהלום
הפנימי העדין והזך שלה וחיבור לעוצמה
הפנימית שלה .את המופע יצרו שרון בן
צדוק ,זמרת ויוצרת ,המתמחה בשירה הודית
קלאסית ובשירת נשים שורשית; אלהיה אייל
מור ,מספרת סיפורים ,אמנית ספוקן וורד
ומורה למיינדפולנס ולמדיטציה בודהיסטית;
וסיגל זין ,רקדנית ויוצרת עצמאית ,מורה
ומאסטר במחול אתני עכשווי ומנטורית
למחול ולחיבור לאהבה עצמית.
למופע הזמנתי חברת ילדות שלי כדי לחגוג
יחד את יום הולדתה ה־ .55התרגשנו מאוד
מהדרך שבה שלוש הנשים המרשימות האלה
מצליחות להעביר את הקהל ,בעדינות אין
קץ ,מסע פנימי מטלטל ,שמשלב שירה,
דיבור וריקוד ועובר דרך תחנות שונות בחיי
הגיבורה – ממצב של חוסר מודעות מוחלטת
אל התעוררות רגשית ,פיזית ,מנטלית
ורוחנית .זהו מופע מעניין ,מעורר הזדהות
ומעצים .אלהיה.050-6958878 :
אורלי בר־קימה

רשת פרופיט משתייכת לדור מכוני הכושר
בסגנון לואו קוסט .סניף רמת גן ,המיועד
לנשים בלבד ,נמצא במרכז העיר ונחלק
לאזור מכשירים ,לחדר ספינינג ולאולם
לאימונים מודרכים .עיצוב מינימליסטי
במובן העירום של המילה מדגיש את
הקונספט ושם את האימונים במרכז הבמה.
שיעור שריפת קלוריות אנרגטי מאוד עבר
בלי להרגיש .תרגילים רציפים באינטרוולים
קצרים רדפו זה את זה ושריפת הקלוריות
הייתה מוחשית מאוד .עם זאת ,המדריכה
לא הקדישה כמעט תשומת לב לשלוש
מתאמנות ,ואני בתוכן ,שזו להן הפעם
הראשונה במקום.
בשיעור פילאטיס שלאחר מכן המצב
כבר היה שונה לגמרי .מדריכה קשובה
ומקצועית שמה לב למנח הגוף ולדיוק
בתנועות ,דבר שהורגש באיכות האימון.
הסביבה הנשית תרמה לאווירה הנעימה
והמדריכות אדיבות ושירותיות .בקרוב
ייפתח במקום סטודיו לפילאטיס מכשירים.
 179שקלים לחודש  100 +שקלים דמי
הרשמה .הרוא"ה  9רמת גן,077-9101827 ,
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הופעה | מוזיקת אולם
כזכרונאים ,אנחנו יודעים שאלמא – מלון
ומרכז אמנויות בזכרון יעקב ,הוא שם דבר
במושבה ומחוצה לה .יצא לנו כבר לבקר
בקומפלקס עצמו ,המשלב מלון ,ספא
ואת גלריית אלשטיין לאמנות ,והכול אל
מול נופו של הים התיכון .ואולם ,הפעם
שמחנו על האפשרות ליהנות מהופעה של
להקת "החצר האחורית" הנהדרת באולם
הגדול של אלמא ,אחד משני אולמות
המלון המיועדים לקונצרטים ,לרסיטלים
ולהופעות רוק ,תיאטרון ומחול.
חנינו בקרבת מקום ,לקחנו מהעמדה היעילה
את הכרטיסים ,התרשמנו מיצירות האמנות

בדרך להופעה והשמענו קריאות "ואו" עם
כניסתנו לאולם אלמא המרהיב ורחב הידיים,
שבו  430מקומות ישיבה .ההופעה התחילה
ממש בזמן – פלוס ענקי – והכול התנהל
בשקט ובסדר מופתיים.
האולם הוחשך וההופעה החלה .עוד
מהשיר הראשון התרשמנו מהאקוסטיקה
המשובחת ,שגם שמעה יצא למרחוק,
ומהתאורה המופתית ,שהחליפה צבעים
וסגנונות וסיפקה רקע מושלם להופעה.
יענקל'ה רוטבליט הצעיר בנשמתו דיבר ושר,
והחבר'ה הצעירים (הכול יחסי ,כולם עברו
כברת דרך) והמוכשרים לצדו הפליאו לשיר

ולנגן .הזמן כמובן חלף ביעף ובהנאה רבה.
בדרכנו החוצה ,כששוב הכול התנהל בסדר
מופתי ,הצצנו באולם הקיוב – חלל אינטימי
מעוצב ומגניב בן  200מקומות ,המשמש
כבמה למופעים מגוונים ובו אמצעי הקרנה
והקלטה ובר משקאות ונשנושים.
בשנה האחרונה החל המלון בשיתוף פעולה
עם מועדון הזאפה ובמסגרתו מתקיימות
מגוון הופעות של מיטב האמנים בישראל,
כמו ההופעה המצוינת שבה היינו.
,www.elmahotel.co.il, 04-6300111
www.zappa–club.co.il

דפנה רובינסון־צוקרמן

מלון | לופט במושבה

צילום :יח"צ

הופעה | נשמתה של אישה

חדר כושר | רווח מוכח

טרם יצא לי לבקר בהודו ,ולמרות הסיפורים
הרבים היא עדיין בגדר נעלם בעיניי.
לכן ,שמחתי מאוד לצפות במופע מחול
הודי ,המספק הצצה לתרבות הקלאסית
העשירה של מדינה זו ,שניחנה בגיוון אתני
ופולקלורי .אין מדובר בריקודים המוכרים
לנו מהסרטים הבוליוודיים ,כי אם בשלושה
סוגי מחול הודי קלאסי ,משלושה אזורים
שונים .את הקטאק ,המגיע מצפון הודו,
הציגה איילה לב; האודיסי ,שמקורו במזרח
המדינה ,הוצג על ידי דינור אלמטר; ואת
הקוצ'יפודי ,המגיע מדרום הודו ,הציגה
יעל טל נוטע.
שלוש הנשים המוכשרות האלה נחשפו
כל אחת בנפרד למחול ההודי המיוחד
והחליטו לצאת במופע משותף כדי לחשוף
את הקהל הישראלי ליופי ולקסם של
תרבות המחול ההודית .יש בכך משהו
מאוד מרגש בעיניי ,להיוולד במקום אחד
ולהקדיש את עצמך ללמידת סוגי מחול
ממדינה מרוחקת ,עם תרבות שונה כל כך,
ולהנגשתם לכלל הציבור.
לכל סגנון מחול מאפיינים משלו :הקטאק
הוא ריקוד אלגנטי ועדין אך גם עוצמתי
וסוחף ,הכרוך בתנועות רגליים מהירות
ובשימוש בפעמוני קרסול ומימיקת פנים;
האודיסי נולד ממסורת המקדשים במזרח
הודו ומשלב פיסוליות ותנועות עגולות;
והקוצ'יפודי מאופיין בקפיצות
ובתנועות חינניות.
לפני כל קטע מחול הוקרנו על המסך
מפת הודו באזור הרלוונטי לסוג המחול
המסוים ,וכן איורים ותצלומים הממחישים
את סיפור העלילה .את האווירה השלימה
המוזיקה ההודית הנהדרת ,שסחפה את
הקהל במקצביה .שלוש רקדניות ההרכב,
המכונה "טריקודים" (  ,)TrikuDhimשמרו
לאורך כל המופע על ארשת פנים חייכנית
ועל סגנון המחול הייחודי של כל אחת,
ושררה ביניהן הרמוניה כשרקדו יחד.
בהשראתן ובהשראת המוזיקה ,החיוך לא
מש גם מפנינו אף לא לרגע.
יש משהו בריקודים האלה ששובה את
הלב ,מרומם את הנפש ומחדיר בך
אופטימיות .מומלץ בחום לאוהבי התרבות
ההודית והן ל"ירוקים" כמוני.
iris@kaurit.co.il ,050-7527758
עדי שגב־בשן

צילום :איתי סיקולסקי

צילום :איתמר לב

הופעת מחול | סובב הודו

מה יש לעשות בגדרה? המושבה הוותיקה
לא מוכרת כמו אחיותיה זכרון יעקב או ראש
פינה ,אך יש בה אותו קסם ישן ,רחוב ראשי
ציורי ובתים ישנים ויפים .מסעדת אברטו,
שנפתחה לפני שנתיים בהובלת שף אסף
שטרן ,שמה את גדרה על המפה הקולינרית.
כעת מגיע תור ליר סנס ,מלון בוטיק חדש
הצמוד למסעדה ,לשים את המושבה על
מפת התיירות.
המלון ממוקם במבנה ישן ששופץ בתשומת

לב ,עם שילובי עץ ומתכת ועבודות אמנות
שתלויות על הקירות .יש בו  24חדרים וכל
אחד מהם מעוצב בצורה שונה מעט ,מה
שמחזק את תחושת הבוטיקיות.
הלופט שבו בילינו לילה אחד ניחן בגודל
של דירת רווקים ממוצעת :חלל מרווח
שכולל מיטה גדולה ומפנקת ופינת ישיבה
היישר ממגזין עיצוב .קיר חלקי מפריד
בין אזור המגורים לחדר הרחצה ,והאחרון
מאובזר במקלחון ענקי ובמוצרי טואלטיקה.

בכל פינה מונח חפץ נוי ,ומצעים צחורים
מזמינים להשתרע במיטה עד לתום
החופשה .החדר היה חמים ובלדות רוק
התנגנו ברקע ,לבקשתנו במעמד ההזמנה.
עם כל החיבה לחלל הפנימי ,דווקא המרפסת
שבתה את לבנו .יש בה פינת ישיבה שלוכדת
את שמש אחר הצהריים ,נוף ירוק ,ג'קוזי זוגי
ואפילו סאונה .מרפסת נוספת ,לא פרטית
אמנם אך עדיין נעימה ,סיפקה עוד חלל
חיצוני נעים .ארוחת הבוקר ,בראנץ' ליתר
דיוק ,מוגשת במסעדת אברטו :מזנון ארוך
שופע דגים כבושים ,גבינות ,אנטיפסטי ושאר
מעדנים ,ומנות אישיות כמו במסעדת שף.
לקראת האביב ייפתחו הבריכה והבר החיצוני
שבקומת הגג.
עם מסעדת השף הצמודה ,ליר סנס מזכיר
מלונות קטנים בצרפת ואיטליה .שירות
אישי ,עיצוב עכשווי ,קולינריה גבוהה
וסביבה רומנטית יוצרים חופש מפנק לזוגות
שמחפשים לברוח לשעה קלה משגרת
היומיום .שכביץ  5גדרה,08-6680088 ,
www.learhotel.co.il
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