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מבית היוצר של ׳הללו׳ בית ספר למחול

אודות
שבוע המחול היהודי 'יש מאין' הינו מיזם תרבותי שנוצר ביוזמתה של חיה שלמה
מנהלת הללו בית ספר למחול ,במרכזו עומד החזון של חיבור הרוח והחומר דרך
תנועה וריקוד .השאיפה היא לחבר את הכח האמוני וליצוק אותו לתוך תנועה
המעצימה את המסר והחיבור הרוחני ,בהשראת תורתו של רבי נחמן מברסלב.
ש ָׂג ָה
"וְצָרִיך ְ כ ָּל אָדָם ל ְ ַרח ֵם מ ְאד ע ַל ב ְּש ַׂר ה ַג ּוּף לְהַרְאו ֹת לו ֹ מ ִכ ָּל הֶאָרָה וּמ ִכ ָּל ה ַ ּ
ש ָׂג ָה" (תורה כ״ב ,א ליקוטי מוהר"ן).
ש ֶׂג ֶת ׁשֶה ַג ּוּף ג ַּם כ ֵּן יֵדַע מ ִזּאת הַה ַ ּ
ׁשֶה ַנ ּ ְׁשָמ ָה מ ַ ּ
שבוע המחול היהודי 'יש מאין' מלקט את אותן יצירות שחברו בין גוף ונשמה,
יצירות המביאות איתן בשורה ופריצת דרך חדשה בתחום המחול בפרט ובאומנות
בכלל בציבור החרדי .שפע של יצירות ,שפע של אומנויות ,שהתאחדו יחד בשבוע
אחד על מנת להביא אל קדמת הבמה מחול איכותי בניגון יהודי ולאפשר לקהל
להיחשף לחוויה חדשה לגמרי.
שבוע המחול היהודי יתקיים השנה בסימן התחלות חדשות .מוזמנות יחד איתנו,
להתחיל מבראשית אחרי שינויים בסדרי עולם ,ולפגוש שוב על הבמה את אותן
עוצמות סוחפות של המחול היהודי.
שבוע המחול היהודי 'יש מאין'
מבית היוצר של ׳הללו׳ בית ספר למחול

ברוכות הבאות
חיה שלמה

ניהול ויזמות :חיה שלמה
ניהול אומנותי :טלי עופרי
הפקה :שרה טייב
מיתוג:

יום שני

כ"ג בטבת תשפ״ב

27.12.2021

יש מקום
תזמורת זמורה
הללוהו בכינור  -קבלת פנים בליווי מוסיקלי
תזמורת הנשים מבית ׳רון שולמית׳
ניצוח :שמחה שווילי

להקת הללו
כוריאוגרפיה :דורית לוי
ניהול אומנותי :חיה שלמה

"יש מקום" הינה יצירה על חברותא של נשים ,שמגלות
את האין סוף שקיים בעצמן וביקום בכלל ,את העוצמה
שקיימת בלבד כמו העוצמה שקיימת בביחד,
את השקט לצד הרעש ,את הריק לצד השלם ,את עבר לצד
ההווה ,את המקום להיות.
שש רקדניות ,שמונה כסאות נעים בציר הזמן מתקרבים
יחד לשורש החיים.

פתיחת דלתות /
20:00
מופע /
20:30-22:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום שלישי

כ"ד בטבת תשפ״ב

28.12.2021

הנשמה
שבניגון
מופע ניגונים חסידיים
מוסיקה :רחל פרנסי

מופע ניגונים חסידיים עם המוזיקאית רחל פרנסי.
מה זה ניגון? בואי נתחיל מבראשית.
הניגון הוא שפת הנשמה .בשיר וסיפור נכנס לעולם קסום
זה ונחפש אחר הניגון העצמי שלנו מגן עדן.
קבלת פנים קפה ומאפה 10:30-11:00 /
מופע /
11:00-12:00

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

חדרי הלב
להקת נשימה
כוריאוגרפיה :עטרה הפנר
ניהול חזרות :עינבל אלוני

ימה׳ ,עוסקת
׳חדרי הלב׳ ,יצירתה החדשה של להקת ׳נָ ִש ָ
באופנים המשתנים בהם אנו חושבים על קרבה.
היצירה צמחה בתקופות של בידוד וסגרים בהם נמנעה
מאיתנו קרבה ,בהן למדנו לחשוב אחרת עליה ועל הקשר
שלה עם יחסים ,הדדיות ,ערבות וחמלה.

פתיחת דלתות /
17:30
מופע /
18:00-19:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום שלישי

כ"ד בטבת תשפ״ב

28.12.2021

מושגחת
להקת הללוי'ה
כוריאוגרפיה :חנה מירון ,אמונה בן גרא

השגחה ,בחירה ,השתדלות וניסיון .היצירה מנסה לברר
מתוך המילים' :סיעתא דשמיא' ,מה בין סיוע שמיים לבין
מקומי במסע.
שתי יוצרות ,חמש רקדניות ,במעשה אריגה משותף
ליצירה אחת מושגחת.

מסע
בזמן
אנסמבל הבלט של הללו
כוריאוגרפיה :נדיה טימופייבה

מסע בזמן מ 1845עד 1945

 .1גראנד פה דה קאטר
יצירת בלט שנכתבה ע״י הכוריאגרף ג׳ול פרו ,בשנת 1845

 .2קטעים מתוך הבלט ״ממנטו״
סיפורה של פרנצ׳סקה ,הבלרינה היהודייה שהעזה לעמוד
מול הנאצים ,עם פרוץ המלחמה ועד נצחונה ב.1945-
"ניצבה מול המוות ולא ויתרה".

שתי להקות מחול בערב אחד
פתיחת דלתות 20:00-20:30 /
מופע /
20:30-22:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום רביעי כ"ה בטבת תשפ״ב 29.12.2021

סיפורי
התחלות
ארבע יצירות מדברות זיכרונות,
מדברות התחלות ,מדברות כל אחת בשפתה.

The P(a)lace
מקומי כבת מלך
כוריאוגרפיה ,כתיבה וביצוע :גיטי פורגס
ליווי אמנותי :נטע פולברמכר

סל של תפוחים
כוריאוגרפיה וביצוע :ברכה קליין

ז'קלין
כוריאוגרפיה וביצוע :דורית לוי

Amol Iz Geven
(היה היה)
כוריאוגרפיה :תמרה מיאלניק
ביצוע :תמרה מיאלניק ,חנה מירון

ליווי אומנותי :טלי עופרי
היצירות נבחרו במסגרת חממת אומניות של שבוע המחול היהודי ׳יש מאין׳  

18:30
פתיחת דלתות /
מופע /
19:00-20:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום רביעי כ"ה בטבת תשפ״ב 29.12.2021

ארץ
להקת אתגליא
בשיתוף ההרכב המוסיקלי 'עולמה'
כוריאוגרפיה :אורלי דיין
ניהול מוסיקלי :הדר יעקב

"יצירה ארץ" ,יצירה שעוסקת בקיום שלנו כאן בארצנו.
מצד אחד התענוג ,בחינת "ארץ זבת חלב ודבש" ומאידך
האתגרים בחיים שלנו כאן בחינת
"ארץ ישראל נקנית ביסורים".
יצירה זו מהווה בית ליצירת מחול ומוזיקה .המחול יוצק
משמעויות נוספות למוזיקה והמוזיקה מניעה ורושמת
גוונים בגוף המחולל.

20:30
פתיחת דלתות /
מופע /
21:00-22:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום חמישי

כ"ו בטבת תשפ״ב

30.12.2021

הארוע מתקיים בסטודיו הללו
רח׳ גבעת שאול ,40
פינת יעקב אליאב 3

הכי טוב בבית -
נפגשות בסטודיו הללו

10:00-10:15

קבלת פנים קפה ומאפה
10:15-11:00

בראשית
תערוכת יצירות אומנות
בית ספר סטארט
הנחייה :ד״ר נורית סירקיס בנק
ניהול אומנותי :מיכל בן לולו

התערוכה עוסקת בעומק התחדשות הבריאה מהרובד
האישי במעגל החיים ועד לרמה הקוסמית הגלובלית.
11:00-12:30

סדנא בתנועה
אותנטית
הנחייה :אהובה קורן שגיא
מטפלת מוסמכת במים ומנחת סדנאות בקונטאקט אימפרוביזציה

הסדנה שואבת השראה מהיצירות שבתערוכה ומזמינה
את המחוללת שעיניה עצומות להמתין ,להקשיב ,לנוע
מתוך דחף מניע בעת ההתרחשות .מול עד צופה
ומעגל צופים.

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום חמישי

כ"ו בטבת תשפ״ב

30.12.2021

הארוע מתקיים בסטודיו הללו
רח׳ גבעת שאול ,40
פינת יעקב אליאב 3

תנועה
פוגשת מילה
מופע מחול מלווה בסדנת כתיבה יוצרת .ניצור מבראשית
בהשראת היצירות המחוליות ,נחבר תנועה אל תוך מילים,
ננוע בכתיבה בין ההתבוננות הפנימית על עצמי ובין
היכולת לצאת מעצמי ולספר סיפור.
סדנת הכתיבה בהנחיית :אילה אלבאז
סופרת ועובדת סוציאלית
קלינית ,מנחת סדנאות כתיבה

על היצירות:

.1

בהתחלה שלי הייתי מים
קבוצת ראשיתא
כוריאוגרפיה :טלי עופרי
ביצוע :ורד פלהיימר ,רחל סרי לוי ,קרולין שוורץ

קבוצת ראשיתא הינה קבוצת תנועה לבמה לנשים בגיל
הבוגר .היצירה נוגעת בראשוניות ,בתנועה קדומה ,תנועה
פשוטה ,תנועה בפעם הראשונה.

.2

חלקים

כוריאוגרפיה :מוסי לוין
ביצוע :ללי גרינברג

בקשה לגעת במפגש שבין שלמות אוטופית לחיים עצמם .על
קו התפר הזה דווקא שברים מתגלים כעוגנים לכוח וחיות.
נוצר במסגרת חממת אמניות של שבוע המחול היהודי 'יש מאין'

.3

יש מקום
סולו ודואט מתוך יצירתה של להקת הללו
כוריאוגרפיה :דורית לוי
ביצוע :אמונה בן גרא ,חגית קורנפיין

הסולו הינו טעימה מ“מתכון החיים״.
הדואט הינו הזדמנות למפגש נשים המגלות את המקום
שלהן ביחד ולחוד.

פתיחת דלתות 17:30-18:00 /
מופע /
18:00-19:30
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

יום חמישי

כ"ו בטבת תשפ״ב

ניגודים

30.12.2021

הארוע מתקיים בסטודיו הללו
רח׳ גבעת שאול ,40
פינת יעקב אליאב 3

להקת היפ הופ הללו
level up
כוריאוגרפיה :דבורה בן המוזי

כאישה ,לעיתים קרובות אני מוצאת את עצמי מנהלת
מלחמה תמידית בכל החזיתות.
הרצון להיות אישה ,אמא ורעיה מושלמת לבין הרצון
להגשמה עצמית .השאיפה היא להגיע לאיזון תמידי
בין הניגודים האלה.

20:30
פתיחת דלתות /
מופע /
21:00-22:00
		

>> לחצו כאן לפרטים והזמנות כרטיסים

שבוע המחול היהודי

מזמין אתכן למיטב המופעים בתחום המחול
האירועים בימים שני-רביעי ,כ"ג -כ"ה טבת27-29.12 ,
מתקיימים בבית מזיא ,רח' מסילת ישרים  ,18ירושלים
האירוע ביום חמישי ,כ"ו טבת,30.12 ,
מתקיים בסטודיו 'הללו' ,רח' גבעת שאול  ,40פינת יעקב אליאב  ,3ירושלים
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