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קשתו"מ



להקת המחול ורטיגו יוצרת אמנות עכשווית המשקפת מודעות עמוקה לחיים בחברה ובקהילה ומכוונת לטפח חיבור וקרבה 

שעל,  ועדי  ורטהיים  נעה  על-ידי   ,1992 בשנת  הקמתה  מאז  המחול.  לגבולות  מעבר  והרבה  הגוף  שפת  באמצעות  אנשים  בין 

התבסס מעמדה כלהקת מחול מוכרת ומוערכת בארץ ובעולם ופעילותה התרחבה לתחומים נוספים הרותמים את דרך המחול 

להעמקת המעורבות החברתית והקשר לסביבה וליצירת תקשורת בלתי אמצעית דרך יוזמות מגוונות וביניהן: 

מאתגרת  שנתית  ופעילות  לימודים  תכנית  המציע  מחול  ולחובבי  לרקדנים  מפגש  מקום  בירושלים,  למחול  הספר  בית  ורטיגו 

ומעשירה;

סדנת המחול ורטיגו תכנית מקצועית להכשרת רקדנים מהארץ ומחו"ל, ובמסגרת מסע-ישראל;  

ולחברה  לאדמה  אמנותי  וביטוי  תנועה  בין  הקשר  ללימוד  תרבות  מרכז  הל"ה,  נתיב  בקיבוץ  האקולוגי  האמנות  כפר   - ורטיגו 

במסגרת חיים בת-קיימא; 

ורטיגו כוח האיזון, מרכז מחול משולב לרקדנים נכים ושאינם נכים המקיים מגוון רחב של פעילויות המאפשרות יצירת הכרות 

משמעותית דרך מפגש בלתי אמצעי של לימוד הדדי.  

www.vertigo.org.il   אנחנו מזמינים אותך להצטרף אל  מעגל החברים תומכים של ורטיגו

כוריאוגרפיה  |  נעה ורטהיים   

יוצרת שותפה  |  רינה ורטהיים-קורן   

מוסיקה  |  רן באגנו     צ'לו  |  הילה אפשטיין

עיצוב תלבושות  |  ששון קדם  

עיצוב תפאורה  |  נטלי רודך   

עיצוב תאורה  |  דני פישוף - מג’נטה    

רקדנים  |  מריה סלבק, איתי פרי, רון כהן, ניצן משה, תמר ברלב, 

טאי אלכסנדר צאנג, שני ליכט, דניאל קוסטא, שנדור פטרוביקס 

ה מ י
Choreographer: Noa Wertheim

Co-Creator: Rina Wertheim-Koren

Music: Ran Bagno   Cello: Hila Epstein

Costume Design: Sasson Kedem

Stage Design: Nathalie Rodach

Lighting Design: Dani Fishof - Magenta

Dancers: Marija Slavec, Etai Peri, Ron Cohen, 

Nitzan Moshe, Tamar Barlev, Ty Alexander Cheng, 

Shani LIcht, Daniel Costa, S'andor Petrovics

Genesis (In The Beginning) by Don McLean

"בראשית היה לא כלום, רק חושך ודממה / מדבר האלוהים בקע יפי האדמה 

מעל הערוצים קורצו כוכבי יהלומים / בעשב החדש הופיעו יצורים אילמים 

והאדם היה פרודה ברצף האינסוף / שאלוהים בחוכמתו שמר אותה לסוף. 

ההרים קיבלו צורה וכך העמקים / ונהרות פילסו דרכם בחריצת סכין 

גלי גאות היו את לב הארץ מפלחים / קרני השמש השתברו אל בוהק משטחים 

ושיר חיים פרץ כמו המנון וכמו מחול / טיפה של דם נפלה אי שם, הכתימה את החול. 

} בראשית, דון מקלין, בתרגומה של רחל שפירא {


