צחוק של עכברוש ,עיבוד לספרה של נאוה סמל,
תיאטרון אופק ראש העין .מוסיקה מקורית אבי אלבוחר,
עיבוד מתוך ספרה של נאוה סמל ובימוי  :שלומית טריגר הגואל שחקניות אסתי קוסוביצקי ,סופי אדמוני,
שלומית טריגר הגואל.
נגנים  :אילן קצ'קה ,זיו הרפז ,גליה חי ,אבי אלבוחר .זמרות :טל גבע אמיר ,נוף צחייק ,אופיר דליגדיש,
יובל שלזינגר ,מאיה רוז ברנדסקי.

היי נאוה מתוך הדיון שנערך לאחר ההצגה ותגובה על ההצגה .היתה הצגה מרגשת ודיון מרתק בו הקהל שיתף פעולה
וחשף סיפורים אישיים מרגשים .תודה לך על כתיבתך הנפלאה ועל מתן ברכתך להצגה .הרבה בריאות תמונות נוספות
בדרך.
.Shlomit Hagoel added a new photo
אחת מהתגובות המרגשות שקיבלתי על ההצגה צחוק של עכברוש מתושב העיר אבנר דיבון שלומית  -תודה! עם
שלשה כסאות על במה ריקה הצלחתם להרעיד את כל מיתרי השואה הטמונים בתוכי .להעביר ישר לתוכי ,קשת של
רגשות מטלטלים של ילדה -יהודייה בעולם עכברושי כה אכזר וכה לא הגיוני .את הדיסוננס ,שבתוכו גם אני גדלתי.
של תקשורת חסרת מילים .של פחד ממילים וסיפורים שיכאיבו לכולם למספר ולשומע .בין הרצון לשמוע ולא לשמוע.
בין להשמיע ולשתוק .הניסיון הבלתי אפשרי לנוס מהעננה השחורה הענקית .והענן השחור היה ויהיה שם תמיד.
מעליהם  -הורינו .מעלינו  -דור  .2ומעליהם  -דור  .3אנחנו עם של 'זוכרים' .מהעמלקים לנאצים .ועכשיו תורנו
להעביר את זיכרון העננים של הורינו .ונפלא היה לראות בבנות דור  3ו 4-כמקהלה המספרת את הסיפור שימשיך
לעבור כלפיד .איך בובה דוממת מצליחה להעביר חווית אונס ילדה .ונגנים נפלאים מאחורי מסך של זיכרון המואר
לרגע ונמוג .היה מרגש תודה אבנר צילום :רותי רזגור
Shlomit Hagoel

לאחר ההצגה המרגשת והמטלטלת נערך דיון על דור שני לשואה חוץ מצוות השחקניות -אסתי קוסוביצקי ,שלומית
טריגר הגואל ,סופי אדמוני ,הזמרות -טל גבע אמיר ,נוף צחייק ,אופיר דליגדיש ,יובל שלזינגר ,מאיה ברנדסקי,
והנגנים -זיו הרפז  ,אילן קצ'קה ,גליה חי ואבי אלבוחר שדיברו ,הקהל היה שותף ובין הדוברים היו :בני גנץ הרמטכ"ל
לשעבר ותושב ראש העין ,אבי שיינמן ,רותי רזגור ונתי אחראק שריגשו בדבריהם .תודה לנאוה סמל על כתיבתה
המופלאה  .תודה מיוחדת לראש העיר ולמשרד התרבות שתומכים בתיאטרון אופק .צילומים  :רות רזגור ואייל פאר
Shlomit Hagoel added 7 new photos to the album:תיאטרון אופק פנל לאחר ההצגה צחוק של
עכברוש.
לאחר ההצגה המרגשת והמטלטלת נערך דיון על דור שני לשואה חוץ מצוות השחקניות ,זמרות ונגנים שדיברו הקהל
היה שותף ובין הדוברים היו :בני גנץ הרמטכ"ל לשעבר ותושב ראש העין ,אבי שיינמן ,רותי רזגור ונתי אחראק
שריגשו בדבריהם .תודה מיוחדת לראש העיר ולמשרד התרבות שתומכים בתיאטרון אופק .צילומים  :רות רזגור
ואייל פאר
Shlomit Hagoel

מתוך ההצגה צחוק של עכברוש  16/5תיאטרון אופק ראש העין .מוסיקה מקורית אבי אלבוחר ,עיבוד מתוך ספרה
של נאוה סמל ,ובימוי  :שלומית טריגר הגואל שחקניות אסתי קוסוביצקי ,סופי אדמוני ,שלומית טריגר הגואל .נגנים
 :אילן קצ'קה ,זיו הרפז ,גליה חי ,אבי אלבוחר .זמרות :טל גבע אמיר ,נוף צחייק ,אופיר דליגדיש ,יובל שלזינגר,
מאיה רוז ברנדסקי.

