יֹוםהּולדת30
ִּבים ּבם ּבֹום  -עולם של תוכן כבר  30שנה

גי

טוויגי

ב

ו
ר בריא

				
מופע מוסיקלי מצחיק וחינוכי

ות

גילאים 3-9

טוויגי ,גיבור בריאות שמנסה לעצור את נמקת מוקתית שמפיצה לכלוך ומחלות.
המופע כולל :צוות בובות משעשע  -עמליה המזכירה ,אבנר הגאון ,ז’אן קלוד בטטה הטבח
וסושיק הסו-שף ,בעזרתם לומדים הילדים כמה בריא להיות בריא!
האם יצליחו לעצור יחד את נמקת מוקתית?
מופע מקורי ,מצחיק ,הפעלתי ומוסיקלי.
מבוסס על סדרת טלוויזיה שתעלה בקרוב.
בימוי :לי נחת שלום
כתיבה :אודי גוטשלק (אודי ואביעד ,גור ואוח ,הדוד חיים)
מוסיקה מקורית :זיו רהב (הפרויקט של עידן רייכל)
תלבושות ובובות :עומרי בר לב.

ענבלי בא-לי
מופע מוסיקלי ססגוני להורים ולילדים			

גילאים 3-9

המופע החדש של ענבלי בא-לי משלב רצף מערכונים מצחיקים בנושאים שונים
מעולמם של הילדים וכולל :שירים מקוריים ,כוריאוגרפיה ייחודית ,תפאורה ססגונית
והכל בליווי עזרא הבובה.
המופע מלווה בדיאלוגים משעשעים ושנונים של ילדה שמדברת כמו שגדולים
מדברים .גם ההורים לא נשארים אדישים לכישרון הקומי של ענבלי בא-לי.
כתיבה :אודי גוטשלק (אודי ואביעד ,גור ואוח ,הדוד חיים)
מוסיקה מקורית :זיו רהב (הפרויקט של עידן רייכל)
כוריאוגרפיה :אביחי חכם
תלבושות ובובות :עומרי בר לב.
המופע בשילוב רקדניות של האקדמיה למחול רעננה.

למה אין לה שפם?
איך מכינים מיץ תפוזים?
איך עושים פרצופים?

טופי וליקריץ

סוכריות קופצות
מופע מוסיקלי קומי

גילאים 4-9

בלי מארץ בליסימו
					
מופע פנטזיה קסום ומרתק

טופי וליקריץ הם אח ואחות שאמם משאירה אותם לבד בבית ומרגע זה הכל קורה...
קומדיית טעויות מצחיקה בין ליקריץ ,האחות הקטנה והשובבה ,לבין טופי ,האח הבוגר והאחראי ,שלרוע מזלו
מעשיה השובביים של ליקריץ מסבכים אותו ומובילים את הצמד לסיטואציות משעשעות ויוצאות דופן.

בלי פיית המשאלות שכל הילדים אוהבים מגיעה לאירוע שלכם
עם כל השירים האהובים מהדי.וי.די .ומהוט V.O.D YOUNG
ריקודים ,המון הפתעות וכמובן אימאג’י ופיקמיק  -חברים חדשים מבליסימו

כתיבה ובימוי :ענבלי בא-לי
הפקה מוסיקלית :זיו רהב (הפרויקט של עידן רייכל)
תלבושות :עומרי בר לב

כל המשאלות מתגשמות עם בלי מארץ בליסימו
מופע קסום ומצחיק במיוחד
בליווי הרקדניות מהאקדמיה למחול ברעננה.
מוסיקה מקורית :אמיתי פריינטא
			
כתיבה :אורנה פלס
עיצוב דמויות ותפאורה :דניאל ווליך
		
כוריאוגרפיה :מיקאלה מימון
בובה :מריה גורביץ’
			
תלבושות :אלה קולסניק

גילאים 2-6

הלוחש לחיות
מופע חווייתי מהטבע									

הלוחש לחיות ,בלש חיות מדופלם ,גר בחווה לצד בעלי חיים מיוחדים מאד.
במהלך המופע הלוחש לחיות יפגיש אתכם עם עולם החי ,ילמד את הילדים לכבד
את בעלי החיים ולדאוג להם.
הצטרפו אלינו להרפתקה חייתית ויוצאת דופן במופע תוסס וחוצה דורות.
במהלך המופע פוגשים הילדים סנאי מעופף ,צב סודני ענק (משקלו כ  30ק”ג),
עכביש טרנטולה ,איגואנה ,עכברים ,תיקנים אוסטרליים ,תוכים צבעוניים,
נחש גדול ונחש קטן.
זוהי השנה השמינית שהמופע מרתק ילדים והורים כאחד.

מתאים לכל המשפחה

קפטן קוקוריקו
		
מופע סלפסטיק מוסיקלי

מתאים לכל המשפחה

קפטן קוקוריקו המטורף מסתובב בעולם בכדי לגלות ארצות חדשות ותוך
כדי הוא נקלע לסיטואציות מצחיקות .בחיפושיו המוגזמים אחר העושר הוא
מוצא את האושר.
שחקן ראשי :רן זרבי
מפעיל בובה :דותן אלעד
כתיבה ובימוי :ענבלי בא-לי
תלבושות ובובה :עומרי בר לב
מוזיקה מקורית :זיו רהב (הפרוייקט של עידן רייכל).

בריו למה?!

כשאני שמח העצב בורח .כשאני מחייך העצב הולך.

מתאים לכל המשפחה

הצגה מוסיקלית חינוכית בעלת מסרים מעצימים ,הנערכת בשיתוף פעולה מלא עם הילדים.
בריו למה? גנן מחליף ,מגיע לגן ושובה את כל הילדים בקסמו האינסופי ומלמד את הילדים שבכדי לללמוד  -צריך לדעת לשאול
שאלות .כל זאת הוא עושה תוך שילוב מקסים של שירים ומשחקים .אורן בר יושפט ,בריו למה ,לשעבר בעל מכולת קטנה בתל-אביב,
התחיל לכתוב הצגה לבנו ולאחר מכן הופיע בהצגות רחוב לילדי השכונה ,והשאר היסטוריה”...
כתיבה :אלון שלגל
שכתוב ובימוי :ענבלי בא לי
מוזיקה  :זיו רהב (הפרוייקט של עידן רייכל)
תלבושות :עומרי בר לב.

ספר הג’ונגל
מופע ופסטיבל

				
מופע מוסיקלי חוצה דורות מצחיק ומרגש

מופע ספר הג’ונגל מבוסס על אחד מספרי הילדים האהובים של כל הזמנים אותו כתב ר .קיפלינג
ומשודר בערוץ הילדים וערוץ לוגי.
מוגלי גיבור המופע ,שגדל עם להקת זאבים ,חברתו החדשה שאנטי ,בלו הדוב ,באגירה הפנתר
וקוקו הקוף החצוף ,עוברים מסע מיוחד ולומדים את סודות הג’ונגל.
המופע בהשתתפות חמישה שחקנים ,תפאורה מרהיבה ובובות מקסימות ומושקעות.
הפקה מוסיקלית :זיו רהב (הפרויקט של עידן רייכל)
כתיבה :אסף מור
בימוי :לי נחת שלום
תלבושות ובובות :סטודיו אלה קולסניק.

גילאים 3-99

פסטיבל של מותגים
מוכרים ואהובים
מתאים לכל המשפחה

פינת ליטוף  /חדר גרפיטי
ג’מבורי לקטנטנים
מופע עם דורה  /דייגו לבחירה
מתחם כדורגל של דייגו  -כולל גביע אלופים
מתחם צפייה כולל פופים וכריות
צילום עם בובת בובספוג

מופע בוב ספוג מגיע ממצולות הים
מתחם ג’ימבורי לקטנטנים
באולינג
כדורעף
אטרקציות קפיצה או תחרות ארמונות חול לבחירה

אירועי טבע  /בעלי חיים
במקום להגיע לכפר ,הכפר מגיע לעיר...

חוויה כפרית בעיר
מה כוללת פעילות חוויה כפרית?

אלומות חיטה
תחנת הסברים על דרך הפקת קמח.
פינת חליבה וחביצה
פינת החליבה כוללת עזים חולבות בשיתוף הילדים בתהליך החליבה .ובנוסף ...פינת חביצה להמחשת התהליך
וכמובן מתן הסברים על דרך הפקת הגבינה.
פיתות בטאבון
חלוקת מגשים מאורכים וכדורי בצק לילדים – רידוד הבצק לפני האפייה ,מריחת שוקולד ובתיאבון...
פינת ליטוף כפרית
פינת הליטוף כוללת  40חיות :אפרוחים ,ארנבות ,שרקנים ,צב ענק וחיות מחייכות נוספות.
הפעילות מלווה בתפאורה ברוח כפרית עם חבילות חציר ,אלומות חיטה ובדים לבנים.
ולסיום סיומת ...מופע משמח
אמציה בעיר הגדולה – אמציה הוא קיבוצניק שמגיע לעיר הגדולה ומלמד את דנה,
ילדה הגדלה בעיר ,את מנהגי חג השבועות ,שירי החג ומאכלי החג .המופע בליווי ובהשתתפות הקהל.

מתאים לכל המשפחה

אטרקציות
עושים חיים משוגעים

מתאים לכל המשפחה

קופצים ,משתוללים ומתחרים במגוון
פעילויות של ספורט אתגרי עם ביתנים
ומתנפחים סופר מיוחדים.
יום ספורט אתגרי עם מתנפחים משגעים במים וביבשה:
מסלול קרטינג מתנפח | בובות רכיבת סוסים לקטנטנים
טורניר כדורעף במגרש מתנפח | תחרות פנדלים עם שערים מתנפחים
 9ביתני ספורט מאתגרים | טיפוס על מתנפחים | מגלשות מתנפחות

תיאטרון בובות מריונטה הצגות שחקן
ושני שחקנים
ובובות כפפה
רשימת הצגות מריונטה:
דג הכסף | דירה להשכיר | הנחש שהפך לחבל | ניק ויון | חבורת הזה“ב | יום הולדת בפרדס | מהומה בגינה
עונות השנה | הפיל הסקרן | החיפושית שנולדה בלי נקודות | פינוקיו | כיפה אדומה | האריה והעכבר
חלת השבת של אפרת | הברווזון המכוער | הנסיכה והירח | ירושלים וצדיקיה | הזמיר וקיסר סין
הסנדלר והגמדים הטובים | זהבה ושלושת הדובים | הדייג ודג הזהב | רבי עקיבא
רשימת הצגות כפפה:
טרופותי ואבנר העכבר | חברים לעולמים | בייגלה | היה הייתה ופטרייה | מלך הביצה | העץ של סבא

הצגות שחקן יחיד:
בולי הכלבלב | הצב של יואב | הכיסים של ענבלי | פיית המשאלות | שלומית והשוקולד | פילוני צבעוני
בעקבות הצבעים האבודים | יומולדת למיקי | קסם הלב | האגדה על השיח הקטן | חגיגה באמבטיה
סוד השמחה | המפוזר מכפר אז”ר | לולי שבלולי | החתול במגפיים | עוזי וסוס השוקולד
יונתן והגמדון הקטן | רמזור הזהב | הג’ירף שאהב לנצח | זה בריא להיות בריא | הבית שלי
טובי מטייל בעולם | הבקבוק הממוחזר | סינדרלה | הילד שחיפש את הירח | שיקוי הקסמים של הצ’יף הרפתקה
במצולות | בת הים | סיפור מהאגדות | שון עפיפון | מכף רגל ועד ראש | המסע לארץ הכיף |
הצגות חגים :חגיגת תשרי שלומית בונה סוכה | סוכת השלום | תפוח הזהב | מי רוצה להיות יהודה המכבי | הכד
האבוד | בעקבות השקדייה | אוזן בלי המן | היכן האפיקומן | הליצן שחיפש את הרעשן | ארגז התחפושות
הצגות שני שחקנים ויותר:
בת הטוחן | בגדי המלך החדשים | האבקן העקשן | פכפוכית | הזמיר וקיסר סין | טיול מסביב לעולם
חמסת הצבעים | הצ‘יף האינדיאני | סיפור של צעצוע | בגנו של הענק | הנסיכה והצפרדע | הסוד של הנסיכה מיה
נעלי הבלט הקסומות | פרח המשאלות | אפרוח בשם אוי | הפיראט הקמצן | הרמזור אומר עצור

03-9332222
לאירוע מושלם ומשמח

מושב מזור ת.ד  270מיקוד  | 73160טלפון | 03-9332222 :פקס03-9329022 :
info@bimbambom.co.il | www.bimbambom.co.il

בואו ליהנות איתנו גם בפייסבוק

