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לפרטים נוספים  -ניר רז 052-8988742
נכים עכשיו –
התנועה לזכויות אנשים
עם מגבלות )ע"ר(
ע"ש לארי ולאונור זוסמן

 | 13.00 - 12.30ברכות
ד''ר אולגה לויטן ,החוג ללימודי התיאטרון,
האוניברסיטה העברית
ד''ר עירית פוגל ,משרד התרבות
גב' שרה סלמן ,מנהלת פסטיבל צמי''ד

 | 14.30 - 13.00מושב ראשון
הכניסו את תרופת התיאטרון לסל הבריאות!...
תיאטרון ככלי טיפולי התומך בתהליכי גיל הזיקנה
יו''ר :ד"ר סוזאנה פנדזיק ,האוניברסיטה העברית
דברת הראל ,אוניברסיטת בר אילן
תיאטרון זיכרונות – טיפול בדרמה לאנשים
עם דמנציה
סמדר קופר קיסרי ,ביה"ס לאמנות תיאטרון הבובות
בחולון
בובותרפיה לקשישים – תכנית התערבות
להגברת החוסן האישי בקרב קשישים
מעין לוקס ,האוניברסיטה העברית
במה של חוויות – מה ששילוב בין סטודנטים
לאזרחים ותיקים יכול ליצור

 | 15.00 - 14.30הפסקת קפה

 | 16.30 - 15.00מושב שני
הלכתי לחפש זקנה יפה  -הרצאה ,הדגמה
והתנסות
גלית ליס ,כוריאוגרפית ,סיפור תהליך עבודה על
המופע הבין-תחומי גילה ,העוסק בחיים דרך
משקפי הזיקנה .המושב כולל הקרנת קטעי ווידאו,
הרצאה והתנסות.

 17.30 - 16.30הפסקה

 | 19.30 - 17.30מושב שלישי
דיון בגוף רביעי :יוצרים עם מוגבלות
על בימוי ,כוריאוגרפיה וניהול אמנותי בתיאטרון
של אנשים עם מוגבלות
שולחן עגול כולל הקרנות
מנחה :ד"ר יאיר ליפשיץ ,האוניברסיטה העברית
בהשתתפות:
פרופ' יהודה מורלי ,האוניברסיטה העברית
עדינה טל ,תיאטרון נא לגעת
טלי ורטהיים וחי כהן ,ורטיגו כפר האמנות
האקולוגי ,ענף כח האיזון
מיכאל קירשנבאום ,המופע שיקוי אהבה בשיתוף
האופרה הישראלית
נירה מוזר ,האוניברסיטה העברית

 | 19.45הקרנת סרט של ההצגה

היפה והחיה
פרויקט של החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית
והמרכז לחיים עצמאיים מיסודה של עמותת נכים
עכשיו ,ירושלים

צילום :סמיון בוקשטיין

במסגרת פסטיבל צמי''ד תפעל קבוצת ביקורת של
סטודנטים מהחוג ללימודי התיאטרון באוניברסיטה
העברית בהנחיית שי בר יעקב וד''ר אולגה לויטן.
הביקורות יתפרסמו באתר תיאטרון כתיקון עולם
ובאתר החוג ללימודי התיאטרון.
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