
 תרבות קיץ במושב

  הנחה 10%
 מופעי קיץ 10ל 
 *!חינםמופע שישי  או

 

 

 ! והנה בנינו לכם קיץ תרבותי ומחוייך במיוחד, הקיץ מתקרב בענק

 :תיאטרון בסלון גאה להצחיק
  מופעי קיץ למבוגרים ולכל המשפחה 10

 

 סטנד אפ לילדים -קומיכל  
 .מיכל קירזון -מופע של כוכבת הצחוקייה 

 
 שנון ומדויק, מצחיק

במופע מיוחד " הצחוקייה "הכוכבת העולה של 
חוויות וסיפורים עטופים , שיגועים עם, לילדים ונוער

לצפייה  של הילדים ... בתובנות של ממש על החיים

>ההנחה לקומיכל  לקבלת 
 

 

 !כל הקודם צוחק -קומיקזה 
 !מופע הבידור המאולתר הטוב בישראל

 . מאוד מצחיק... קליל ומצחיק, חכם
מופעים  400כ , מופע הבידור הנמכר בישראל

עם מערכונים , מופע קליל ומצחיק מאוד. בשנה
במופע מתארחים ! מבריק -ושירים מאולתרים 

יעל , נעמי לבוב, אבי גרייניק, דביר בנדק
לצפייה   ועודאלון נוימן, עידן אלתרמן, לבנטל

>ההנחה לקומיקזה  לקבלת 

 

 

קומדיה  -החולד הקטן 
  מוסיקלית לכל המשפחה

מחזה . הצגת ילדים קטנה ומקסימה לכל המשפחה
חולד  פי סיפור הילדים הפופולרי על-מוזיקלי על

 .שרצה לדעת מי עשה לו על הראש קטן
 לצפייה בסרטון   זוכת פרס השחקן 

 >לקבלת הנחה לחולד הקטן 

 

שירי אריק  -האריקים 
 אינשטיין שכולנו אוהבים

במסע רומנטי בשבילי ארץ , מופע מוסיקלי נוסטלגי
 . ישראל הישנה והטובה של אריק אינשטיין

 

 >לקבלת הנחה לאריקים 

 

עם כוכבי הילדים -קומיקידס 
נעלמים ובית , מגאליס
  הכלבים

 !מתאים במיוחד לילדים ונוער
: עם כוכבי הילדים לבחרתכם, מופע בידור מאולתר

אבי ) נעלמים(יוסי טולדו ) גאליס(ניר שטראוס
הכל הולך והכל (דביר בנדק ), בית הכלבים(גרייניק 

...ועוד) מטומטמת(נעמי לבוב ) , בכלל

>לקבלת הנחה לקומיקידס 

 

 

קומדית אנימציה בימתית  -לץ 
  חוויה ויזואלית לכל המשפחה

פרץ של דימיון . מופע קומי מרתק לכל המשפחה
בין הבמה , בדיאלוג בין השחקן והמסך, ויצירתיות

לצפייה בסרטון      !חוויה בלתי נשכחת  -לקהל 
 

>לקבלת הנחה ללץ 
 

 

 מופע הקרקס של גילי קרן

 

 שובב וכיפי לכל המשפחה, מופע קרקס מצחיק
 לצפייה

 תנו לנו קרקס

  דני ארגון קול הגוף 

 חוויה קלאסית לכל המשפחה מופע פנטומימה 
  לצפייה

!בא לי פנטומימה 

 

בובה של סיפור

 

מה קורה כשחלקים שונים בגוף הופכים לדמויות 
 כיפי לכל המשפחה, מופע קומי פיזי

  לצפייה בסרטון 

 איזה בובה של מופע

 בדיוק וגם אחרת

. שמחזירה את ההורים לילדות, חוויה מוסיקלית
 א׳ מופע מוזיקלי לילדי גן 
 לצפייה בסרטון

!בדיוק 

דברו איתנו כי יש ? רוצים מופעים נוספים
....לנו הרבה אפשרויות לחייך אתכם

 ההנחה בנוסף לסבסוד של פמ״י פרימיום* 
 הזול מביניהם מופע שישי חינם * 
 30/5/17בתוקף למזמינים עד ה * 
 .ללא כפל הנחות ומבצעים* 

. טל״ח

 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

Israel | 0522641791| תיאטרון בסלון 

דווח כספאם | להסרה

 ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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