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תלמידים: אופל מרקוס, אביתר עומסי

״ועדיין״ מאת דניאל אגמי

דניאל אגמי רקדה בלהקת מחול בת-שבע בשנים 2010-2002. אגמי הייתה מפיקת הפרויקט “רקדני בת-שבע יוצרים” מ-2007 ועד 
2009, ומנהלת החזרות בלהקה בשנים 2010-2008. מאוחר יותר עברה אגמי לניו יורק, שם שימשה מנהלת בכירה של “גאגא ארצות 
הברית”. היא הוזמנה ליצור עבודות בכל רחבי העולם, ובהן אך לאחרונה בעבור מיזם “ציפור לבנה”, מרכז המוזיקה של לוס אנג’לס 
והאופרה הניסויית “התעשייה”. ב-2012, הקימה בסיאטל את להקתה Ate9, יוזמה שהגשימה במלואה את קולה הייחודי כרקדנית, 

כיוצרת וכמורה.  

כוריאוגרפיה: דניאל אגמי // עיצוב תאורה: אבי יונה בואנו (במבי) // עיצוב תלבושות: ארי נקמורה // עיצוב תפאורה: אמיר רווה // 
Royksopp – Rong, Puerto Muerto – Wondering, Omid Walizadeh – Untitled   :מוסיקה

תודה מיוחדת לצוות האנסמבל ולבית בישראל שהוא מקור בלתי נדלה להשראה.

                     מאת שרון אייל וגיא בכר

שרון אייל שימשה כוריאוגרפית הבית של להקת בת-שבע עד 2012 וגרפה פרסים רבים, ביניהם פרס משרד התרבות בקטגורית מחול 
עכשווי ב-2004, פרס לנדאו לאמנות הבמה בקטגוריית מחול ב-2009, ופרס קרן המצוינות בתרבות. יצרה במסגרת בת-שבע יצירות 

רבות, ביניהן “ברתולינה” )2006), “מקרובה כביסה” )2008) ו-   BILL  (2010   שהועלתה כערב באורך מלא ע”י הלהקה.  
גיא בכר נמנה על מייסדי סצנת מוזיקת הטכנו, הפיק אירועי אמנות ושורה ארוכה של מסיבות בחיי הלילה של תל אביב משנת 1999 עד 

2005. בכר הצטרף לשרון אייל ב-2006 ומאז הם משתפים פעולה גם עם המוזיקאי אורי ליכטיק.

 יוצרים: שרון אייל וגיא בכר // עיצוב תאורה: אבי יונה בואנו (במבי)  // עיצוב תלבושות: שרון אייל וגיא בכר 
 Oren Barzilay- Dark blue, Subhead- ‘Untitled :עריכת פסקול: אורי ליכטיק, שרון אייל וגיא בכר // מוסיקה // 

(Album- Clone 3), Ori Lichtik – Bill 2014
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להקת מחול בת-שבע // מנהל אמנותי: אוהד נהרין // מנכ“ל: דינה אלדור // מנהלת אמנותית שותפה: עדי סלנט // מנהל להקה: יניב נגר //  
מנהל חזרות בכיר: לוק ג‘ייקובס // מנהל אנסמבל בת-שבע - הלהקה הצעירה: מתן דוד // מנהל חזרות לאנסמבל: הלל קוגן

סמנכ“ל כספים ומנהל: מיכל שורץ // סמנכ“ל תוכן ותקשורת: נעה רון // מחלקת כספים ומנהל: ע‘ סמנכ“ל וחשבת שכר: אביטל סרבר //  
חפציבה צדיקפור // מנהלת חשבונות: אלונה אורלינסקי // מנהלת המשרד ומזכירת הלהקה: עפרה סלם 

מחלקת שיווק, תוכן ותקשורת // מנהלת שיווק עסקי וקשרי קהילה: רוני דורי // מנהלת שיווק ומכירות: רעות בן יהודה // רכזת מדיה 
דיגיטלית: הדר סתיו // מערכת אתר: הדר סתיו, גיא ברנרד רייכמן, עלי עאדי // מנהלת מוקד הזמנות: אוריאן אוסקר // קופות: יוליה בלצקי, 

טל גפני, עליזה מבורך, שלום מעודד, ירדן קום, לילך קרני, שמעון רקובסקי, גל שיר, אביגיל שפריר.

הידידים:  מעגלי  מנהל   // פריד  פרייס  ליסה  בינלאומי:  פיתוח  מנהלת   // רכס  קרן  ישראל:  פיתוח  מנהלת   // משאבים  פיתוח   מחלקת 
גיא ברנרד רייכמן // קשרי חוץ, פיתוח משאבים בינלאומי: טליה  היימן 

מנהלת מח‘ סיורי חו“ל: איריס בובשובר // מפיקה, סיורי חו“ל: נעמי פרנד 

מחלקה טכנית // מנהלת הפקה ותפעול: הילה רזון // מנהל טכני ראשי: רוני כהן // מנהל מחלקת סאונד: דודי בל // תאורן הלהקה: גדי גליק  
 // מנהל טכני לאנסמבל: מוטי קצב // תאורן לאנסמבל: איציק אסולין // סאונד לאנסמבל: יגאל פלדמן // מנהלת מתפרה: חיה גיימן //  

עוזר הפקה: ברק גנור // תופרת: אולגה צווטקוב // מנהלת מלבשה: שושי אור-לביא // מנהל אחזקה: מוטי עמר

ראש מערך הטיפולים לרקדנים: דודי גולומבוביץ‘ // מטפלים: ניר דיין // אדוה טרם ליבר // אנטון מיכאלוב // יחסי ציבור: מירה אן בינרט  
// צלם הבית: גדי דגון // עיצוב גרפי: סטודיו נרובאי

                  תודה לקנדידה וזאק גרטלר על האירוח הנדיב של דניאל אגמי בזמן שהותה בארץ לתהליך היצירה.

פעילותו של אנסמבל בת-שבע - הלהקה הצעירה, מתאפשרת בין השאר, בזכות קרן אהרון גוטווירט ותרומה אנונימית לכבוד הקרן הארצית 
לאמנויות צעירות, ארה”ב.


