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הכי מטוקבקות

נקמת טראמפ: הדיח שני עדים מרכזיים
נגדו
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"מנטליות של קונצרט ודרבוקות": הנדל
סופג אש
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אמריקני ראשון מת מהנגיף, ארה"ב תעביר
סיוע של 100

 .3

אסם מציגה: התינוקת של במבה, במהדורה
מוגבלת

 .4

זינוק של מאות אחוזים במחירי הדירות:
השכונות הכדאיות

 .5

"ביצוע וירטואוזי, מלא תעוזה". שלפי ב"להזיז את
השמש"

חדשות • 24.04.2019

הניצחון הגדול של תרין
השחקנית תרין שלפי זכתה אמש בפרס הראשון בפסטיבל "תיאטרונטו" על משחקה

ב"להזיז את השמש", הצגת היחיד שכתבה על התמודדותה עם מחלת הסרטן • לצידה
זכה גם השחקן אמיר פתר על משחקו בהצגה "אואזיס"

יואב בירנברג

השחקנים תרין שלפי ואמיר פתר הם הזוכים הגדולים של פסטיבל הצגות היחיד "תיאטרונטו" ה־29.
 

שלפי זכתה בפרס על משחקה בהצגה "להזיז את השמש", על פי מחזה שאותו היא עצמה גם כתבה,
בבימויו של חנן ישי. המחזה האוטוביוגרפי־דוקומנטרי מביא את סיפורה של שלפי, שהתבשרה לפני כשנה

וחצי שהיא חולה בסרטן.
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השחקן אמיר פתר זכה גם כן בפרס על משחקו בהצגה "אואזיס", שאותה כתב עפ"י ספרו של נואל
פאורליר, "שחר במדבר". ההצגה, בבימויה של חן דוד, מביאה את סיפורו של חייל צרפתי לאחר מלחמת

העולם השנייה, שנשלח להילחם במורדים האלג'יראים. השניים יחלקו את הפרס הראשון בסכום של
10,000 שקלים ע"ש השחקן ניסים עזיקרי.

 
בנימוקיהם כתבו השופטים על שלפי: "ביצוע וירטואוזי, מלא תעוזה, המצטיין בלהט, ברק, הומור,

רגישות, פשטות ואנושיות הפורצים ממנה ומגיעים אל הלבבות". את משחקו של פתר הגדירו השופטים:
"מדויק ושובה לב".

 
בציון לשבח זכו השחקנים יואב דונט על משחקו בהצגה "הייתי שם" מאת מוטי לרנר ובבימויו של איציק

ויינגרטן, וישי גולן על משחקו בהצגה "תהליך תופס מקום" מאת ובבימויו של אריק אביגדור.
 

בתיאטרונטו, שנערך ביפו העתיקה בניהולו האמנותי של יעקב אגמון, ביקרו כ־5,000 איש.
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חוזרת הביתה

הנסיעה המסתורית בבוקר לקונסוליה הישראלית במוסקבה. ההסתגרות בחדר המלון. ואז הריצה לקניית מעיל בקניון לקראת המפגש עם 

נעמה - כאישה חופשייה - ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבת "ידיעות אחרונות" ליוותה אתמול את יפה יששכר והייתה לצידה…

"אגדל את הילדים ברוח של ד גנית"

דגנית גליק (40) חלתה בשפעת ואושפזה בבית החולים  רמב"ם לעשרה ימים • ביום שלישי שוחררה לביתה, חשה ברע והוחזרה לבית 

החולים • יומיים אחר כך נפטרה •  "מדוע בכלל שיחררו אותה", תוהה בעלה • רמב"ם: "אנו ממתינים לתוצאות בדיקות כדי לקבוע את…

יאללה, לבית"ר

מהסעיף המיוחד בחוזה ועד תיאום הציפיות עם רוני לוי • מהייבוש של איביץ' ועד הלחץ של בניון • מהארונית הנעולה בחיפה ועד הדלת 

הפתוחה בבית וגן • אלירן עטר סגר בבית"ר ירושלים, ראה אותה מפסידה במושבה והתחיל להבין באיזה סיר לחץ הוא נחת
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