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דבר המנהלת האמנותית:

הפסטיבל הזה, למרות שדרש עבודה רבה, כמו באופן טבעי קרה מעצמו, כאן, בעין הים. 
דומה שזה קרה כך כי ההתכוונות של כל כך הרבה אנשים איתם אני עובדת לאורך השנים צברה 

מומנטום ודברים פשוט הסתדרו לכדי מה שקורה עכשיו. 
מזה 20 שנה ויותר, אני עובדת בעיקר עם צרפת וחיה בפער העצום שבין שתי המדינות האלה, 

ישראל וצרפת בכל הקשור לקרקס עכשווי. כל משתתפי הפסטיבל האורחים שלנו, במסגרת עונת 
תרבות ישראל צרפת, ובתמיכת פלטפורמת CIrcusNext האירופאית הינם חלק לאורך השנים 

מהתהוות רעיון הפסטיבל.
תושבי עין הים הבאים לראות ולחוות כאן קרקס עכשווי במיטבו ובמרחק נגיעה, כמו גם קהילת 

הקרקס הישראלית ובעיקר היוצרים שעבדו ויצרו כאן במהלך השנתיים האחרונות, הם הבסיס 
להבנה פנימית שאולי אנחנו בשלים לפסטיבל קרקס עכשווי משלנו. 



תודה רבה לכל הארגונים שהרימו את הכפפה, תומכים בקיום הפסטיבל ומאפשרים את מימושו: 
 Creative והצוות האירוגוני והאדמיניסטרטיבי שלה, הממומן בשיתוף עם תכנית CircusNext פלטפורמת
Europe של הקהילה האירופאית, ממשלות ישראל וצרפת באמצעות המכון הצרפתי בפריז ומשרד החוץ 

כאן בישראל, במסגרת עונת תרבות ישראל - צרפת 2018. 
תודה על שהרמתם את כפפת הקרקס העכשווי למען ישראל, קהילת הקרקס המקצועית וחובבי 

הקרקס ההולכת ומתפתחת כאן!
תודה ענקית ומלאה אהבה והערכה לאמני הפסטיבל שנאותו לבוא לכאן ולשתף אותנו ביצירותיהם 

החדשות ובאמנותם האיכותית המרתקת והמתפתחת תדיר!
תודה אישית עמוקה ומלאת השראה ל Jean - Michel Guy על החברות לאורך השנים, על החשיבה 

המעמיקה עוד ועוד שמאפשרת כל פעם מחדש, לראות מעבר למציאות של כאן ועכשיו, אל העתיד 
שאנחנו כולנו יוצרים יחד, מציאות ערכית, קרקסית, אמנותית, איכותית, חובקת עולם ואדם. 

אני נרגשת ומלאה שמחה גדולה בלב לקראת שלושת ימי הפסטיבל.
כולי תקווה שבסיומו גם כל מי שהיה כאן וחווה את היצירות המופלאות והחשיבה העמוקה בתחום, 

יתרגש וישמח כמוני. כן ירבו כנסים מקצועיים מסוג זה שיפתחו את ישראל לאופקים חדשים של יצירה 
קרקסית ותמיכה ממסדית ליצירה זו.

ואי אפשר בלי תודה אחרונה וענקית כמובן לצוות הפסטיבל שעמל כאן בחודשים האחרונים 
ללא לאות: ענבר אבן צור על ההפקה מא׳ עד ת׳, הצוות הטכני: יוגי דקל, ג׳ייק סליב, וליאור רחמילביץ׳, 

ערן שפירא על הוידאו - עריכה ותיעוד ויחד עם ורדית כגן על הקייטרינג, מילי גפני על העיצובים 
הגרפיים, הכנה לוגיסטית: בועז יכין וחשמל מתחם: חן אלברט.

תודה למתנדבי הפסטיבל היקרים ובעיקר לאמתי ויה-לי ולכל תושבי עין הים שפתחו את דלתותיהם 
וליבם לעולם הקרקס העכשווי בשקיקה ובאהבה רבה.

תודה על השותפות, על היצירתיות, על ההקשבה ועל היותכם בכל אשר 
הייתם עד כה ובכל אשר תהיו.

אוהבת  מאוד,

אורית נבו

Edito:

This festival, though it demanded a lot of work, as if naturally happened of its own accord, here at 
Ein Hayam. It seems as though the intention of so many people I have the privilege of working 
with along the years has been set on it and accumulated momentum, so that things simply had 
put on a shape and form to what is happening now.

 It is more than 20 years that i work mostly with France and live in a huge professional gap that
lies between these two countries Israel and France. The Contemporary Circus gap.
 All our guests  taking part in this festival, in the framework of the Israel-France cultural season
 2018 or supported by the CircusNext European platform have been, along the years a
 foundational part of this festival’s becoming. The people living in Ein Hayam, who come to see
 contemporary circus at its best and at touching distance, as well as the Israeli circus community
 and especially the artists and companies who worked and created here during the past 2 years,
 are the basis for an understanding that maybe the time is ripe and we are ready for our own
 Contemporary Circus festival.



 A great big thank you to all our Partner organizations that embraced the initiative, support it
 and make its realization possible: The European CircusNext platform co-financed by the
 Creative Europe program, it administrative and organizational team and specifically Cecile
 Provot for taking a clear stand for this festival from the start.
 The governments of Israel and France through the French Institute in Paris and the foreign
 ministry here in Israel in the framework of the Israel-France cultural season 2018. Thank
 you for  your support for contemporary circus in Israel, the professional circus community
and circus lovers growing and developing here.

 An enormous gratitude and admiration goes to the festival artists, who agreed to come here
and share their new creations, and their fascinating artistic quality ever evolving!
 A deep and personal full of love and inspiration to Jean-Michel Guy, for his friendship , his
 ever deepening thought that enables time and again to see beyond the reality of here and
  now towards a future we are all creating together, a reality of human, circus, artistic,
uncompromising quality, and world embracing human values.

I am moved, humbled and full of joy at heart for the next 3 days of the festival.
 I hope all who will be here to experience it will feel the same after it. May such professional
 gatherings of this kind abound to develop Israel into new cultural horizons of circus creation
and institutional support for it.

 It is impossible to end this editorial without an enormous thank you to the festival team who
 worked here in the past few months to prepare it: Inbar Even Zur for the production from A
 to Z, our technical team: Yogi Dekel, Jake Sliv, Lior Rachmilevich, Eran Shapira for the
 video editing and documentation as well as the catering  with Vardit Kegan, Mili Gafni for the
graphic design, Boaz Yakhin for the premises preparation and Hen Albert, for the electricity
 Thank you to the festival volunteers and especially Amity and Ya-Li and to all inhabitants of
 Ein Hayam who opened their houses and thier hearts to the contemporary circus world with
eagerness and love.

 Thank you for the partnership, the creativity, the listening and for being all that you have
 been until now and all
 that you will be.
  

      
With deep love,

Orit Nevo



Lecture - Conférence - הרצאה
Jean Michel Guy - Le Cirque d’art

פתיחת הפסטיבל - יום חמישי 4/10 10:30-13:00

מהו ה Cirque D’art ? מה הוא חייב לקרקס הבידורי  שנדמה שהוא מממשיך תוך כדי שהוא מתרחק ממנו? 
מה הוא איננו חייב לו?דרך  איזה שלבים הוא עבר כדי לאשר את קיומו? לאן מועדות פניו במרחב ובזמן? מה 

ההשראה לישראל ומישראל? ז׳אן מישל גי יענה על שאלות אלה ושל הקהל, באמצעות הרצאה על 
ההיסטוריה של ה Cirque D’art - החל מהקרקס החדש שנולד בשנת 1968 ועד הקרקס העכשווי של 2018 - 
שיעשה סיבוב ויציץ אל ההיסטוריה של הקרקס באופן כללי. הוא יעזר גם בהקרנת קטעי וידיאו משמעותיים.

Qu’est-ce que le cirque d’art ? Que doit-il au cirque de divertissement dont il semble procéder tout en 
s’en éloignant ? Que ne lui doit-il pas ? Par quelles étapes est-il passé pour s’affirmer ? Où va-t-il, 
dans l’espace et dans le temps ? Quelle inspiration pour Israel  et d’Israel ? Jean-Michel Guy répondra 
à ces questions, et à celles du public, au moyen d’une conférence sur l’histoire du cirque d’art –du 
nouveau cirque né en 1968 au cirque contemporain de 2018- qui fera retour sur l’histoire du cirque en 
général, et de projections-vidéo significatives. 

What is the Cirque D’art? What does it owe to the entertainment circus which it seems to proceed 
though constantly distancing itself from? What does it not owe it? Which phases did it go through in 
order to affirm itself? Where is it going? In space and time? What inspiration for Israel and from Israel 
has it? Jean-Michel Guy will respond to these questions, and those of the audience, by means of a 
lecture on the history of the Cirque d’art - the new circus born in 1968 to the contemporary circus of 

ז׳אן מישל גי הוא סוציולוג, סופר ובימאי, מורה לאנליזה של מופעי קרקס ודרמטורגיה קרקסית בביה״ס 
לקרקס  Rosny-sus Bois  ב CNAC וב ESAC בבריסל. הוא מהנדס מחקר מזה 20 שנה עבור משרד התרבות 
והתקשורת הצרפתי בתחומים אמנויות מופע שונים, ובמיוחד במסגרת זו ומחוצה לה, חוקר את ההיסטוריה 

הרצנטית של הקרקס ומחברם של מספר מאמרים, ספרים אוספים ויצירות כתובות משמעותיות בתחום. 
 Alzheimer for all :במסגרתה הוא כותב שותף ובימאי של המופעים Scabreuse מייסד שותף של להקת ה

La mourre ,(TAITEUL), ו Body כמו גם יוזם הרעיון של סדרת הרצאות הנקראות ״Circonferences״ 
המוקדשות לאמנויות הקרקס. מעבר לכך הוא מייעץ למספר רב של אמנים ולהקות בתהליכי יצירה שונים 

 Jeunes ומעביר לעיתים תכופות סדנאות ביצירה לקרקס במסגרות שונות. הוא היה יו״ר חבר השופטים של
Tallents Cirque  עד שנת 2012, וחבר בחבר השופטים בגרסתו הנוכחית של הפרויקט כפלטפורמת תרבות 

.Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres אירופאית. הוא בעל התואר

Jean-Michel Guy Est sociologue, auteur et metteur en scène,  enseignant en analyse critique et 
dramaturgie du cirque. Il est ingénieur de recherche au ministère de la culture et de la communication- 
(département des études, de la prospective et des statistiques). Connaisseur du cirque, il est auteur de 
nombreux articles dans diverses revues spécialisées (Arts de la piste, Stradda) et d’ouvrages : Les arts 
du cirque en France en l'an 2000 (Chroniques de l'association française d'action artistique),  Avant-
garde cirque ! Les arts de la piste en révolution (éditions Autrement, 2002). Il enseigne l’analyse 
critique à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois, et la dramaturgie du cirque dans le 
cadre du « certificat en dramaturgie circassienne » décerné par le Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne et l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles.Cofondateur de La 
Scabreuse, il est co-auteur et metteur en scène des spectacles Alzheimer for all, [ TAÏTEUL ], La 
mourre et Body, et concepteur d’un cycle de conférences, intitulé Circonférences, consacré aux arts du 
cirque. Il est également conseiller artistique de nombreux artistes de cirque, anime fréquemment des 
laboratoires de création en cirque et donne de nombreuses conférences. Il a été vice-président puis 
président du jury du dispositif Jeunes Talents Cirque jusqu’en 2012. Il est membre du jury du dispositif 
européen Circus Next, qui a pris sa suite. Il est Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres.



NONADA 
Rafael de Paula - Cie du Chaos

Daily at 17:00 on the outdoor stage 

במופע Nonada שיציג רפאל בעין הים הוא חוזר לפשטות. זהו מופע נקי מאפקטים חיצוניים שכולו 
תנועה נוכחת, אותנטית של אקרובט עם עמוד סיני וקהל.

״יצירה חדשה זו נובעת מהרצון לחזור לפשטות כלשהי לספירה. אני מעונין להביא מבט חדש את 
הכתיבה הכוריאוגרפית על העמוד על הבמה. להתקרב למי שמסתכל מתוך יחס אינטימי יותר, סוג של 

שותפות. מדובר בחויה של חשיבה, חושיות, הפשטה,המחפשת דרך מטאפורות פיזיות, להצית אצל 
הצופה רגשות פרימיטיביים בעלי משמעות. Nonada הוא דיאלוג ביני לבין העמוד הסיני, עימות ידידותי 

בתוך מערכות יחסים שונות בין העמוד והאנושי כשהצופה משמש כעד למתרחש.״ 

    רפאל דה פאולה
יצירה וביצוע - רפאל דה פאולה
Fred Cardon - אדמיניסטרציה

AY-ROOP - הפצה
            Cie du Chaos - הפקה

 L’Essieu du עזרה ותמיכה  Les tombées de la Nuit, Rennes / Festival Mirabilia, Fossano - מפיקים שותפים
  Batut, Murols, AY-ROOP et ville de Rennes -

Performances     (debates and presentations follow)

 Thursday 4th October          יום חמישי 4 באוקטובר

Daily at 17:00-18:00 מדי יום ב  

CircusNext Performance 
1) NONADA - Rafael de Paula (20 minutes)

2) ZOOG  - Amir & Hemda - אמיר וחמדה (30 minutes)

אורך המופע הכולל כשעה
Durée du spectacle en total - 60 minutes

Duration of the whole show - 60 minutes

המופע עולה בפסטיבל עין הים לקרקס עכשווי בתמיכת פלטפורמת CircusNext הממומנת 
בשיתוף עם תכנית Creative Europe של הקהילה האירופאית

Ce spectacle est présentée a Ein Hayam Contemporary Circus Festival grâce a 
l‘aide de la platforme CircusNext, Cofinancé par le programme Europe créative de 

l’Union européenne.



“Cette nouvelle pièce part d’un besoin de revenir à une certaine simplicité, un dépouillement. Je 
souhaite porter un nouveau regard sur l’écriture chorégraphique du mât sur scène, me rapprocher 
de celui qui regarde dans un rapport intime, une forme de partenariat. Il s’agit d’une expérience 
contemplative, sensorielle, abstraite, qui cherche, à travers des métaphores corporelles, 
à déclencher chez le spectateur des émotions primitives qui font sens. Nonada est un dialogue 
entre moi et le mât chinois, une confrontation amicale dans une multitude de rapports entre mât et 
humain, qui prend le spectateur pour témoin.” 

Creation et Interprétation - Rafael de Paula
Administration - Fred Cardon
Montage de production et diffusion - AY-ROOP
Production - Cie du Chaos

Co-production - Les tombées de la Nuit, Rennes / Festival Mirabilia, Fossano 
Aides et soutiens - L’Essieu du Batut, Murols, AY-ROOP et ville de Rennes 

“This new piece comes from a need to go back to a certain simplicity, a counting.
I wish to bring a new light to the choreographic writing for the pole, on stage.
Get closer to he or she that watches in an intimate relation, a sort of partnership.
It is about a contemplative, sensual, abstract experience, that seeks through corporeal metaphors, 
to light up primitive emotions that make sense for the spectator.
Nonada is a dialogue between me and the Chinese pole, a friendly confrontation, in a multitude of 
relations between the pole and the human, while the spectator is a witness.”

Rafael de Paula
Creation and performance - Rafael de Paula
Administration - Fred Cardon
Distribution - AY-ROOP
Production - Cie du Chaos

Co-producers - Les tombées de la Nuit, Rennes / Festival Mirabilia, Fossano 
Support and assistance - L’Essieu du Batut, Murols, AY-ROOP et ville de Rennes



רפאל דה פאולה נולד בברזיל ופוגש את הקרקס בגיל 21, הוא לומד בביה״ס הפופולרי לקרקס של בלו 
 CNAC הוריזונטה בברזיל. בגיל 25 הוא מגיע לצרפת כדי להמשיך את לימודיו בביה״ס הגבוה לקרקס ה

אותו הוא מסיים במופע This is the end בבימויו של  David Bobée. בשנת 2012 רפאל יוצר את ה  
Compagnie du Chaos  כדי לקדם את הפרוייקטים האמנותיים שלו בעלי ענין מיוחד בעבודה עם סאונד, 

 Vigilia דימויים ויזואליים ומדיה חדשה בשילוב עם התנועה האקרובטית. כך הוא יוצר את המופעים
.CircsNext שזכה גם בתמיכת הפרויקט Nebula (2016) (2014) ו

Rafael de Paula

Né au Brésil, Rafael de Paula rencontre le cirque à 21 ans et se forme à la Escola Popular de 
Circo de Belo Horizonte. À 25 ans, il vient en France pour continuer sa formation au CNAC dont il 
sort avec le spectacle This is the end, mis en scène par David Bobée. En 2012, Rafael crée la 
Compagnie du Chaos pour porter ses projets de développement et de création autour du cirque, 
de la danse et des arts numériques. C’est ainsi qu’il crée, Vigilia (2014) et Nebula (2016), deux 
œuvres sensorielles d’une maîtrise exceptionnelle.

Rafael de Paula

Born in Brazil, Rafael de Paula came to circus at 21 years old and studied in Escola Popular de 
Circo de Belo Horizonte. At 25, he came to France to continue his studies at CNAC. In 2012, he 
created Compagnie du Chaos for circus, dance and digital arts projects.

ZOOG - אמיר וחמדה 
Amir & Hemda

מדי יום בשעה 17:30 על הבמה בחצר
 

ZOOG הוא היפה והמכוער של כל מערכת יחסים, השמחה שברגעים הטובים שלה, 
אבל גם הקשיים והקונפליקטים הקיימים בה. זהו מפגש בין שני אקרובטים,עניין יום-יומי, 

משחק של אהבה ושנאה, קרב שבו רוך ואכזריות הם חלק בלתי נפרד מאותו חיבור על הבמה. 
סיפורי האהבה הם אוניברסליים, דומים זה לזה, אך כל כך שונים. 

הצופים מוזמנים להציץ לתוך מערכת היחסים, על ההיבטים השונים והמגוונים 
של אינטימיות ותקשורת.

          
 Le Studio-PACT, Lido & La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance :תומכים ביצירת המופע
 (Toulouse, FR) - La Central del Circ (Barcelona, ES) - Subtopia (Norsburg, SE), - La Cascade, Pole National
Cirque (Bourg-St-Andeol, FR)



Photo: Casey Herd

ZOOG est le beau et le laid d‘une relation quelconque, la joie dans les bons moments, ainsi que 
les difficultés et conflits que s‘y trouvent. C‘est un rencontre entre eux acrobates, une affaire de 
tout les jours, un jeu d‘amoure et de haine, un combat dans lequel la tendresse et la cruauté font 
part de la même connexion sur scène. Les histoires d‘amoure sont universels, elles sont similaire, 
mais si different. Le public est invitée a jeter un oeil sur la relation, les aspects différents et divers 
de l‘intime et de la communication.

Soutiens: Le Studio-PACT, Lido & La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse, FR) 
- La Central del Circ (Barcelona, ES) - Subtopia (Norsburg, SE), - La Cascade, Pole National Cirque (Bourg-
St-Andeol, FR)

ZOOG is the beautiful and the ugly of any relationship, the joy in the good moments, as well as 
the difficulties and conflicts that lie therein. It is an encounter between two acrobats, a daily affair, a 
game of love and hate, a battle blending tenderness and cruelty, an inseparable part of the 
interaction on stage. Love stories are universal, they are similar, but so different. The audience is 
invited to peak into the relationship, its different and divers aspects of intimacy and communication.

Supports: Le Studio-PACT, Lido & La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (Toulouse, FR) 
- La Central del Circ (Barcelona, ES) - Subtopia (Norsburg, SE), - La Cascade, Pole National Cirque (Bourg-
St-Andeol, FR)



אמיר וחמדה     
אמיר גואטה וחמדה בן צבי, זוג אקרובטי ישראלי המבוסס בטולוז, צרפת.

אמיר מגיע מרקע ארוך של קפוארה, וחמדה התחילה את דרכה בקרקס כפר יהושע בגיל 12. 
בשנת 2012 הם נפגשו בבית הספר לקרקס סנדסיאל , המשיכו את ההכשרה שלהם באיטליה ב     

Cirko vertigo ומאוחר יותר ב Lido בטולוז, צרפת.
אמיר וחמדה, הם זוג אקרובטים בתפקידים "הפוכים" מהמקובל.

הם נעים בסגנון שלוקח השראה מאומנויות לחימה, קפוארה ופארקור, הופכים את התנועה 
האקרובטית המשותפת שלהם לסוג של ריקוד. 

Amir and Hemda
Amir Guetta and Hemda Ben Zvi, an acrobatic couple from Israel, now based in Toulouse, 
France. Amir comes from a 12 years background of Capoeira and Hemda practiced circus 
from the age of 12. They met in the Sandciel circus school in 2012 and continued their 
training for another year at Cirko Vertigo in Italy and later on at Lido - Centre des arts du 
cirque de Toulouse, France.
Amir and Hemda are inversing the typical roles of partner acrobatics, their style is inspired 
by martial arts, capoeira and parkour, transforming their acrobatic movement into a kind of  
dance.

Amir et Hemda
Amir Gueta et Hemda Ben Zvi, un couple d’acrobates provenant d’Israel, basée a 
Toulouse, en France, Amir vient d’un training de 12 ans de Capoeira et Hemda pratique le 
cirque depuis l’âge de 12 ans. Ils se rencontrent a l’école de cirque Sandciel en Israel en 
2012, puis ils continuent leur formation au Circko Vertigo a Turin, Italy et le Lido a 
Toulouse. Amir et Hemda inverse les rôles typiques de l’acrobatie en deux. Leur style est 
inspirée des arts martiaux, capoeira et parkour, ils transforment leur movement acrobatie a 
un sort de danse.

Photo: Alex Lopez



PILIM -  פילים
Thursday 4th October at 20:30 in the studio

יום חמישי 4/10 20:30 בסטודיו

פילים הוא דואט של ריקוד ואקרובטיקה, אוויר וקרקע, שני אחים. 

השקט והשלווה מאפשרות התבוננות אינטימית בנפשות, אשר ממבט ראשון עומדות איתן, אך 
למעשה, תלויות כמו על חוט דק באקראיות של המציאות, בתמיכה ובהקשבה האחד לשני. 

פילים, הוא סיפור על שניים, אשר מזקקים את הווייתם לכישורים אקרובטיים תנועתיים ועם 
זאת, מטשטשים את הגבול בין הבמה לבין מהלך החיים הרגיל. ההסתכלות החייתית מאפשרת 

לקהל נקודת מבט נקייה משיפוט בין הכוח לרגישות ובין האינסטינקט לרגש ונותנת לנו את 
ההזדמנות ללמוד משהו על ההוויה של החיה האנושית. 

הדואט נוצר במסגרת ״קרקס במרחק נגיעה״ ובתמיכת מרכז ON  ליצירה של קרקס עכשווי

“PILIM” (Elephants in Hebrew) 

A dance and acrobatics duet, air and earth, two brothers.                                              
Peace and quiet allowing intimate observation of souls, which are solid at first glance, but 
in fact, dependent on a thin thread of randomness and reality, supporting and listening to 
each other. PILIM is a story about two, who distill their being into acrobatic skills and thus 
doing, blurring the lines between the stage and the ordinary routine of life.  Animal 
observation gives the audience a point of view, a judgment - free sensitive power and an 
emotional instinct, thus giving us the opportunity to learn something about the existence of 
the human animal. The duet was created with the help and support of ON - Contemporary 
Circus Creation Center. 

                  Photo: Aviad Oren



תום וקסלר 

אמן, רקדן וכוראוגרף. גדל בחיפה והתאמן בילדותו באומנויות לחימה ואקרובטיקה. כרקדן, רקד 
באופרה הישראלית, בלהקת המחול של ענבל פינטו ואבשלום פולק, וכיום רוקד עם להקת     
Guy Nader and Maria Campose המבוססת בברצלונה. תום פיתח גישה אמנותית לתנועה 

בשם Movement Archery אשר אותה הוא מלמד בסמינרים וסדנאות בלהקות, בתי ספר, 
אוניברסיטאות קרקסים ודוג'ואים ברחבי העולם. 

יוגי דקל 

אמן תנועה וקרקס מהמובילים בארץ המתמחה בתנועה באוויר ואקרובטיקה על חבל.       
בעשור האחרון הופיע בכל רחבי בארץ במגוון רחב של פרויקטים, ליווה אמנותית אמנים, 

קבוצות יוצרות ומופעים שונים. במשך 5 שנים ריכז ולימד את מקצועות האוויר בבית הספר 
 Dynamic לקרקס, סנדסיאל. יוגי פיתח גישה אמנותית וטכנית לעבודה ותנועה באוויר בשם

Thinking אשר יוצרת חיבור בין העבודה האווירית לקרקע וכיום מעביר סדנאות בארץ ובחו״ל. 
בשנת 2016 הציג לראשונה את מופע הסולו המלא שלו ״HUMAN״ המשלב תנועה על הקרקע, 

אקרובטיקה באוויר ומוזיקה חיה. 

Tom Weksler 
Artist, dancer and choreographer. Grew up in Haifa, he has been practicing martial arts 
and acrobatics since childhood. 
As a dancer, he danced with the Israeli Opera, Inbal Pinto and  
Avshalom Polak Dance Company, ROOTLESSROOT (Athens), DOT504 (Prague) and 
currently dancing with Guy Nader and Maria Campose (Barcelona)  
Tom has developed an artistic movement approach called “Movement Archery” that he 
teaches in circus schools, universities and dojos around the world.  

Yogi Dekel  
A Circus artist and a leader in the Israeli circus scene, specializing in aerial  
acrobatics and movement. 
In the last decade yogi performed all over the world in a variety of projects. In the last  
few years, Yogi accompanied artistically solo artists, creation, groups and various shows.  
He was a coordinator and teacher in the Sandciel circus school for 5 years.  
Yogi developed a technical and artistic approach to aerial work called “Dynamic Thinking”  
which he teaches in workshops and seminars in Israel and abroad.  
In 2016 represented his first full solo show "HUMAN" combining movement on the ground, 
air acrobatics and live music.  

 21:30  A few words of thanks and the festival Opening Party with DJ Yano Sade



  Friday 5th October                     יום שישי  5  באוקטובר  
Daily at 17:00-18:00 מדי יום ב 

CircusNext Performance 
1) NONADA - Rafael de Paula (20 minutes)

2) ZOOG  - Amir & Hemda - אמיר וחמדה (30 minutes)

אורך המופע הכולל כשעה

Durée du spectacle en total - 60 minutes

Duration of the whole show - 60 minutes

המופע עולה בפסטיבל עין הים לקרקס עכשווי בתמיכת פלטפורמת CircusNext הממומנת בשיתוף 
עם תכנית Creative Europe של הקהילה האירופאית

Ce spectacle est présentée a Ein Hayam Contemporary Circus Festival grâce a l‘aide de la 
platforme CircusNext, Cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne.

This show is presented in the festival thanks to the gracious support of the CircusNext 
platform, co-financed by the "Creative Europe" program of the European Union

Please see details above  פרטים בתחילת התכניה

 Reality Check  -  Test de réalité  -  בדיקת מציאות

Friday 5th October at 18:30 in the studio/ שישי 18:30 בסטודיו

מופע לוליינות על חבל אנכי בשילוב מחול, תיאטרון ופרפורמנס.  
 

"כשהייתי בן שש אבא שלי נתן לי מחברת. אני לא יודע למה, אבל החלטתי שזוהי מחברת 
חלומות. מאז עברו יותר מעשרים שנה ואני ממשיך לתעד את מסעותיי הליליים על גבי שש 

מחברות, בכתב צפוף. 
במופע הזה אני מרקד על המרווח החמקמק שבין ערות ושינה, בין חלום ומציאות, בין המודע 

והלא מודע. אני משתף בדבר האינטימי ביותר שיש לי: הדיאלוג הבלתי פוסק עם עולם השינה, 
הערות, ומה שביניהם".

*  משך המופע כ 45 דקות 
* המופע אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל 12 

Performances      (debates and presentations follow)



נמרוד פרחי  

יוצר עצמאי, מדריך בשיטת גרינברג ואמן קרקס וירטואוזי, מתמחה בחבל אנכי. בוגר בית הספר 
הגבוה לקרקס  ”Le Lido"  בטולוז. 

 
 Un spectacle acrobatique avec corde lisse, danse et théâtre.
 « Quand j'avais six ans, mon père m'a donné un cahier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai
décidé que c'était un journal de rêves.

Plus que vingt ans se sont écoulés depuis le temps, et je continue à documenter mes 
voyages nocturnes dans six cahiers d'écriture dense.
Dans cette performance, je danse sur l'espace insaisissable entre l'éveil et le sommeil, 
entre le rêve et la réalité, entre le conscient et l'inconscient. Je partage la chose la plus 
intime que je possède: le dialogue sans fin, avec le monde des rêves, le monde de réveil, 
et ce qu’il y a entre les deux. »

* Durée - environs 45 minutes
* Le spectacle n’est pas conseillée a des enfant a moins de 12 ans

          Photos: Daniel Shira

Nimrod Farchy 

Est un artiste indépendant et praticien de la méthode Grinberg. Il est spécialisée en corde 
lisse et diplômé de l'école de cirque "Le Lido" à Toulouse,.



Reality check is an acrobatic performance with a vertical rope combined with dance, 
theater and performance! 
 
"When I was six years old, my father gave me a notebook, I do not know why, but I 
decided it was a notebook of dreams. Since then, more than twenty years have gone bye, 
and I continue to document my nightly journeys in six densely written notebooks. 
In this performance I dance around the elusive space between wakefulness and sleep, 
between dream and reality, between the conscious and the unconscious. I share the most 
intimate thing I have: the endless dialogue with the world of sleep, awakening, and the in 
between. " 

* Duration - 45 minutes
* The show is not recommended for children under 12 years of age  

Nimrod Farchy

Is an independent creative rope artist. He is a practitioner in the Grinberg method and a 
graduate of “Le Lido” circus school in Toulouse.

LOOP
שישי ושבת 5,6/10 בשעה 20:30 על הבמה בחצר 
Fridayand Saturday 5,6/10 on the outdoor stage

Loop הוא קונצרט פלסטי של זריקות, תפיסות ורוקנרול.
שני ג׳אגלרים ומתופף מזמינים אתכם לקחת חלק בקונצרט כוריאוגראפי של כדורים וטבעות 

שמתעקמות וקופצות לכל הכיוונים. 
Playlist של רוטינות שעובר מג׳אז לפופ, ממסורתי לאבסורד ומסתיים בשיר אהבה אקוסטי של 

הטבעות והכדורים הכי קטנים בעולם. 
לופ יוצרת את הסטייל העקום שלה עם מסכות שעשויות מטבעות ג׳אגלינג, משחקי ילדים 

רציניים, פצצות, קטפולטות וקימונואים יפנים. 
אל תשכחו את אטמי האוזניים!

משך המופע 60  - דקות

Jonglage & rock'n roll. Batterie en émoi, anneaux conciliants et balles à impulsion lascive 
font le joyeux jeu des trois protagonistes de la compagnie Stoptoï pour un concert de jetés 
plastiques explosifs
Deux jongleurs, un batteur. Des balles, des anneaux en plastique tordus et manipulés 
dans tous les sens. Loop est un spectacle de jonglage où les objets comme les corps se 
transforment en rythme et en rupture avec la musique. Construit avec l’énergie d’un 
concert, Loop explore les limites des formes et de la matière juste avant la rupture. Et nos 
trois explorateurs sont des instrumentistes hors pair, un batteur métronome infatigable et 



des jongleurs qui font ce qu’ils veulent de leurs anneaux : du tricot, des catapultes ou 
même des… bombes.

Jonglage - Neta Oren, Gonzalo Fernandez Rodriguez 
Musique - Gaetan Allard 
Regard exterieur - Eric Longequel 
Création lumière - Thibault Condy 
Costumes - Annabelle Locks, assistée de Bleuenn Brosolo
Diffusion & production - Camille Le Falhun

Durée - 60 minutes 

Producteurs délégués : Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain du Pays 
de Château-Gontier, avec le soutien du Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la 
Loire (Cité du cirque Marcel Marceau) 
Coproductions : Le Carré, Scène nationale – Centre d’art contemporain du Pays de 
Château-Gontier, Pôle régional des arts du cirque des Pays de la Loire / Cité du Cirque 
Marcel Marceau & festival Le Mans fait son Cirque, École de cirque de Lyon, Maison des 
Jonglages, scène conventionnée, La Courneuve., SPRING, festival de nouvelles formes 
de cirque en Normandie proposé par la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : La 
Brèche à Cherbourg et le Cirque– théâtre d’Elbeuf, 
Avec le soutien de La Cascade, Pôle national cirque Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes, 
Circuscentrum, Gent, Belgique, Festival Theater op de Markt, Neerpelt / Belgique, Espace 
Catastrophe # Centre international de création des Arts du Cirque, Bruxelles / Belgique, 
Espace Bonnefoy, Centre Culturel – Toulouse. 

                  Photo: Robin Montrau



LOOP
Juggling & rock’n roll.
The joyous game of the three protagonists of STOPTOI for a concert of explosive plastic 
throws. Two jugglers, a drummer. Balls, plastic rings, twisted, manipulated all over.
LOOP is a juggling performance where objects as bodies transform in rhythm and rupture 
with the music. Our three explorators are incomparable instrumentalists. An inexhaustible 
drummer metronome and jugglers who do what they want with their rings: they knit, throw 
and create bombs. 

Juggling - Neta Oren, Gonzalo Fernandez
Music - Gaetan Allard
 Exterieur eye - Eric Longequel
Lighting creation - Thibault Condy
Costumes - Annabelle Locks, with the help of Bleuenn Brosolo
Distribution & production : Camille Le Falhun

Duration 60 minutes

Stoptoi 

STOPTOI היא להקה צרפתית-ספרדית-ישראלית שהוקמה בשנת 2016.
חברי הלהקה הם Gaëtan Allard (מערכת תופים, שירה, כלי הקשה עם טבעות וכלים אחרים),

Gonzalo Fernandez Rodriguez  (טבעות וקס-קס) ונטע אורן (כדורים והטחות ראש). 
בעקבות הכשרה מקצועית בביה״ס הגבוה לקרקס לידו בטולוז, נטע וגון יוצרים דואט ראשון 

”3X3“, ב 2015. בשנת 2016, עם הצטרפותו של Gaëtan הם מקימים את להקת STOPTOI סביב 
 .LOOP הפרויקט המשותף

Stoptoi est une compagnie franco - hispano - israélienne, formée en 2016 et composée de 
Gaëtan Allard (batterie, chant, percussions d’anneaux, autres instruments), Gonzalo 
Fernandez Rodríguez (anneaux, kass-kass) et Neta Oren (balles, headbanging). Après 
une formation à l’École Supérieure de Cirque du Lido à Toulouse, Neta et Gon créent en 
2015 un premier duo « 3x3 ». En 2016, rejoints par Gaëtan, ils créent la compagnie 
STOPTOÏ autour d’un projet commun : LOOP. 

STOPTOI is a French - Hispano - Israeli company, created in 2016.
Company members are: Gaëtan Allard (drum kit, singing, percussions with rings and other 
instruments), Gonzalo Fernandez Rodriguez (rings and Kass-kass) and Neta Oren (balls 
and head banging). Following a professional training at the Ecole de cirque Superieure du 
Lido in Toulouse, Neta and Gon create a first duo “3x3”, in 2015. In 2016, joined by Gaëtan 
they create the company STOPTOI around a common project LOOP. 



LOOP
שישי ושבת 5,6/10 בשעה 20:30 על הבמה בחצר 
Fridayand Saturday 5,6/10 on the outdoor stage

21:30  A few words of thanks and the festival Ending Party.

Performances           (debates and presentations follow)

 Saturday 6th October          יום שבת 6 באוקטובר

Daily at 17:00-18:00 מדי יום ב  

CircusNext Performance 
1) NONADA - Rafael de Paula (20 minutes)

2) ZOOG  - Amir & Hemda - אמיר וחמדה (30 minutes)

אורך המופע הכולל כשעה
Durée du spectacle en total - 60 minutes

Duration of the whole show - 60 minutes

המופע עולה בפסטיבל עין הים לקרקס עכשווי בתמיכת פלטפורמת CircusNext הממומנת 
בשיתוף עם תכנית Creative Europe של הקהילה האירופאית

Ce spectacle est présentée a Ein Hayam Contemporary Circus Festival grâce a 
l‘aide de la platforme CircusNext, Cofinancé par le programme Europe créative de 

l’Union européenne.



מודלים אפשריים לתמיכה ביצירה בתחום הקרקס
Possible models for support in Contemporary Circus

Thursday 4th October 14:30-16:30 / יום חמישי 4/10/18 14:30-16:30 בסטודיו

דיון בנושא מודלים אפשריים לתמיכה ביצירה של קרקס עכשווי
בעקבות מודלים צרפתים וארופאים קיימים.

המודל הצרפתי ברמה הלאומית והמקומית, למה זה חשוב בכל הרמות כמו גם ברמה 
בינלאומית? האם ניתן ללמוד מהמודל הצרפתי וליצור מודלים לתמיכה בישראל?

פלטפורמת CircusNext כמודל יחודי של תמיכה בקנה מידה אירופאי.

בהנחית אורית נבו ובהשתתפות קטי בובאר - מנהלת שותפה של מרכז הסובסיסטאנס בליון, 
מארק פויאנד - מנהל מרכז הקרקס CIRC ופסטיבל CIRa, ז׳אן מישל גי, קון אלרי - סגן נשיא 

פלטפורמת CircusNext האירופאית ואורחים נוספים מישראל.

Round Table about support and accompaniment for Contemporary Circus Creation. 
The French model, on both a national and local level. Why is this important on both scales, 
as well as Internationally? Is it possible to learn from the French model and create models 
for support in Israel ? CircusNext platform - a unique model on a European scale.

Animated by Orit Nevo, With the participation of Cathy Bouvard - director of The 
Subsistances in Lyon, Marc Fouilland - director of the CIRC circus center and the CIRCa 
festival, Jean -Michel Guy - Director, teacher and researcher for the French ministry of 
culture, Koen Allary vice president of the European CircusNext Platform and other guests, 
from the Israeli community and cultural institution. 

Un débat au sujet des modèles de soutien a la creation en France et la possibilité de créer 
des modèles similaires en Israel. Les systèmes de soutien et d’accompagnement a la 
creation aux niveaux national, et local, les bénéfices de ces systèmes, a l’échelle local, 
national et international. CircusNext - un model unique de soutien a la creation a l’échelle 
Européen.

Animée par Orit Nevo, en participation de Cathy Bouvard, co-directrice des Subsistances 
a Lyon, Marc Foillland director de CIRCa et du CIRC Pole National des arts du cirque Midi- 
Pyrénées, Jean-Michel Guy, Koen Allary vice president de la platforme CircusNext et 
d’autres  professionnels Israéliens.

________________________________________________________________________

Debates and Presentations



CircusNext פרזנטציה של פלטפורמת
Présentation de la Platforme CircusNext
Presentation of the CircusNext Platform

Friday 5/10 at 14:00 in the Studio / יום שישי 5/10/18 14:00-16:00 בסטודיו

פרזנטציה של פלטפורמת CircuNext ע״י קון אלארי סגן הנשיא של הפלטפורמה האירופאית. 
בנוכחות אמנים שזכו לתמיכה, נציגי חבר השופטים. לקהל של תלמידי קרקס, אנשי מקצוע 

ותרבות. שאלות ותשובות בנושא הפלטפורמה האירופאית היחודית הזו.

Présentation de la Platforme CircusNext, par Koen Allary, vice président de la platforme 
Européen CircusNext, en présence des artistes leurrants et pré - sélectionnés, 
représentants des membres du jury, pour une audience des étudiants de cirque et des 
professionnels Israeliens. Une session des questions et réponses a propos de cette plate-
forme Européen Unique.

Presentation of the CircusNext platform by CircusNext representative, Koen Allary, vice-
president of the European platform CircusNext, for an audience of circus school students, 
artists and professionals. In presence of Rafael de Paula, Amir & Hemda (for the beginning 
of the session). Jean -Michel Guy, Orit Nevo. A session of Q&A. 

________________________________________________________________________

מיפגש בנושא הכשרה מקצועית לקרקס בצרפת היום
ומרכזי הקרקס המלווים אמנים מקצועיים בתהליכי יצירה

A meeting about Professional circus schools in France and the 
accompaniment of Professional artists in their creation

Saturday at 14:30 in the studio / יום שבת 14:30-16:00 בסטודיו

 מיפגש של תלמידי קרקס ישראלים מבתי הספר השונים עםאורחינו מחו״ל בנושא בתי ספר
 מקצועיים לקרקס בצרפת באופן כללי, וביחוד:

l’Ecole de Rosny,, Le CNAC, Le Lido  
 

ובהמשך שעה קצרה של דיון בנושא ליווי אמנים מקצועיים בתהליכי יצירה.
פרזנטציה קצרה של מרכז ON כמרכז יחיד מסוגו בישראל לליווי תהיכי יצירה בתחום הקרקס 

העכשווי.
Un rencontre des étudiants des écoles de cirque Israeliens avec Jean-Michel Guy et 
Cathy Bouvard au sujet de la formation professionnel de cirque en France. En particulier, 
Rosny sous Bois, Le CNAC, Le Lido.



Suivis par une courte discussion de l’accompagnement artistique des artistes 
professionnels.

Et au final une courte présentation du Centre ON et ces activités particulières 
d’accompagnement pour les artistes de cirque dans leur processus de creation en Israel. 

Meeting of Israeli Circus students with our guests about Professional Circus education in 
France in general and in particular: l’Ecole de Lyon, Rosny, Le CNAC... 
Followed by a short hour of discussion about the accompaniment of professional artists.

A short presentation of the ON Contemporary Circus Creation Center as a unique place for 
artistic accompaniment for professional artists in Israel. 




