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כוריאוגרפיה

אמיר קולבן

להקת קולבן דאנס

כמ ִהין
ֵ KMEHIN
:כוריאוגרפיה
אמיר קולבן
:תאורה
שי יהודאי
:תלבושות
הגר ויטל
:עיצוב פסקול ותפאורה
אמיר קולבן
:יוצרים-רקדנים
, סתיו דרור,הראל גרז’וטיס
,דלפין יונגמן
, סלע פריד,עירית עמיחי
,סרגיי שאמוטה
 אליסה שוגר,ארין שאנד
:מוסיקה

Choreography:
Amir Kolben
Lighting design:
Shay Yehudai
Costume design:
Hagar Vital
Soundtrack and set design:
Amir Kolben
Creative collaborators:
Harel Grazutis, Stav Dror,
Delphine Jungman,
Irit Amichai, Sela Fried,
Sergey Shamota,
Erin Shand, Alissa Shugar

Music:

Balmorhea
Laurie Anderson
Charlie Chaplin
Diamanda Galas
Dmitri Shostakovich
Leila Arab
חווה אלברשטיין

היצירה “כמהין” בוחנת את נושא האוכל :כטרף,
כאמצעי תקשורת ,אוכל בהקשר לדימויי גוף,
לתסכול ולתשוקה .הרקדנים מציגים באמצעות
דימויים כוריאוגרפים ותיאטרליים את יחסי
האהבה-שנאה שיש לנו עם האוכל ועם
התרבות שסביבו.
במופע כמהין צצים סיפורים וקרעי זיכרונות.
חילופי הסיפורים והזיכרונות בין האורחים
הקרואים לסעודה מתרחשים סביב שולחן אוכל
קיים או דמיוני ,תוך שינוי המערכים החברתיים
ותוך יצירה של טקסים תרבותיים חדשים.
טקסים שהופכים למאבק הישרדות ללא
הסוואות וגינוני נימוס.

להקת קולבן דאנס
להקת קולבן דאנס היא להקת מחול עכשווית,
שהוקמה בירושלים בשנת  1996על ידי אמיר קולבן.
פיזיות אתלטית ,דואטים מורכבים ותיאטרליות הם
מסימני ההיכר של שפת המחול שהתפתחה בלהקה.
הלהקה משלבת בהופעותיה צורות אומנותיות רבות
ומגוונות ,כגון מחול ותיאטרון ,מוסיקה חיה ומוקלטת,
הקרנות של וידאו ואנימציה ממוחשבת.
ליד הלהקה פועל בית ספר למחול ,שלצד הכשרה
מקצועית מעניק לתלמידיו את חוויית המחול
הייחודית של הלהקה .כמו כן ,מטפחת הלהקה
רקדנים צעירים בסדנה להכשרת רקדנים אשר
מופיעה ברפרטואר להקת קולבן דאנס.

אמיר קולבן ,מנהל אומנותי
אמיר קולבן ,מייסדה ומנהלה האמנותי של להקת קולבן דאנס,
מוכר כאחד הכוריאוגרפים והמורים המובילים בארץ.
אמיר נולד בקיבוץ רמת השופט .הוא החל את הכשרתו כרקדן
בבת דור ובבת שבע .ב 1980-הגיע אמיר לניו יורק ,שם למד
בבית הספר למחול של מארס קנינגהאם ,מגי בלק ,צבי גוטהיינר
ואחרים ,שם גם הופיע בלהקתה של אליסה מונטה.
כששב ארצה ,רקד כסולן בלהקת בת שבע ובבלט הישראלי.
מאוחר יותר רקד כסולן בתיאטרון המחול שליד האופרה
בפרייבורג ,גרמניה.
ב 1996-ייסד והיה לכוריאוגרף של להקת “קומבינע” ,ששמה
שונה ב 2006-ל”קולבן דאנס” .הוא יצר עבור הלהקה יותר
מעשרים עבודות ,שזכו להצלחה והוצגו בארץ ובעולם.
לאמיר תואר שני מהאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שבה
גם שימש כראש החוג למחול.
אמיר הופיע עם יצירותיו בארבע יבשות בפסטיבלים שונים ברחבי
העולם .כמו כן יצר עבור להקת בת שבע ,הבלט הישראלי ,להקת
תמר ,להקת המחול הקיבוצית ,תאטרון המחול של פרייבורג
(גרמניה) ,להקת המחול העכשווי בסגד ותיאטרון המחול של
בודפשט (הונגריה) ,ועבור להקות קרלה פרלו ובוזמהדאנס
בוושינגטון די.סי( .ארה”ב).

חברי הוועד המנהל:
יושב ראש הוועד :ד"ר דן רונן
עזרא דלומי
פרופ’ מיכאל מלצר
אסתר נרקיס
יוסי קדמן
דורון שורר
ועדת ביקורת:
יעקב בן לביא
יורם גורדון
מנהל אמנותי :אמיר קולבן
מנהלת אדמיניסטרטיבית :דפנה ולדמן
מנהלת שיווק :רותם דרוקמן
מנהלת מכירות :דליה יהודאי
יחסי ציבור :שאולי בסקינד יחסי ציבור
צלם :כפיר בולוטין
עיצוב תוכניה :סטודיו אתי קלדרון
צלם וידאו :פאבל דיברוב
תודות :נחום לנגסם ,היכל התרבות יבנה;
בנצי ביטרן ,מרכז ז'ראר בכר; אבי אלבז,
האקדמיה למוסיקה ולמחול
מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center

להקת קולבן דאנס
מרכז ז’ראר בכר,
רחוב בצלאל  ,11ירושלים
02-6243365
www.kolbendance.com
kolbendance@013.net

