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מהרפרטואר
יצירות
מתרגשים
שאוהב ומביןמחולולכן הרקדניםשלנו מאור
להופיע
מול קהלישראלי.
קלאסיועכשווי.
מיוחדים.

בראיון

מיוחד
למעריב,

מסביר

הםמצליחיםלהעביר

את העקרונות של המחול המע־
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עולמי ,מכיוון
$DN2$שמתאימה$DN2$לסיבוב
תאימה
על פינה באוש היה מאורוגוואי ,ישלנו רקדנים ,כוריאוגרפים
שהגיוון והעושר שלה ממחישים
העולם ,ומונטוויראו היא אחד מהיעדים הנ־
$TS1$הנחשקים$TS1$
ומורים למחול בכל
הרקדנים
את הרבגוניות של
$DN2$הנחשקים$DN2$בעולם עבור אנשימחול.
חשקים
הפרשני
שלנו ,ואת הכישרון
״בסך הכל הייתי רק מאחללנו שנמשיך ככה,שנצליחלהוריד
שלהם .המופע כולל את היצי־
$TS1$היצירה$TS1$
לסוגיו השונים ממגדל השן שלוולחשוף אותו לקהל
אתהמחול
תוכנית

$DN2$היצירה $DN2$׳דון קיהוטה׳,
רה

קלאסית

שהיא יצירה

הדורשת וירטואוזיות

עצומה

מהרקדנים ,ערכנו אותה

מחדש כך

שתתאים למסעעולמי

והיא כוללת

של שוברט׳ללא מי־
$TS1$מילים׳$TS1$,

האחתלמוזיקה
שוויות
$DN2$עכשוויות$DN2$
$DN2$מילים׳ $DN2$,שהיא יצירה איקונית ממש של מחול
לים׳,
דואט בשם׳אראג׳יאטו׳,למוזיקה שלמאהלר.
איזו יצירה,

דוכל

״אישית אני
$DN2$קיחוטה׳ $DN2$בגירסה
טה׳

וזאת מכיוון

ביצירההמלווה

הקצרהשלנו,

להעביר אותה לדור
גם תמיר

כאן ,חכי

מתרגש מאד מהעריכה

אותי כל
הצליחה וזכתהלחיים
צופים .אני

מרגשת

אותן,

המחודשת של׳רון קיחו־
$TS1$קיחוטה׳$TS1$

החיים .זו היצירה שאני

ממש

מודרני והשנייה,

שאתה?

מכטאד! את מי

צעיר גם

מתרגש מאיר

אהבתילרקוד

שמדובר

חש הכי מזוהה

ארוכים ,וזה היה

של

הרחב ,אבל בלי לוותר על איכות ,ושהממשלה שלנו
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