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כל הילדים רוק-דים
מתישהו בחייו של כל הורה מגיע 
השלב שבו הוא מחפש לגוון את 

הפעילויות שאליהן הוא יוצא עם ילדיו. 
פעילות כזו בדיוק ניתן למצוא בליין 
המסיבות הזה, שמביא )בין היתר( את 
הרוק והמוזיקה האלטרנטיבית למרכז 

הרחבה - שבה כולם יכולים לבלות 
אחד לצד השני, מבוגרים וקטנים כאחד. 
בזמן שההורים יחוו נוסטלגיה שתזרוק 

 אותם לימיהם כבליינים, הילדים
יקבלו הזדמנות ליהנות מבילוי לצד 

ההורים שלהם, כל זאת לצד פעילויות 
נוספות שיתקיימו במקום.

שבת, האומן 17, תל אביב

מתנה למדינה
המחזה שביימה חני אלימלך, המבוסס 

על הספר בעל אותו שם של יפית איטח, 
מגולל את סיפורו של ילד שרוצה לחגוג 
את יום הולדתה של המדינה שלו, ולשם 

כך הוא נעזר בחבריו. הסיפור המשמח, 
המלא באהבת הארץ, מסתיר בתוכו 
סיפור עצוב, שבאמצעותו מתאפשר 

לצופים לגעת בנושאים רגישים 
באמצעים מרוככים ובצורה ססגונית 
ומסקרנת. עם מוזיקה מקורית שיצר 

המוזיקאי עילי בוטנר.
חמישי, היכל התרבות אשקלון

המלט
רק לאחרונה אסף יונש סיים את 

לימודיו בבית הספר למשחק של יורם 
לוינשטיין, וכעת הוא יישא על כתפיו 

את התפקיד הראשי בעיבוד החדש 
והעכשווי של יאיר שרמן למחזה הנודע 

של וויליאם שייקספיר, מהמחזות 
מהגדולים בהיסטוריה. המלט, נסיך 

דנמרק הצעיר, יוצא לחקור את מותו 
של אביו ולנקום אותו, אך הוא מגלה 

שדבר אינו באמת כפי שהוא נראה.
שבת-רביעי, תיאטרון בית ליסין, ת"א

לא מתנצלת
דימוי גוף, מוסכמות חברתיות, 

זוגיות, וכמובן גם עולם הדייטינג 
- כולם נמצאים בפודקאסט של 

שחר בן־ימיני, שעוסק בהם בהנאה 
ובקלילות, וללא פילטרים. עם כנות 
בלתי מתפשרת, שמובעת בשיתופי 
החוויות האישיות אותם צברה, בן־

ימיני חולקת את סודותיה, ומלמדת 
שלא משנה מה - אסור להתבייש 

לדבר על אף נושא שבעולם.
זמין בכל הפלטפורמות

מריה מתחילה מחדש
קארין ויאר )"משפחת בלייה"( מככבת בדרמה קומית נוגעת ללב 

כעובדת ניקיון טובת לב ומגושמת, שחייה האפורים משתנים כשהיא 
מתחברת להובר, אב הבית בבית הספר הגבוה לאמנויות של פריז 
שבו היא עובדת. הוא מסיר את האבק מחלומותיה - ופותח אותה 

לחיים, אם היא רק תמצא את האומץ שקיים בתוכה. בבתי הקולנוע

בתולים

סרט הבכורה של מאור זגורי, שהיה מועמד לפרס אופיר על בימויו 
וכתיבתו, הוא דרמת התבגרות אוטוביוגרפית יוצאת דופן, שעוקב 
אחר נער רגיש בעל מיניות מתפרצת, במקביל לאירוע טראומטי 

שהוא חווה. עם מאור לוי בתפקיד פריצה מדהים, עמוס תמם, 
ליאנה עיון, ואשתו של זגורי - חן אמסלם־זגורי. בבתי הקולנוע

התפריט

במרכז הקומדיה השחורה הזו נמצא זוג צעיר שנוסע עם קבוצת 
זרים ליעד אקסקלוסיבי על אי מרוחק באוקיינוס השקט, שם יאכלו 
במסעדה של שף מוערך ומשונה. הם רק לא יודעים שהסעודה הזו 

תכלול כמה הפתעות לא צפויות. עם אניה טיילור־ג'וי )"גמביט 
המלכה"(, ניקולס הולט )"קתרינה"( ורייף פיינס. בבתי הקולנוע

סרט סרט סדרהסדרה מוזיקה מוזיקה
גזלייט

זוכי האוסקר ג'וליה רוברטס ושון פן 
מגלמים במיני־סדרה הזו את ג'ון נ. 
מיטשל, התובע הכללי של ארה"ב 

בעת כהונת הנשיא ניקסון, ואת 
אשתו מרתה, שמגלה עד כמה עמוקה 

היתה מעורבותו של בעלה בפרשת 
ווטרגייט. כשהיא עומדת לגלות 

לתקשורת את מה שידוע לה, הוא 
נוקט אמצעים קיצוניים כדי למנוע 

ממנה לעשות זאת.
HOTוב־ yesשני, ב־

הלב הקר + מלכת השלג

הוצאת הספרים "קדימה" ממשיכה 
בתרגום יצירות מופת לילדים ולנוער 

עם הקפדה מעוררת השתאות על 
עיצוב ואיור. שני הספרים האחרונים 
שפרסמה ההוצאה נפלאים, מאוירים 

בעמלנות ומשחקים 
על התפר שבין אגדות 

לילדים בוגרים 
לכותרים עמוקים 

למבוגרים, מה שהופך 
אותם למושלמים 

לעונת החורף.

ונסדיי
קומדיית האימה העל־טבעית הזו 

מעוררת ציפייה רבה, בעיקר הודות 
להגעתם של בני משפחת אדמס 

ושל הבמאי המוערך טים ברטון אל 
המסך הקטן. בסדרה ונסדיי נאלצת 

לא רק למנוע מסע הרג בבית הספר 
שלה ולפענח תעלומה שבה הסתבכו 
הוריה, אלא גם להסתדר בתיכון שבו 
היא לומדת. גם זוכת האוסקר קתרין 

זיטה־ג'ונס )"שיקגו"( בפנים. השוס 
האמיתי: כריסטינה ריצ'י, שגילמה את 
הנערה בשני סרטי הקולנוע הראשונים 

על המשפחה, תתארח בתפקיד קטן.
רביעי, נטפליקס

מיכל ויינשטוק 
Coincidental –

8 שירי אלבומה של הזמרת־יוצרת 
הזו, בוגרת בית הספר למוזיקה רימון 
ומכללת ברקלי למוזיקה היוקרתית, 

משלבים אינדי־פופ אלקטרוני עם 
אר'נ'בי מודרני. העיבודים וההפקה 
המוזיקלית של מתן אגוזי, שעבד 

בעבר עם אקו ועם נגה ארז, מוציאים 
מוויינשטוק תוצאות מרשימות, 

שנותנות מקום של כבוד לטקסטים 
העוצמתיים שאותם כתבה והלחינה 

לצד אחרים. הגרוב הממכר שלה 
מבטיח שצופן לה עתיד ורוד במיוחד.

זמין בכל הפלטפורמות

 יעל דקלבאום – 
 What About The Women

כיאה לעובדה שהזמרת־יוצרת 
הישראלית הזו הפכה בשנים 

האחרונות לאקטיביסטית התומכת 
בצורה נלהבת במיוחד בהעצמה 

ובהתעוררות נשית, אין פלא ש־11 
שירי האלבום החדש שלה עוסקים 

בדיוק בנושא הזה. העבודה של 
דקלבאום, יוצאת ההרכב "הבנות 

נחמה", על האלבום עם אדם בן־אמיתי 
ורונן סאבו מוציאה את המיטב שבה, 

ותחושת השליחות שלה מורגשת לכל 
אורך האלבום )שאף כולל שיר עם 

ג'וס סטון( - מה שהופך את ההאזנה 
לו לכזו שקשה שלא להיסחף אחריה.

זמין בכל הפלטפורמות

מאור כהן במופע חדש
מוזיקאים רבים מקיימים בחורף סיבוב 
הופעות רגוע ואקוסטי, אך מאור כהן 

מעולם לא היה אמן רגיל - וכך גם 
הפעם: הוא יוצא לסיבוב הופעות חדש 

)"טורבו"( שבו הוא פותח מנועים 
ומגברים, ומבעיר את הרחבה עם 

להיטיו הרבים. מימי זקני צפת, דרך 
הבליינים והזבובים, ועד חומרי הסולו 
שלו - כהן גורם לקהל שלו להיסחף 
אחריו באובדן שליטה של כיף גדול.

שישי, זאפה הרצליה

צילומים: באדיבות נטפליקס, יחסי ציבור, באדיבות פורום פילם, באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט, מיכל חלבין, עירד נצר, באדיבות HOT ו־NEXT TV, איי.פי., איה בוזגלו באדיבות סרטי יונייטד קינג, באדיבות בתי קולנוע לב, אלדד עובדיה

במה

מילה שלה
דרמה אינטנסיבית העוקבת אחר סיפורן של שתי עיתונאיות הניו-

יורק טיימס שחשפו באומץ את הסוד הגדול של הוליווד. הסרט, 
שכבר מקבל ביקורות מעולות ברחבי העולם, צפוי לככב בטקס 

האוסקר הקרוב. בכיכובן של קארי מאליגן וזואי קאזאן המרגשות. 
בבתי הקולנוע

משפחה

שאק
שאקיל אוניל, שנחשב לאחד 

הכדורסלנים הגדולים בהיסטוריה, הפך 
לאייקון תרבותי שלא דומה לאף אחד 

אחר. בסדרה תיעודית בת ארבעה פרקים 
מספק אוניל הצצה אל החיים הפרטיים 
שלו, החל מילדותו ועד שהפך לכוכב־
על שזכה ב־4 אליפויות NBA ופעם 
אחת בתואר שחקן העונה של ליגת 

הכדורסל הטובה בעולם. המבט אל חייו 
האישיים שמחוץ לפרקט מספק לצופים 

נקודת מבט מפתיעה על מי שנחשב 
לאגדה עוד בחייו.

HOTוב־ yesחמישי, ב־

ניל יאנג והקרייזי הורס - 
World Record

אלבום האולפן ה־42 של המוזיקאי 
הקנדי הוותיק, שהוא ה־15 שלו ביחד 

עם להקת הרוק האמריקנית, מגיע 
כמעט שנה לאחר צאת אלבומם 

המשותף הקודם. הוא עוסק ביחסים 
של יאנג עם כדור הארץ ועל חוסר 

הוודאות שקיים כיום בעולמנו, אך גם 
באהבה שלו לרכבים )בשיר "שברולט", 
שאורך יותר מ־13 דקות(. האמן האגדי 

בן ה־77 הפיק את האלבום לצד ריק 
רובין האלמותי, והשילוב ביניהם מפיק 

מיאנג תוצאה מרעננת במיוחד.
זמין בכל הפלטפורמות

ספרפודקאסט


