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למען בריאות כולנו יש לעטות 
מחיר כרטיס 159 ש״ח מסיכה לאורך כל המופע.
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מאמא מיה  
מחזה מאת: המחזאית הבריטית קת’רין ג’ונסון. מבוסס על: שירי להקת אבבא, שחוברו על ידי בני אנדרסון 

וביורן אולבאוס, לשעבר חברים בלהקה. בהשתתפות: להקה גדולה של שחקנים, זמרים ורקדנים ובליווי 
תזמורת חיה

עלילת המחזמר מתרחשת באי קטן ביוון. ערב חתונתה, 
מבקשת סופי, בת יחידה לאמה, לגלות את זהותו של אביה 

האמיתי. ביומן של אמה, סופי מגלה מידע המרמז על שלושה 
מאהבים שהיו לאם, איתם בילתה לילה סוער ומלא תשוקה 

בתקופה בה נכנסה להריון. בשם האם אבל ללא ידיעתה, 
הבת מזמינה את שלושת המאהבים להגיע לערב יום חתונתה, 
בתקווה שאחד מהם הוא אביה, שיוביל אותה לטקס החתונה. 
שלושתם מתייצבים באי הקסום, במלון הקטן שמנהלות האם 

והבת, וחולקים זיכרונות נעימים. העלילה מסתבכת כששלושת 
הגברים מבינים שהכלה אינה יודעת מיהו אביה, ושכל אחד 

מהם עשוי להיות האב האמיתי.
מחזה מאת: קתרין ג׳ונסון • מוזיקה ותמלילים: בני אנדרסון, ביורן אולבאוס • נוסח עברי: אלי ביז’אווי • בימוי: 

משה קפטן • ניהול מוזיקלי: ליאור רונן • כוריאוגרפיה: שחר פרץ • עיצוב תפאורה: ערן עצמון • ע. מעצב 
תפאורה: שרי גוליאט • עיצוב תלבושות: אביעד אריק הרמן • סטיילינג וע. מעצב תלבושות: נועה דותן • עיצוב 

תאורה: אבי יונה בואנו )במבי( • עיצוב פאות ושיער: אסנת שגיא • הדרכה קולית: דוקי עצמון • עיצוב סאונד: 
ערן פרלדיק • קורפיטיטור: ליאת פרלוב • שחקנים: מיקי קם • רוני דלומי • אגם בוחבוט • הילה שלו • חני 

נחמיאס • עירית ענבי • אורנה דץ • שרון חזיז • יגאל שדה • שרון אלכסנדר • דורון אורן • גל גולדשטיין • מתן 
שביט • יעל צדוק • רוני מרחבי • אביב פנקס • עמית זיתון • ניב חביב • חנן שוורצברג • אור טרגן, תומר ברש 

• ניר חסדאי • תום חודורוב • שחף בלאש • רז סלמון • עדן אמסילי, שחף בוארון • תומר אזולאי • עמרי וינקור 
• מאיה מדג׳ר • קארין שניידר • אנה אקהרד • גל שטרית • דורין סידמן • סיון קינר קיסינגר • לימאי חייקין • 

אורי לביא • ניצן ינקלוביץ׳ • מתן קפלן • מיכל פרדקין • תות מולאור • ליאן ארליך • שירן אליהו • זיו עוז ארי • 
תזמורת: ליאור רונן, • גיורא ליננברג • ליאת פרלוב • דניאל וייס • אלון עזיזי • טל רונן, יוני גבעוני • אדם טל.

יום ו׳ 10.12.21 • שעה 11:00
תיאטרון הבימה ת״א

הזמנת כרטיסים במתנ"ס.
הסעה מהיישובים תהיה 
בהתאם להרשמה מראש


