
 גוזמאית בצרות – ביקורות
 

 

 "עיקר הקסם של ההצגה - הלא היא העברית הצחה והמשחק המקסים של מיכל רובין, שמלהטטת
  עם תפאורה עשויה ביד אמן, ומשלבת גם מוסיקה של סשה ארגוב.

 כאמא לילדים צעירים, וגם כספרנית שנחשפת להרבה הצגות, שעות סיפור, ותכנים המופנים
 לילדים – מיד זיהיתי שמדובר ביהלום.  אין בהצגה התייפיפות, רצון לרצות קהל מאותגר קשב או

  נסיון להתאים את הטקסט לשפה יומיומית. וזה מצליח לה!

  האולם היה מלא מפה לפה, ילדים והורים, וכולם עם חיוך מרוח על פניהם.

  מומלץ בחום! וגם לתשומת ליבם של מי שבוחר הצגות לסל תרבות של שנת הלימודים הקרובה."

 

  מירב איילון, ספרנית ,זכרון יעקב.

    

 "זהו אושר גדול ושמחה רבה לצפות בהצגה כל כך איכותית. החל מבחירת החומרים שאין עוררין
 על איכות כותביהם, עבור דרך תפאורה מותאמת, צבעונית ומעניינת וכלה בביצוע המקצועי של

 השחקנית והיוצרת מיכל רובין. כל הכבוד ותודה על חוויה תרבותית שכזאת!"

 

  שרית הוכברג גננת, כרם מהר"ל

   

 "תודה רבה על ההצגה הנפלאה "גוזמאית בצרות" של לאה גולדברג לה זכינו. הכול היה מדויק
 ובטוב טעם: התפאורה, הקשר הבלתי אמצעי שיצרת עם הילדים - בחיוך, מגע ובמלל, המוסיקה

 הנהדרת, שילבת הומור והצלחת לשעשע את הילדים והם היו מוקסמים עם עיניים בורקות
 "שאובים" אליך לאורך כל ההצגה .ילדנו חוו הצגה ברמה גבוהה ונחשפו לשפה העשירה של לאה

 גולדברג, שפה שכמעט לא שומעים אותה היום."

 

  מיכל אריאב, קיבוץ נחשולים.

   

 

 

 



  "אני מבקשת להודות לך על המסע הקסום שחווינו. מסע בין מילים וסיפורים, מופרכים וסוחפים.
 הלכנו שבי אחרי דמותה של לאה שמש, פקחית אנרגטית והוזה, מסורה, ופנטזיונרית, שהובילה

  אותנו בדמיונה בין הטקסטים הנפלאים של לאה גולדברג. 

  תודה על שפה עשירה ולא מתפשרת. תודה על הצגה שאינה מתיילדת, ותודה על ההשקעה.

  לעונג היה לנו. זו בהחלט היתה חוויה מעודדת קריאה."

 

 שלומית הראל ויינר, רכזת הדרכה ואירועים,

  הספרייה העירונית באר שבע.

   

 "מיכל רובין הופיעה אצלנו השנה בשתי הצגות: "סודות בצנצנת" בעקבות שירי מרים ילן שטקליס
 ו"גוזמאית בצרות" בעקבות לאה גולדברג. שתי ההצגות הצטיינו בתפאורה מוקפדת, בטקסט

 איכותי ובשפה גבוהה. מיכל מקצועית מאד, משעשעת ורצינית כאחד ויוצרת קשר מצוין עם הילדים.
 הילדים נהנו מאד משתי ההצגות. התרשמנו מאד מהאיכות הגבוהה, מהמשחק המקצועי,

 מהמוזיקה והתפאורה היפהפיה. אני שמחה מאד להמליץ על שתי ההצגות ." 

 

  דפנה פישר, מנהלת ספריית חוף השרון. 

 

 


