קליוסטרו וצוותו עובדים מעל  29שנה עם מבוגרים וילדים במסגרות שונות :הצגות ,מופעים ,אירועים,
הפעלות ,תכניות טלוויזיה ("מערת הקסמים" ,טלעד) ,קייטנות וחוגים.
תכניות ההפעלה בקסמים לילדים של קליוסטרו אושרו והומלצו גם על ידי סל התרבות של משרד החינוך,
אמנות לעם וגם על ידי קרן קרב ( 3תכניות).באירועים למבוגרים יוצר קליוסטרו שילוב מנצח ומתוחכם
של הנחיה אינטליגנטית ,שנונה מצחיקה ומיוחדת המשלבת מסרים שיווקיים ,קסמים מתוחכמים וטקסטים
שנונים בתוך רצף האירועים הבימתיים .הדגש הוא על שילוב כל המשתתפים בהתרחשות בין אם מדובר
בעובדים ע"י הפנמת מסרים תוך ארגוניים ובין אם מדובר בלקוחות/ספקים ע"י הטמעת מסרים שיווקיים.
תשאל את :מוזיאון ישראל ירושלים ,מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ,מוזיאון תל אביב לאמנות ,מוזיאון
ארץ ישראל ,רשות הגנים ,טלעד ,בית לסין ,רשת שרתון מוריה ,היאט ים המלח ,עלית ,אסם ,תנובה,
יורוקום( H.P ,היולט פאקרד) ,בורגר ראנץ' ,גטר ,כלל חברה לביטוח ,אריה חברה לביטוח ,בנק המזרחי,
שטראוס ,נסטלה ,קפה לנדור ,סיליקון גרפיקס ישראל ,סופר פוש ,קונטקסט ,אמנות לעם ,סל תרבות,
קרן קרב ,משרד החינוך והתרבות ,הולידי אין ,קומברס ,סי.אמ.אס ,.גלובוס גרופ ,פרומרקט ,פרומו ,1
אתגר ,צוות גלעד ,פנאי המאה ה ,31טבת סרטים ,חני הפקות ,בי.אי.טי ,.פאזה הפקות ,גוסטבו הפקות,
רשת המתנ"סים ועוד.
ההיסטוריה
קליוסטרו הקוסם ( )59התחיל את דרכו כקוסם חובב ,ממש במקרה ,לאחר כמה שנות פעילות חבר לנירה
רבינוביץ ו'קישקתא' ויחד אתם הסתובב במופעים ברחבי הארץ ,באותה תקופה נלקחה ההחלטה להיות
קוסם מקצועי .במהלך שירותו הצבאי יצר קליוסטרו את תקן הקצ"ר -קוסם צבאי ראשי ,וקיים מאות
מופעים לפני חיילי צה"ל בכל הארץ ,מאז ועד היום פעיל קליוסטרו בנושאים הבאים:
הדרכה לימוד ופיתוח תוכניות קסמים:
פיתוח ,כתיבה ,תפעול שיווק והפצה של:
קסמים וקהילה
סדנאות וכיתות לימוד לאוכלוסיות מכל הגילאים והסוגים ,קסמים לשיפור היכולת והתקשורת -אוכלוסיות
מצוקה ,אנוש ,סבא קוסם.
ביה"ס הגבוה לקסמים
למעלה מ 199,999תלמידים ב  13שנים האחרונות
קרן קרב
 3תוכניות מאושרות ע"י הקרן ורצות גם בימים אלו ,עשרות אלפי תלמידים בכל הארץ.
'קוסמי השרון'
להקת קוסמים ייצוגית .להקה מקצועית של ילדים קוסמים במופעים לכל הקהילה.
תיירות פנים:
יזום ,ניהול אומנותי והפקה של-
'פסטיבל הקוסמים'
רשת 'שרתון מוריה' ,קיץ  ,3991ולאור ההצלחה גם קיץ ' ,3993בית ספר לקוסמים' תוכנית בידור מלאה
וייחודית 8 ,בתי מלון בפרישה ארצית 49,999 ,איש לכל קיץ.
פסטיבלים:
יזום ,ניהול אומנותי והפקה של-
קסם של קיץ 1085

משרד הקסמים  90-7599047 -ת.ד  ,203רעננה 52192

מוזיאון ישראל 399,999 ,צופים בחודשי הקיץ.
'קסם באביב'
רשות הגנים ,קוסמים ופיות בטבע 2,999 ,איש בעין חמד ,יום אחד.
'פסטיבל מטאטא'
קוסמים ומכשפות בגן לאומי קיסריה 9,999 ,איש ב  2ימים.
מדע וקסמים
מוזיאון המדע בירושלים 13,999 ,איש בשבוע בפסח.
סוכות הקסמים
מוזיאון ארץ ישראל 4,999 ,איש ב  2ימי סוכות
הפסטיבל הבינ"ל ה 1-לקסמים
מוזיאון תל אביב 2 ,ימים ,אורחים מחו"ל ו  0,999צופים.
'אבראקדאדא'
 4ימים של קסמים ,דאדא וסוריאליזם ,מוזיאון ישראל ירושלים.
אביזרים לקידום מכירות:
פיתוח ,התאמה ,הפקה וייצור של אביזרי קסמים לקד"מ -
עלית ,שטראוס ,נוקיה ,אלילי ישראל ועוד רבים..
הצגות ילדים:
השתתפות כשחקן/קוסם ,כתיבה והפקה של-
'הרפתקה מופלאה'-
מאת ובבימוי גורן אגמון ,הפקה משותפת עם תיאטרון בית לסין  125הצגות.
'הוקוס צליל ופוקוס'
הצגת קסמים מוסיקלית עם עידן סוכובולסקי תיאטרון בית לסין ,הצגה פעילה 14 ,שנה 599 ,הצגות.
'אני אתם והקוסם'
קומדיה לקוסם ,נגן וליצן בית לסין 129 ,הצגות
'לא יכול להיות'
הצגת קסמים מוסיקלית עם עידן סוכובולסקי  ,הפקה עצמית 89 ,הצגות ,סוזן דלל
'קליוסטרו וחברים'
הצגת קסמים ובובות עם ג'יל בן דוד קסמים ובובות הפקה עצמית.
'רגע וגלי פוגשים את קליוסטרו'
הפקה חדשה בשיתוף גליה ישי וציפי מור .הצגה פעילה.
יעוץ להצגות:
תן מחזה ,קח קסמים מופלאים בשילוב חכם בתוך ההצגה ,הקסם שבתוך הקסם הבימתי...
הבימה
'גן הדובדבנים'' ,הקוסם מברוקלין'' ,המכשפה'
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תיאטרון לילדים ולנוער
הפקות שונות
מפגשים ,הרצאות:
'פגוש את הקוסם'
מפגש לילדים ולנוער ,הרצאה מרתקת בליווי הדגמות ולימוד קסמים
¬'אהבה :הנס הקסם והטריק שביניהם"
הרצאה על הקסם של האהבה מלווה בקסמי טלפתיה ומחשבה.
מופע מעורר מחשבות למבוגרים.
'שעות של קסם'
ללמוד מהקוסם ,סדרת מפגשים לגיל הרך ,לגני ילדים ,צהרונים ועוד
מופעים פומביים:
קסמים פומביים הם קסמים המיועדים לקהלי ענק ,בדרך כלל כמופע חוצות ענקי ומרגש.
שחזור הקסמים המסוכנים בעולם של הודיני
תלייה במוזיאון תל אביב '( 1082יותר הודיני מיפני')
מיכל המוות (מועדון 'ליקוויד' ) 1082
שריפה שריפה (גן מאיר גן קסום עירית תל אביב)
בריחה מכלוב נעול בבריכה
העלמת מכונית' -תחנה מרכזית חדשה'
מסע אל השמש  -העלמות בתוך מיכל במבה ,פסטיבל הצגות ילדים חיפה
טלוויזיה:
השתתפות כשחקן/קוסם כתיבה של -
מערת הקסמים של קליוסטרו
הפקת בית של טלעד לערוץ השני 19 ,פרקים קסומים לקוסם ובובה
(ג'יל בן דוד בתפקיד אופס) ,התוכנית זכתה לביקורות נפלאות.
מופעים מסחריים למבוגרים:
כתיבה,קריאטיב ,הפקה והנחיה של מופעים מסחריים ל -
 ,Hpסיליקון גרפיקס ,בנק מזרחי ,קפה לנדוור ,כלל חברה לביטוח ,אריה חברה לביטוח ועוד...
מופעים מסחריים לילדים ולכל המשפחה:
אלפי מופעים לפני ילדים בכל מיני מסגרות ברחבי הארץ.
תשאל את:
ידיעות אחרונות
המערה של קליוסטרו היא תוכנית ילדים כמו של פעם .יש בה קוסם ובובה וילדים אורחים .יש סיפורים,
וקסמים ופחדים .בעולם כל כך מכני ,שאפילו ה'טלאטביז' מתנהלים בו במישורים עתידניים ,זה כמעט לא
ייאמן לפגוש תוכנית תמימה כל כך .לא יאמן אבל דווקא נחמד .המערה של קליוסטרו מדברת לילדים
קטנים בגובה העיניים ,לא משתטה בשיחות מאולצות...ולא מעצבת סדר יום שקרי של בגרות מוקדמת
מדיי ,היא עוסקת באותם נושאים שמטרידים ילדים ,וילדים בלבד :כישוף ,פחדים ודמיון .היא אסתטית,
בלתי מאיימת ויש בה אפילו טיפים שימושיים (כשאתה בן שש ,קסמים הם דבר שימושי מאוד) .יותר מכל
היא מזכירה תוכניות ששודרו בערוץ הראשון או בטלוויזיה החינוכית ,כשהורי הילדים של היום היו
בעצמם ילדים" :הצריף של תמרי"" ,קרוסלה" ,ו"הבית של פיסטוק" .וכמובן המערה של קליוסטרו היא
תוכנית מקור ,והיא משודרת בערוץ  .3כמה תוכניות מקור לילדים כבר אפשר למצוא בערוץ הזה? רק
בזכות העובדה שגם ילדים זוכים למינון התרבותי הרלוונטי שלהם בערוץ הזה ,צריך לברך את
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"טלעד" ...,הרצינות הזאת בשידורי הילדים שלה שכוללים גם את "החברים של ברני" ו"שוקו טלעד"
בולטת במיוחד ב"מערה של קליוסטרו" תוכנית שמתייחסת גם לילדים בכבוד.
אורנה לנדאו/טלוויזיה/ידיעות אחרונות
"מופע מלא קסם ,הילדים מרותקים ,הקוסם משתף אותם באופן יוצא מן מהכלל ,ה'קסם האישי' שלו
מהלך קסמים על הצופים ,קטנים כגדולים ,הבמה עשירה והאביזרים צבעוניים ומסקרנים ...ההתייחסות
לקהל  -נהדרת"...
שרה ארנון/ביקורת הצגות ילדים/ידיעות אחרונות
מעריב
"המופע מקצועי הרבה מעל רמת מופע להטוטים רגיל...שילוב מוצלח של פסנתרן וקוסם זריזי
אצבעות"...
אבי דר/ביקורת הצגות ילדים/מעריב
"קליוסטרו מקצוען שיודע את נפש קהלו...הדגש הוא על ההגשה ,החן וההומור וזה עובד !
טלי פרי/ביקורת הצגות ילדים/מעריב
"המון קסמים מדהימים..השירים והדיאלוגים נשמעים אמיתיים ,כלומר רציניים גם כשהם מצחיקים...
בקיצור אין הרגשה של חלטורה אלא של מופע שהושקעו בו כשרון ,מחשבה ותשומת לב.
עטרה אופק
קליוסטרו הקוסם והמכשף!!! הרשמת אותנו בביצועים וגם בהשקעה ,במקצוענות ובאכפתיות .אני מודה
לך ומברך אותך .יישר כוח.
רוני פלד מנהל מח' האירועים ,מוזיאון ישראל ירושלים
הרוזן די אלסנדרו קליוסטרו -קורות חיים
 3997שיבוט מהיר ושימור גופת מקור -אוניברסיטת קליבלנד
3949

שיחזור אנאלוגי של פסטיבל אבראקדברא מוזיאון ישראל

3950

העלמת הגופה בהלווייתו של דיויד קופרפילד ,לאס וגאס

3952

השתתפות בפרויקט 'דיגום ריגשי' המאפשר שיחזור מיידי של כל חוויה רגשית .טוקיו ,יפן.

3934

גילוי הקסם המוחלט ,מופע מוצלח ראשון מול עיוורים ,אוניברסיטת מישיגן.

3913

יציאה לפנסיה ,איי סיישל הדרומיים.

3990

העלמות מוחלטת במסגרת פסטיבל כלל עולמי המועבר ברשת בשידור חי.
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הווה -

מבצע בייגל בייגל קסמים לקידום בייגלך www.bbmagic.co.il
הקוסם.קום חנות קסמים וריטואלית' ,קוסמי השרון'

פסטיבל אבראקאדאדא מוזיאון ישראל בירושלים ,אין כמו זמן הווה .פסטיבל הקוסמים רשת
3991
'שרתון מוריה' תוכנית קיץ לילדים' ,דני של שטראוס',
שוקו עלית.
3999

מערת הקסמים של קליוסטרו  -תוכנית ילדים טלעד ערוץ  ,3חוגים והדרכות לילדים

 1089-1000הקצ"ר הוא הקוסם הצבאי הראשי ,תליות ,הטבעות ,הודיני ,יפני ,מוזיאון ,תל אביב,
ירושלים ,מדע ,פסטיבלים ,קייטנות ,חוגים לילדים העלמת מכונית ,רכבת ,פסי רכבת ,הודיני ,חוג
לקולנוע ,אומנית ,קפה כתר ,חנות ספרים ,בית ספר לקוסמים עוד לפני שהארי חשב להיווצר ( 4שנים
של  14,999תלמידים) ,חופש.
1075

הדוד יצחק אמיר ז"ל מלמד את הקסם הראשון את הנער המתגבר.

1093

יום חם בפתח תקוה שם נולד משידוך בין שתי משפחות קצבים הבן הבכור למש' אוקסמן.

מת בטירה מבודדת ,בה נכלא לאחר שניסה לברוח מטירה אחרת ,בה נכלא למאסר עולם
1704
(האינקויזיציה דנה אותו למוות על כישוף ,אחיזת
עיניים וכפירה ,והאפיפיור המתיק עונשו למאסר עולם).
מעורב באירוע שקשור במחרוזת מסתורית ,שהיה אחד הגורמים למהפכה הצרפתית .ישב
1784
בכלא חצי שנה וגורש מצרפת.
1773

מתמנה לקוסם החצר של המלך לואי ה  19 -בארמון ורסאי.

1798

מתחתן עם סרפינה (לורנזה פליסיאני).

1794

לומד את מסתרי האלכימיה במסעיו במצרים ,יוון ,הודו ואתיופיה.

1744

מצטרף למנזר בנדיקטי ,ממנו הוא בורח תוך זמן קצר.

1752

נולד בפלרמו ,איטליה .אביו מת ,אמו לא יכולה לגדל אותו ,הוא גר עם הדוד ואח"כ בורח.
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