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 !"פרינסס שואו" נרכש ע"י נטפליקסהסרט 

 יפורה של זמרת אנונימית וקשת יוםהסרט התיעודי המרגש אשר מביא את ס

 מארה"ב יהיה זמין לצפייה בינלאומית 

 5.10-דוקו ב yesהסרט ישודר ב -בישראל

 80 -בישראל ומעל ללאומית בפסטיבל טורונטו, עשרות אלפי צופים -שנה אחרי הבכורה הבין

 לירן ע"י דוקו yes עבור שהופק הר עידו הבמאי של התיעודי סרטופסטיבלים ברחבי העולם, 

יהיה גם זמין לצפייה ברשת התוכן הבינלאומית נטפליקס  וערוצי טלוויזיה נוספים  עצמור

 ברחבי העולם. 

לם בנטפליקס הסרט עלה לצפייה בנטפליקס בתחילת ספטמבר והוא זמין לצפייה בכל העו

  פרט למדינות שהשקיעו בסרט בשלב מוקדם: ישראל, צרפת, קנדה, שבדיה וארה״ב.

בחודשיים הקרובים, תגיע סמנתה מונטגומרי, גיבורת הסרט לארץ ותתארח בהופעה של 

קותימאן אורקסטרה בפסטיבל התמר בים המלח. השניים עובדים בימים אלו על שירים 

 קלטו באולפן ועתידים לצאת בשנה הקרובה.חדשים שנכתבו ע"י סמנתה, הו

 הצלחה מסתמנת האחרונה, בתקופה ישראלי. דוקומנטרי סרט עבור דופן יוצא הישג זהו

 מגיע אשר הרחב, הקהל בקרב ישראליים תיעודיים לסרטים ומפתיעה גדולה מסחרית

  בארץ. הגדולים הקולנוע בבתי בהם לצפות בהמוניו

 העובדת אנונימית, זמרת מונטוגמרי, סמנתה של המרגש ורהסיפ את מביא שואו", "פרינסס

 מאמץ כל עושה סמנתה נס.אורלי -בניו קשה עוני בשכונת ומתגוררת אבות בבית כמטפלת

 תחת לרשת מעלה היא בלילות פעם. אחר פעם עורף לה המפנה המוזיקה, לעולם לפרוץ כדי

 זעום למספר זוכים הסרטונים הצער, למרבה שכתבה. לשירים ביצועים שואו" "פרינסס השם

 לה, שמקשיב מישהו יש העולם של השני שבצד דעתה, על מעלה לא סמנתה צפיות. של

 אופיר שלה. לשירים שייחשפו האנשים מעגל את היכר ללא להרחיב שעומד בה, שמאמין

 סמנתה של השירים את מגלה הארץ, בדרום בקיבוץ המתגורר מוזיקאי קותימאן, קותיאל,

 שיריה את עוטף הוא שכתבו. שירים לרשת שהעלו אנונימיות, זמרות אחר בחיפושיו

 טיוב-ליו העלו העולם מכל שאנשים מוזיקליים יםמקטע המורכבות ויזואליות-אודיו בסימפוניות

 שואו", "פרינסס הסרט אנשים. מיליוני בפני להיחשף שעומדת חדשה ליצירה אותם והופך

 על סרט זהו חדשים. כוכבים רגע בכל שמייצר בעולם מתמשכת, ובאלמוניות בבדידות עוסק



 שלהם האקראי והקשר התמדה כישרון, על סרט נאהב, ולהיות הכרה לקבל להישמע, כמיהה

 אותה. מגדירים שאנחנו כפי להצלחה,

נמכר להפצה מסחרית בארצות הברית על ידי שתי  -ואנגלית עברית – דק' 80 - שואו פרינסס

חברות מרכזיות בשוק ההפצה האמריקאי: מגנוליה פיקצ'רז ופרטיסיפנט מדיה שזכתה 

 .השנה באוסקר האמריקאי עם הסרט ספוטלייט

 הישראלית ומועמד לפרס פורום היוצרים הדוקומנטרים. פרס האקדמיה הסרט מועמד ל 

 . 5.10-דוקו ב yes" ישודר באוהסרט "פרינסס שו

 

 

 

 

 

 

 


