ישי בן משה
בוגר סטודיו למשחק בהנהלת ניסן נתיב ת"א.
בוגר סמינר הקיבוצים -מסלול בימוי והוראת תיאטרון.
רותי דייכס -משחק מול מצלמה.
בוגר נוער הבימה.

תיאטרון
" קוראים לי יודה"  -מופע שירי יהודה עמיחי .תיאטרון חני .בימוי  -פנינה גרי.
" חתונת הדמים"  -תיאטרון יפו (ערבי-עברי) .מאת פ.ג .לורקה .תפקיד  -ליאונרדו
" צהלולים"  -מופע מחול ,יצירה מאת אופיר נהרי .עלה במסגרת פסטיבל המחול בדימונה של מעבדתרבות.
" תתחילי לחייך"  -תיאטרון חני .מאת נאוה מקמל עתיר ,בימוי ארז שפריר .תפקיד  -תומר.
" הרצל"  -אנסמבל עיתים/הקאמרי  .בימוי ועיבוד רינה ירושלמי .תפקיד  -תאודור הרצל.
" מה עשינו לויינשטיין?"  -הבימה .מאת ריאן קרייג ,בימוי שיר פרייבך (פסטיבל תיאטרון פוליטי בשיתוף The
 .)National Theatre Of Great Britainתפקיד – ג'וש.
" צינורות"  -החאן .מאת אתגר קרת ,בימוי ועיבוד אילן תורן.
" חלום ליל קיץ"  -תמונע .מאת ו .שייקספיר ,בימוי דפנה רובינשטיין .תפקיד – אוברון\תזאוס.
" אדיפוס בקולונוס"  -תיאטרון קרוב .מאת סופוקלס ,בימוי ניקו ניתאי .תפקיד – אטאוקלס.
" הזבובים"  -מאת ז'אן פול סארטר ,בימוי ניקו ניתאי .תפקיד -אורסטס.
" פנדו וליז" -תיאטרון הסימטה .מאת פרננדו אראבאל ,בימוי גלית זינגר .תפקיד – פנדו.
" הספר שעוד לא נכתב" -תיאטרון הסימטה .מאת ובבימוי רון ישועה.
טלוויזיה
" פרשת השבוע"  HOT -כבלים -תפקיד אורח
" לשם שינוי"  -חינוכית ,ערוץ  -2תפקיד אורח
" בשורות טובות"  -קשת ,ערוץ  -2תפקיד אורח
" פיק אפ"  -ערוץ  -01תפקיד אורח
קולנוע
" זאזאלנד"  -מעיין כהן ,אוניברסיטת ת"א" .פרוייקט קצר:ארוך" מחווה לקולנוע הישראלי.
 - "honeymoon" מעיין כהן ,אוניברסיטת ת"א. EARLY BIRD-Award for best Foreign film.
" משחקי מילים" -"word games" /אברי אולשוונג ,אוניברסיטת ת"א.
.NYCIFF 2012 – BEST GAY/LESBIAN SHORT
" מקום בזמן"  -מיכל ויינס ,מנשר.
" עניינים של חול ובריאה"  -גדי אוחנה ,מכללת ספיר .מועמד פרס וולג'ין פסטיבל ירושלים .2112
סרטי סטודנטים  -אוניברסיטת ת"א ,ספיר ,מנשר.
הפקות בסטודיו
" תמונות ציד מבוואריה התחתית "  -מרטין שפר  ,בימוי יצחק בבי נאמן.
תפקיד  -פולקר.
" היא ואני"  -ל .ארתור רוז ודאגלאס פארבר .בימוי יובל זמיר .תפקיד  -ביל.
" סיפורי קרת" – עפ"י "צינורות" מאת אתגר קרת .אילן תורן.
" מי רצח את קוסטיה טרפלב" [השחף]  -בוריס אקונין .בימוי מישה לוריה .תפקיד  -טריגורין.
" כולם רוצים לחיות "  -חנוך לוין .בימוי אלינור אגם  .תפקיד  -האב.
 פרוייקט שירה חנוך לוין /שנה ב'  -בימוי.

