היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
אירועי חודשים פברואר–מרץ 2019
שלמה ארצי
אולם לואי
 | 22.2.19יום שישי | 14:00
 | 29.3.19יום שישי | 13:00
ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל חובב מוזיקה ואולי בעצם לכל ישראלי.
ארצי הוא האמן המצליח והאהוב ביותר בישראל מזה כ 4-עשורים ,כפי שמצביעים שוב ושוב
כל המשאלים ,הסקרים והדרוגים .ביום העצמאות האחרון אף נבחר ארצי להדליק משואה
כנציג המוזיקה הישראלית בחגיגות ה 70-למדינה.
ארצי אף ממשיך להיות מהיוצרים המשובחים והפוריים במוזיקה הישראלית גם אחרי 5
עשורים של קריירה מפוארת ,בחצי השנה האחרונה שיחרר לרדיו כמה וכמה שירים שכולם
הפכו ללהיטים.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

משינה
ערב עם שלומי שבן
אולם לואי
 | 26.2.19יום שלישי | 21:00
אחרי שתי הופעות בלתי נשכחות בקיסריה ואמפי שוני ,משינה שמחים ונרגשים לארח שוב
את שלומי שבן ,מוזיקאי מחונן ומקורי ,ופסנתרן וירטואוזי .בין שלומי שבן לבין משינה
מחברים ההומור ,החן וכשרון ההופעה הנדיר.
הזדמנות מיוחדת לראות על במה אחת את הפרפורמרים הכריזמטיים והמצליחים הללו.
גיטרות מול פסנתר ,ולהפך ,יחד יבצעו שירים מהרפרטואר העצום של כל אחד מהם ,אז איך
שלומי שבן נשמע במשינאית? והאם ידברו על אריק? כל התשובות על הבמה.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

רותם כהן
אולם לואי
 | 28.2.19יום חמישי | 21:00
עם צאת אלבומו השלישי בחודש ינואר האחרון ,ולאחר שכבש בשנה האחרונה את מצעדי
הרדיו בישראל ובקובה עם להיט הבצ׳אטה הלטיני ״כל כך יפה לך״ ,ועם שיתוף פעולה
בינלאומי נדיר עם כוכב הפופ הלטיני אנריקה איגלסיאס ,רותם כהן מגיע להיכל התרבות תל
אביב למופע חגיגי במיוחד שיחמם לכם את החורף.
יחד עם להקת נגנים מדוייקת ,הפקה מוזיקלית חדשה ,במה שלא נראתה בישראל ולהיטים
מכל אלבומיו .רותם כהן מזמין את הקהל שלו למופע שנע בין המקצב הלטיני עם הסלסה,
הבצ'אטה והבוסה ,לבלדות הרומנטיות שלו ,שלא משאירות לרגש לנוח ונותנת לנשמה
לגדול.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

יאיוי קוסאמה :סיפור אהבה בנקודות
מרצה :יערה קידר ,אוצרת והיסטוריונית אופנה
אולם צוקר
 | 6.3.19יום רביעי | 18:00
חוקרת האופנה יערה קידר תיקח אותנו למסע בעקבות חייה הסוערים של אמנית הנקודות
היפנית ,יאיוי קוסאמה ,ותספר על אמנות פורצת דרך ,אופנה חתרנית ,לואי ויטון ,טירוף,
קריסה ,וחזרה אל התהילה .לכל אורך הדרך ילוו אותנו אינסוף נקודות.
יערה קידר ,אצרה את התערוכה ״ז׳ה טם ,רונית אלקבץ״ במוזיאון העיצוב חולון ,ואת
תערוכת הנעליים  Walk of Artשהוצגה בניו יורק וסן פרנסיסקו .בעלת תואר שני בהצטיינות
מאוניברסיטת ניו יורק במחקר והיסטוריה של האופנה ,בוגרת שנקר בהצטיינות בחוג לעיצוב
אופנה .התמחתה במשך שנתיים במכון התלבושות של מוזיאון המטרופוליטן ,ומוזיאון
האופנה  FIT .בשנים האחרונות קידר מרצה במוזיאונים כגון המוזיאון היהודי בניו יורק ובסן
פרנסיסקו ,ועוד.
לכרטיסים*5288 :
לאתר הקתדרה

הצבעים הנסתרים של פרידה קאלו
מרצה :יערה קידר ,אוצרת והיסטוריונית אופנה
אולם צוקר
 | 6.3.19יום רביעי | 20:00

מי לא מכיר את האמנית המקסיקנית פרידה קאלו? הציורים ,הצבעים ,הנושאים פורצי הדרך
מושכים קהלים וחוקרים כבר יותר מחצי מאה ,אך צד פחות מוכר הוא החיבור של קאלו
לאופנה ולבוש.
קאלו ראתה במראה שלה חלק בלתי נפרד מאמירתה האמנותית ,והפכה לאחת ההשראות
המובהקות עד היום עבור עולם העיצוב ,האופנה והתרבות – מז׳יוונשי וגוטייה ועד מדונה.
כאב ,יופי ,נכות ,פמיניזם ועוצמה ,שזורים יחד בלב סיפורה ובבגדיה של פרידה קאלו .דרך
הטקסטורות ,הצבעים ,הלבוש ,התכשיטים ,הפמיניזם החתרני ,והתפיסות שהקדימו את
זמנן בעשרות שנים ,יוצאת האוצרת והיסטוריונית האופנה יערה קידר למסע בעקבות אחת
הדמויות המרתקות ביותר בהיסטוריה של האמנות.
לכרטיסים*5288 :
לאתר הקתדרה

 - CHICAGOשיקאגו המחזמר ,היישר מברודווי
אולם לואי
 | 7-16.3.19מגוון שעות ,פרטים באתר
הפקת המחזמר 'שיקגו' ,עטור פרסי הטוני ושיאן מספר ההצגות בברודווי ,ליהקה את שירי
מימון ככוכבת ראשית בהפקת המחזמר בברודווי ,בתפקיד 'רוקסי הארט'.
רוקסי הארט ,ולמה קלי ובילי פלין ינחתו בישראל בחודש מרץ הקרוב ויביאו איתם את כל
הריקודים ,התלבושות ,התפאורה והקאסט המשובח לחגיגה אחת גדולה של "כל הג'אז
הזה".
המחזמר בהפקתו הנוכחית עלה בברודווי ב 1996-ומאז לא הפסיק לרוץ עם קרוב ל 33-אלף
הופעות בינלאומיות שעלו על הבמות בלמעלה משלושים ושש מדינות ויותר מ 490 -ערים
מסביב לעולם ,וכמובן ,המחזמר מחזיק בשיא המפואר של ההצגה שרצה הכי הרבה זמן
בברודווי בניו יורק ובווסט אנד הלונדוני!
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

פועם בהיכל Found Footage -
קונצרט מס' 5
אולם צוקר
 | 12.3.19יום שלישי | 20:30
אנסמבל ניקל (ישראל) בשיתוף פעולה עם הבמאי פיטר צ‘רקסקי (אוסטריה) .ערב של
מוזיקה וקולנוע בו אנסמבל ניקל מנגן מבחר יצירות קאמריות חדשות שנכתבו ללוות את
טרילוגיית הסרטים  Cinemascopeמאת צ‘ר'סקי .מלבד כלי הנגינה שלהם עושים חברי
ההרכב שימוש במחשבים ,אלקטרוניקה חיה ,אמצעי תאורה ובאביזרי ready-made
המאפשרים יחדיו חוויה בה יכול הצופה כמו לגעת בסרט ובסאונד שלו.

לכרטיסים03-6201185 :
לאתר מרכז פליציה בלומנטל

מאחורי השירים
יואב קוטנר מארח את ריקי גל
אולם צוקר
 | 14.3.19יום חמישי | 20:30
ריקי גל היא אחת מזמרות הנשמה ,הרוק והבלוז הגדולות ביותר שלנו .בעשרת אלבומי
הסולו שלה ,במאות ההופעות ובהשתתפות במחזות “ -גטו”“ ,אוויטה”“ ,אמא קוראז’”,
“עלובי החיים” ,בסרטים ובתכניות טלוויזיה .בשיחה עם יואב קוטנר היא תספר על דרכה
הלא פשוטה ועל פריחתה בימינו .ולא רק תספר… אלא כמובן בעיקר תשיר את מיטב
להיטיה.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

להקת הג'יפסי קינגס מארחת את מירי מסיקה
בערב שכולו חגיגה ספרדית
אולם לואי
 | 18-19.3.19ימים שני-שלישי | 20:30
הלהקה שהפכה לסמל של המוזיקה הספרדית ,בהרכבה המקורי ,מלווה ב  -10נגנים ,תגיע
להופעות בת״א ולראשונה בתולדותיה ,תארח אומן ישראלי .לאחר שהקשיבה לעשרות
אומנים ,בחרה הלהקה את מירי מסיקה להצטרף אליה להופעותיה בישראל.
״ג׳פסי קינגס״  Gipsy Kings,הלהקה שהפכה לסמל של המוזיקה הספרדית חידשה ב-
 1980את השיר הדרום אמריקאי "באמבולאו" שהפך ללהיט עולמי ובאותה השנה הקליטה
את האלבום  Gipsy Kingsשמכר מיליוני אלבומים בעולם .בין הלהיטים המוכרים של
הלהקה" :ג'ובי ג'ובה"" ,וולארה" ,גרסת כסוי לשיר של דומניקו מודוניו" ,און אמור" ועוד.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

מקהלת הצבא האדום מארחת את הגבעטרון
אולם לואי
 | 20-23.3.19מגוון שעות ,פרטים באתר

מקהלת הצבא האדום אשר הפכה למוסד אגדי מתעלה מעל כל הז'אנרים והתרבויות,
מאחדת את הקהל באנרגיה אדירה ובבידור אוניברסלי הכולל מגוון מוזיקלי רחב החל
מפולקלור עממי ,מוזיקה קלאסית ועד להיטים עולמיים .בתכנית :להיטים בינלאומיים מכל
הזמנים ולראשונה ביצוע מיוחד של הלהיטים הגדולים והאהובים של להקת הגבעטרון
בעוצמת מקהלת הצבא האדום .עבור הגבעטרון זו הגשמת חלום נוסף לאחר שזכו בפרס
מפעל חיים ב.2007-
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

תזמורת הבארוק ירושלים  -יוהנס פסיון
קונצרט מס' 5
אולם צוקר
 | 22.3.19יום שישי | 13:00
במסגרת פסטיבל באך בירושלים תקיים תזמורת הבארוק ירושלים את הקונצרט המרכזי ובו
יצירתו האלמותית של יוהן סבסטיאן באך " -יוהנס פסיון" ,באולם צוקר .על התזמורת ינצח
מומחה באך העולמי ,ג'ושוע ריפקין מארה"ב ,ולצידו סוללת זמרים סולנים מהארץ ומהעולם,
בהם :קרן מוצרי ,אביטל דרי וריכרד רש ומקהלת סולנים קטנה.
לכרטיסים*6119 :
לאתר תזמורת הבארוק ירושלים

הפצ'ה קוצ'ה
אולם לואי
 | 24-25.3.19ימים ראשון-שני | 22:15 ,19:30
פצ'ה קוצ’ה ,ערב אמנות ויצירה מרתק ,שונה וייחודי ,המפגיש אמנים ,אנימטורים ,צלמים,
מעצבים תעשייתיים ,גרפיקאים ,הוגים ,רקדנים ,מוזיקאים וכאלה שפשוט מסרבים להיכנס
תחת הגדרה ברורה ,על במה אחת .לכל אחד מהמציגים יש  6:40דקות להביע את עצמו על
במה .פצ'ה קוצ'ה נולד כערב חד פעמי בטוקיו וכיום הוא מתקיים בלמעלה מ 1000 -ערים
שונות בעולם ,כשבתל אביב מתקיים ערב הפצ'ה קוצ'ה הגדול ביותר בעולם .גם השנה לאור
הביקוש נקיים ארבעה סבבים זהים ,שניים בערב ,בשני ערבים ברצף .גם השנה נחשוף
כעשרה יוצרים ויוצרות ,מתחומים שונים ומגוונים ,שהמשותף לכולם הוא עשייה מקורית,
מרתקת ומסקרנת שמרטיטה את המח ומאתגרת את הלב.
לאתר הפצ'ה קוצ'ה

אסף אמדורסקי  20 -שנה למנועים שקטים
עם אורחים מיוחדים
אולם לואי
 | 26.3.19יום שלישי | 21:00
ערב נדיר וחד פעמי בו יארח אמדורסקי חברים במופע שיציין  20שנה ל"מנועים שקטים",
אלבום המופת ,שנחשב עד היום לאחד מפסגות המוזיקה הישראלית.
עם יציאתו ב 1999-היה "מנועים שקטים" לחוד החנית בגל החדש והמסעיר של המוזיקה
בישראל ,השפעתו על יוצרים מקומיים ניכרת עד היום .שילוב של אלקטרוניקה וגיטרות ,חום
וקור ,אקוסטיקה וסימפולים ,הפכו את יצירת המופת הזו לפרק חשוב בדברי הימים של
התרבות הישראלית.
אסף אמדורסקי הוא מהאמנים הכשרוניים והורסטיליים שצמחו כאן ,אשר טביעת ידו נוכחת
באינספור יצירות מוזיקליות חשובות ,ככותב ,כזמר ,כמעבד וכמפיק מוזיקלי מבוקש..
במשך שלושה עשורים של עשייה מלהיבה ובלתי מתפשרת ,אמדורסקי יצר את פסקול חיינו,
כ׳שמנועים שקטים׳ מהווה את היהלום שבכתר ,פסגת יצירתו האישית .,עם שירים שנחקקו
עמוק בזיכרון המוזיקלי הקולקטיבי "  15דקות"" ,כוכב"" ,חלום כהה"" ,רוך וקושי" ועוד.
בהופעה בהיכל יבוצע האלבום במלואו ,בנוסף ללהיטים מרפרטואר השירים המשובח שלו
לצד שיתופי פעולה מפתיעים עם האמנים האורחים.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

שיר השירים
אולם צוקר
 | 29.3.19יום שישי | 13:00
תזמורת סימפונט רעננה ,קרן קרגליצקי ,ניצוח ,ניצן אלון ,מצו סופרן; רון זילברשטיין ,טנור;
יואב מאיר וייס ,בריטון ,מקהלת נוה שיר ,ענת דור ,מנצחת המקהלה .בתוכנית :היידן -
סימפוניה מס'  | 92וואלטר ארלן – שיר השירים לתזמורת ,מקהלת נשים וסולנים פסטיבל
פליציה בלומנטל למוזיקה בשנתו ה 21 -מתארח באולם צוקר בתוכנית מיוחדת בשיתוף עם
תזמורת סימפונט רעננה.קרדיט :און הנר
לכרטיסים03-6201185 :
לאתר מרכז פליציה בלומנטל

דגה DEGA
אולם צוקר
 | 29.3.19יום שישי | 21:30

סיפור חיים על הוא שיהפוך להיא דרך צלילים ומוזיקה .הפקה מקורית.
בכורה בפסטיבל פליציה בלומנטל .כתיבה והלחנה ופסנתר – טל חיים סמנון .זמרים :קרן
הדר ,עינת ארונשטיין ודורון בן עמי .נגנים :מיכל טיקוצקי ,חליל; שני שחר ,אבוב; קרן
גולדנצווייג ,קלרניט; רתם ניר ,בסון.
לכרטיסים03-6201185 :
לאתר מרכז פליציה בלומנטל

PAVEL VOLYA
אולם לואי
 | 30.3.19מוצ"ש | 20:00
 PAVEL VOLYAבמופע NEW BIG STAND UP
לכרטיסים03-6960990 :
לאתר קרוז אינטרנשיונל
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מידע על רכישת כרטיסים למופעים ניתן לקבל במשרדי הכרטיסים בלבד.
ההיכל נגיש לאנשים עם מוגבלויות.
העישון ונשיאת נשק אסורים בהיכל עפ”י החוק.

