היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
אירועי חודשים אפריל-יוני 2019
אמדאוס נקרע מצחוק  -לו הייתי דטנר
אולם צוקר
 | 3.4.19יום רביעי | 20:00
משתתפים:
נתן דטנר
שמחה חלד – צ׳לו | אנסמבל פוליפוניה
גיל שוחט – מנהל מוזיקלי ,פסנתרן ומנצח
מופע עשיר וקצבי עם שירים ומונולוגים ממחזות הזמר הידועים מ׳כנר על הגג׳ ועד
׳גבירתי הנאווה׳ ,שירי נוסטלגיה מז׳אק ברל ועד ליאונרד כהן ,שירים ישראלים אהובים
מסשה ארגוב ועד דובי זלצר  -כל אלה מושרים ומוצגים על ידי האישיות הבימתית
הבולטת והאהובה  -נתן דטנר .דטנר הוא הכוכב הבלתי מעורער של התיאטרון המוזיקלי
הישראלי ,בזכות קריירה מעוררת השתאות ורבת שנים ,וגם הצלחות חסרות תקדים
בתפקידים ראשיים בהפקות כנר על הגג וגבירתי הנאווה .סונטת ארפג׳יונה האהובה מאת
שוברט עם הצ׳לן הבינלאומי שמחה חלד.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

"טובים השניים"  -הלפגוט ואוהד
אולם לואי
 | 3.4.19יום רביעי | 20:00
הקונצרט השני בסדרת החזנות למנויים הטובה בעולם של "יובל" – לזכרו של ד"ר מרדכי
סובול.
קונצרט "הגאלה" של "יובל" ידוע כקונצרט היוקרתי של עולם החזנות .והפעם – שני ענקי
השירה היהודית ,החזן יצחק מאיר הלפגוט והזמר אוהד מושקוביץ ,ב"טובים השניים"  -מופע
של חזנות מרוממת ומוזיקה חסידית משובחת ,שנבנה במיוחד לסדרת זו של "יובל".
עם תזמורת סימפונט רעננה בהרכב מורחב ,מקהלות החזנים "יובל" ו"זמרתי-ה" .מנהל
מוזיקלי ומנצח אופיר סובול.
לכרטיסים03-5707479 :
לאתר אנסמבל יובל

TEDxTelAviv
אולם לואי
 | 5.4.19יום שישי | 13:00
 TEDxTelAvivהגדול והיוקרתי ביותר בישראל!
זו וועידה עצמאית ברישיון מיוחד של ארגון  TEDהעולמי על פי הפורמט המוכר והאהוב
שכבש את העולם ,עם הרצאות פורצות דרך של מדענים מובילים ,בכירים בתעשייה
הישראלית וסיפורים מרגשים ומעוררים השראה.
בין ההרצאות יתקיימו מופעי ריקוד ושירה והפתעות רבות ,בצהרים של גירוי אינטלקטואלי,
התרגשות וכיף.
לאתר

Liverpool Legends
אולם לואי
 | 10.4.19יום רביעי | 21:00
להקת ליברפול לג'נדס עם הלהיטים הכי גדולים של הביטלס מגיעה להופעות בישראל.
הלהקה נוסדה לפני  12שנים על ידי הגב' לואיז האריסון ,אחותו של אגדת הביטלס ג'ורג'
האריסון .ארבעה מוזיקאים ושחקנים נבחרו להיכנס לנעליהם הגדולות של הלהקה הגדולה
בתבל  -הביטלס!
הופעתם הכובשת משלבת את הלהיטים הכי גדולים של להקת הביטלס מכל אלבומיהם תוך
הקפדה על פרטים וניואנסים מוזיקליים ,החלפת תלבושות ושימוש בכלי נגינה וינטאג'ים.
כל זאת בשילוב של קטעי וידיאו אותנטיים.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

רשף לוי
אולם צוקר
 | 12.4.19יום שישי | 22:30
היוצר של "הבורר"" ,אהבה קולומביאנית" ו"איים אבודים" ,זוכה פרס התיאטרון על ההצגה
"החולה ההודי" ,אחד הסטנדאפיסטים המובילים בשנים ה אחרונות בארץ .במופע
אינטליגנטי ,מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש ,הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו הנישואין,
איך זה להיות אבא צעיר לשבעה ילדים ,מה קרה להרגלי הלבוש שנייה אחרי החתונה ועוד...
במופע רשף מתגלה כמאלתר מחונן ,מצליח להפוך כל מופע לאירוע מיוחד שלא חוזר על
עצמו אף פעם .כל מי שאהב פעם ,מאוהב ,שיש לו ילדים ,או שעדיין קצת ילד בעצמו ימצא
את עצמו צוחק ומזדהה ,ממופע מלא חן וקסם שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.
לכרטיסים :פשבר *8023
לאתר פשבר

Original Enigma voices
אולם לואי
 | 16.4.19יום שלישי | 20:30
לפרויקט המסתורי אניגמה ,אשר נוסד ב 1990-על ידי המפיק הגרמני ,Michael Cretu
אלפי מאזינים אשר התמכרו לצלילים הייחודיים ולאייקון הסאונד שאין דומה לו :סינתזה של
סגנונות מוזיקה ,פעמוני כנסיות ,מזמורים אתניים ,עם כלי נגינה שונים ,היוצרים צלילים
ספציפיים מאוד ,אטמוספריים ולעיתים אף פסיכדליים .כל אלה הפכו את אניגמה לאחד
הפרויקטים המוסיקליים הפופולריים והמסתוריים ביותר בעשורים האחרונים.
בשנת  ,2017חברי הפרוייקט ,אנדרו דונלדס ,אנג'ל אקס ופוקס לימה אשר קולותיהם
עומדים מאחורי שירי אניגמה רבים ,איחדו את הלהקה תחת השם "הקולות המקוריים של
אניגמה" ומאז הם מופיעים על במות ברחבי העולם.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

השכונה של הופ
אולם לואי
17:45 ,15:30 ,12:30 ,10:00 | 21-23.4.19
בשכונה של ״הופ!״ קרה דבר מוזר .בעקבות לחש קסמים השעון הפסיק לעבוד וחולל
בשכונה מהומה וחוסר סדר .מה עושים כשאין לילה ואין יום ,כשאין מחר ואין אתמול ,כשאין
מוקדם ואין מאוחר?
יובל המבולבל ,הדוד חיים ומולי וצומי ,אוספים את כל החברים בשכונה ויוצאים יחד למשימה
הגדולה בכל הזמנים :להחזיר את הזמן לשכונה של הופ!
״השכונה של הופ!״  -כוכבי הילדים האהובים ביותר בישראל בשיתוף פעולה ייחודי ,על במה
גדולה אחת ,בהרפתקה מרגשת ,מצחיקה ומפתיעה ,עם שירים מקוריים ומסרים חינוכיים
שיישארו עם הילדים עוד הרבה זמן אחרי שהמסך ירד.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

אמה שפלן בישראל
אורח מיוחד :עידן רייכל
אולם לואי
 | 26.4.19יום שישי | 15:00
 | 27.4.19מוצ"ש | 21:00
אמה שפלן ,מי שהגדירה מחדש את היחס בין אופרה ,מוזיקה קלאסית ,פופ ורוק מגיעה
לישראל למופע מיוחד בהיכל התרבות ת"א במסגרתו תארח את עידן רייכל.

החיבור עם עידן רייכל נוצר בביקורה הקודם של שפלן בישראל ,המוזיקה הייחודית של רייכל
נודעת במגוון העשיר של שפות מגרמנית ,אמהרית ,ערבית ,ספרדית ,צרפתית ועוד שאיתה
סחף קהל אדיר מעבר לים ובזכותה נחשב לאחד המוזיקאים הישראלים המצליחים בעולם.
לכרטיסים* 9964 :
לאתר

Beers 2019
אולם לואי
 | 29-30.4.19יום שני-שלישי | 18:30-23:00
עשרות מותגי בירה מהארץ והעולם יוצגו בחלל היוקרתי של היכל התרבות .התערוכה
תתפרס על פני  3000מ"ר ותכלול כ 100-בירות שונות ,חלקן חדשות ,שימזגו לאלפים
שיבקרו מידי יום בתערוכה .לצד הבירות יהיו מתחמי אוכל ,סדנאות וטעימות מודרכות,
מכירת אביזרי בירה וכוסות ממותגות מכל העולם.
אתם מוזמנים להתרשם ולטעום ממגוון הבירות הגדול שיוצג בתערוכה ,לפגוש את אנשי
הבירה ,ולרכוש בירות ישירות מהמבשלות והיבואנים במחירים מיוחדים.
לאתר

ג'ונג'ון  -אגדה מוזיקלית למקהלה ,קריין ואנסמבל
אינסטרומנטלי
אולם לואי
 | 3.5.19יום שישי | 13:30
סיפור קסום על ג'ונג'ון ,דמות אישה מסתורית ,שמביאה את ניחוחות הבשמים של המזרח,
את קולות הנשים המסלסלות בקולן ואת המסורת היהודית ומכשפת את הילדים בסיפורי
אגדות על שדים וקסמים.
יצירה רחבת ממדים המשלבת בין קולו המוקלט של יוסי בנאי ,המחבר-משורר ,הקורא את
חרוזיו ,לבין קולות השירה המלאכית של ילדי 'מקהלת מורן' ואנסמבל כלי.
המוזיקה שואבת מן המקורות המוזיקליים של יהדות פרס ,מן המוזיקה של טעמי המקרא וכל
זאת בשילוב הסגנון הישראלי של המוזיקה מאת אלה מילך-שריף.
מנצחת :נעמי פארן | בביצוע 'מקהלת מורן' והנגנים  -כינור :קובי רובינשטיין ,צ'לו :יוני
גוטליבוביץ' ,אבוב :שני שחר ,חליל :רותי רון ,כלי הקשה :ליאור אלדד.
לכרטיסים054-2455925 :
לאתר מקהלת מורן

אדיר מילר
אולם לואי
 | 8.5.19יום רביעי | 21:00
במופע סטנד אפ נטו ,שנון ומצחיק ,ומביא לבמה איכויות של וירטואוז אמיתי ,מאלתר מחונן
ולאחרונה גם שחקן תיאטרון מצליח )"רמזור" ערוץ " ,2החותנת"" ,הלהקה" תיאטרון
הבימה( .כמו כן בעל ניסיון רב ויכולת מדהימה בהנחיית אירועים ,הנחיה המשלבת סטנד אפ
וחומרים שנאספו מהלקוח ובכך יוצר אירוע בעל אופי אישי המתאים לכל מסגרת חברתית
ולכל סוגי האוכלוסייה.
לכרטיסים :פשבר *8023
לאתר פשבר

 Snatam Kaurלראשונה בישראל
אולם לואי
 | 14.5.19יום שלישי | 20:30
סנאטאם קאור ,אישה עם קול של מלאך ,זמרת המוערכת על ידי מיליונים מחובבי מוזיקת
עולם ,ז'אנר בו היא משמשת כקול עולמי מוביל ,כששירתה המופלאה נשמעת מכל עבר...
זהו קונצרט שהוא יותר טקס מדיטטיבי המוני ,כשהקהל משתתף לפרקים בשירה ולוקח
חלק ,האנרגיה שנוצרת בחלל ,הריפוי והרטט של השירה והמוזיקה ,הביחד ,האחדות,
הצלילים ,הכוונה ,האחד שנולד ,כל אלו מייצרים חוויה עוצמתית ובלתי נשכחת של התעלות
שהיא מעבר לזמן ומקום .מסע במעמקיי התודעה .ערב היסטורי שייחרט בלב כזה שלא כדאי
לפספס.
לכרטיסים

תזמורת הבארוק ירושלים  -המנדולינה של קפטן קורלי
קונצרט מס' 5
אולם צוקר
 | 20.5.19יום שני | 20:00
מנצח :דוד שמר ,מנצח | יקי ראובן ,מרי כרמן סימון ,מנדולינה )ספרד(.
המנדולינה תקבל את מרכז הבמה בקונצרט מלא קסם ובו מוסיקה מאת קורלי ,ויואלדי
ומלחינים איטלקיים נוספים מתקופתם ,בהשראת הספר "המנדולינה של קפטן קורלי" מאת
לואי דה ברנייר.
לכרטיסים*6119 :
לאתר תזמורת הבארוק ירושלים

להלביש את האשה בזהב :גוסטב קלימט
מרצה :יערה קידר ,היסטוריונית ואוצרת אופנה
אולם צוקר
 | 29.5.19יום רביעי | 20:00 ,18:00
הנשים ,הכוח המאגי ,העירום ,החושניות ,מהפכות התקופה וגם האופנה משתקפים
מהדיוקנאות עוצרי הנשימה שהותיר אחריו קלימט .אחד האמנים המהפכניים בתולדות
האמנות :בתקופה סוערת שבמעבר שבין שתי מאות ,וקו התפר שבין ארט נובו,
אקספרסיוניזם ,סימבוליזם ,אמנות ועיצוב .סיפור חייו הסוער של קלימט טומן בחובו גם את
סיפורה של אהבת חייו ,אמילי פלוגה ,מעצבת אופנה פורצת דרך שהקדימה את קוקו שאנל
אך נעלמה בין דפי ההיסטוריה.
לכרטיסים*5288 :
לאתר הקתדרה

חסידות בקלאס
אולם לואי
 | 29.5.19יום רביעי | 20:00
בליווי התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון וזמרי מקהלת האופרה הישראלית
ומקהלת בית הכנסת הגדול בירושלים.
בביצוע היסטורי של ניגוני מודזיץ' ,חב"ד קרליבך ,יוסי גרין ,מוריס ראוול ,לאונרד ברנשטיין
ועוד.
לכרטיסים6565* :
לאתר

מאחורי השירים
יואב קוטנר מארח את שלומי שבן
אולם צוקר
 | 30.5.19יום חמישי | 20:30
כשמביטים על הצלחתו ומקומו המרכזי במוזיקה הישראלית העכשווית קשה להאמין ששלומי
שבן התחיל את הקריירה שלו רק בשנת  ,2000כשהיה בן  ,24והוציא רק ארבעה אלבומים.
בעשור האחרון שבן הוא מוזיקאי מאד עסוק ופורה ,בשלל סגנונות .הוא בא מלימוד פסנתר
ומוזיקה קלסית ,והפך במהרה לאחד המבצעים והיוצרים המגוונים במוזיקה הישראלית
החדשה .משלב שירים אישיים עם יצירה לתיאטרון ,לקולנוע ועבודה עם מגוון יוצרים
ומבצעים.
במפגש איתו ינסה יואב קוטנר לחשוף מעט את האיש שמאחורי המוזיקאי הרבגוני שמצליח
לחלוש ביד אמן על תחומים מוסיקליים כל כך רבים.

לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

גידי גוב – שירים מלילה גוב
אולם לואי
 | 31.5.19יום שישי | 14:00
 | 5.6.19יום רביעי | 21:00
לאור הביקוש הרב נוספו הופעות !
מעל מ 150-שירים חודשו במסגרת שירי הסיום של "לילה גוב" .היו אלה על פי רוב דואטים
עם שלל אמנים ,דואטים שנוצרו במיוחד לתכנית ושלא היו כלולים ברפרטואר של האמן
האורח או של גידי.
גידי יחד עם נבחרת אורחים משובחת שלקחה חלק באותם הדואטים ,יהודה פוליקר ,אבי
קושניר ,אלון אולארצ׳יק ,אלי לוזון ,דנה ברגר ,לאה שבת ,מאור כהן ,מוני מושונוב ,מיקה
קרני ,קרני פוסטל ורמי קלינשטיין שיגישו ממיטב הביצועים של ״לילה גוב״ בהופעה.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

Vivaldianno 2 Reloaded
אולם לואי
 | 1.6.19יום שבת | 21:00 ,17:00
לאחר שבשנתיים האחרונות הצליח המופע הקודם "ויוואלדיאנו  -עיר המראות" למלא את
היכל התרבות בארבעה ערבים רצופים .מגיע לארץ המופע החדש 'ויוואלדיאנו  2רילואודד'
אשר ההכנות וההפקה שלו נמשכו  12חודשים והתוצאה היא מרהיבה ,גדולה וססגונית יותר
מהמופע הקודם.
המופע נולד בצ'כיה ומספר את סיפור חייו ,תקוותיו ואכזבותיו של מלחין הבארוק האיטלקי
אנטוניו ויוואלדי .מאחורי המופע עומד צוות אמנים בינלאומי מוביל בתחומו בראשם יוצר
המופע והמפיק ,מייקל דבוז'ק ,אמן האנימציה היפני ,קוסוקה סוגימוטה ,ווירטואוזיים
בינלאומיים מעולם המוסיקה הקלאסית ביניהם הכנר ירוסלב סווצ'ני.
המופע מלווה בקריינות של השחקן פירס ברוסנן )ג'ימס בונד( בתרגום לעברית ומתאים לכל
המשפחה.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

Creedence Clearwater Revived
אולם לואי
 | 2.6.19יום ראשון | 20:30
הלהקה האגדית קרידנס קליווטר רבייבל  Revived Creedence Clearwaterמגיעה בפעם
הראשונה לישראל.
הלהקה המקורית קרידנס קלירווטר רבייבל פרצה בסוף שנות ה 60 -תחילת שנות ה.70 -
הם משלבים מוזיקה אמריקאית שורשית ובסיסית ,לצד מוזיקת קאנטרי עם מקצבים של
הרוקנרול של דרום ארצות הברית ,רית'ם אנד בלוז ועוד .הלהקה המקורית התפרקה ב-
 1972ולאחר מכן כל אחד מהאחים פוגרטי שהנהיגו את הלהקה פתח בקריירת סולו.
כיום מי שמוביל את להקת קרידנס קלירווטר רבייבד הוא הסולן והגיטריסט פיטר ברטון.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

פועם בהיכל  -התעלות .יניב ד'אור ואנסמבל נאיה
קונצרט מס' 6
אולם צוקר
 | 4.6.19יום שלישי | 20:30
יניב ד'אור ,קונטרה טנור ,אנסמבל נאיה :עמית טיפנברון ,ויולה דה גמבה; מורט קקמאז,
ניי/דודוק/שירה; ארז מונק ,כלי הקשה; אייל לבר ,גיטרה פלמנקו/גיטרה בארוק; נדב עובדיה,
פסלתריון; מרווין דילמן ,דידג׳רידו; ברי מוסקוביץ ,תיאורבו.
שיתוף פעולה בין מוזיקאים בינלאומיים המתמחים בשילוב סגנונות בין מזרח למערב .המופע
מבוסס על טקסטים מהליטורגיקה היהודית ,מוסלמית )סופית( ונוצרית וכולל פיוטים
מסורתיים ,מזמורים עתיקים וחדשים מספרד ,טורקיה ,איטליה ,צרפת וישראל.
המצלול הייחודי של המופע מתאפשר הודות לכלים האותנטיים עליהם מנגנים חברי הרכב,
מצלול התומך בשירה רבת הצבעים וההבעה של יניב ד׳אור ,המושרת באסתטיקה קלאסית
ובכך יוצרת גשר תרבותי ייחודי.
לכרטיסים03-6201185 :
לאתר מרכז פליציה בלומנטל

אמדאוס נקרע מצחוק
שם מעבר לקשת  -קונצ'רטו לחני
אולם צוקר
 | 5.6.19יום רביעי | 20:00
משתתפים:

חני נחמיאס | נתאי צרי – כינור | תזמורת סימפונט רעננה
גיל שוחט  -מנהל מוזיקלי ,פסנתרן ומנצח
חני נחמיאס ,מגיעה לבמה עם השירים הכי ישראלים ,הכי מרגשים והכי אהובים ,עם דגש על
שירי הסרטים הגדולים של כל הזמנים!
השחקנית והזמרת הנערצת ,מאושיות התיאטרון המוזיקלי הישראלי ,כלת פרסי התיאטרון
הישראלי בשלל תפקידים ותחומים ,חוברת למאסטרו גיל שוחט ותזמורתו לערב של השירים
הללו ,בשילוב קונצ׳רטו לפסנתר מאת שומאן ,בו מתייחס שוחט באלתוריו בקדנציה למנגינות
הידועות מתוך רפרטואר התיאטרון המוזיקלי.
בתוכנית :מחרוזת מתוך הסרט כנר על הגג ,שם מעבר לקשת מתוך הסרט הקוסם מארץ
עוץ ,השמש מתוך הסרט והמחזמר אנני ,בלדה לשוטר מתוך השוטר אזולאי ,מחרוזת שירים
מתוך הסרט והמחזמר צלילי המוזיקה ,אוסף שירי לדינו ,וכן ביצוע לקונצ׳רטו לפסנתר מאת
שומאן ,וקונצ׳רטי לכינור מאת ויואלדי מתוך ארבע העונות.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

עמיר בניון "רק את"  20שנות יצירה
אורחים :ישי ריבו ,מיכה שטרית
אולם לואי
 | 6.6.19יום חמישי | 21:00
עמיר בניון ,זמר-יוצר ,מוסיקאי ,פזמונאי ומלחין ישראלי ,מהמעוטרים והמוערכים במוסיקה
הישראלית מזה שנים ,מציין  20שנות יצירה.
בניון חוזר לזיכרונות דרך הקלאסיקות והשירים שהשאירו חותם.
מאלבום הבכורה "רק את" ,שזכה להצלחה גדולה ובין שיריו בלטו "רק את"" ,כשאת עצובה",
"מורה לחיים"" ,געגוע"" ,אולי הפעם" ,ו"-יש לי חלום" ,דרך האלבומים "אותו מקום אותה
הרוח"" ,שלכת"" ,ניצחת איתי הכל"" ,הכל עד לכאן"" ,עומד בשער" )" ,(2008לדעת הכל",
"עץ על מים"" ,שירי ארץ אהבה"" ,סופה"" ,מילה ברוח".
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

התאהבתי באך
אולם צוקר
 | 6.6.19יום חמישי | 21:00
אחינועם ניני וגיל דור חוזרים לאולם צוקר עם שירים מהאלבום החדש והמצליח מאוד
בישראל ובחו"ל :האלבום הבינלאומי החדש והמדהים של אחינועם ,Letters To Bach
האלבום והמופע החדש קיבלו ביקורות מדהימות בישראל ובחו"ל.

מוזיקה של יוהן סבסטיאן באך למילים שכתבה אחינועם ובעיבודיו של גיל דור בהפקתו של
המוזיקאי האגדי  .Quincy Jonesשירים מהאלבום החדש אפשר יהיה לשמוע בהופעה
בשילוב מיטב הלהיטים של אחינועם מאלבומיה הישראלים והבינלאומיים.
אחינועם ניני ,בנוכחותה הבימתית הנפלאה ,באינטימיות שלה עם הקהל ,בהומור שלה
ובקולה המדהים מבטיחה עונג אמנותי אמיתי.
גיטרות וניהול מוזיקלי :גיל דור
בס :אור לוביאניקר
כלי הקשה :גדי סרי
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

דמיון חופשי
שרים ומנגנים יצחק קלפטר
אולם לואי
 | 7.6.19יום שישי | 14:00
בהשתתפות :יצחק קלפטר ,דני סנדרסון ,דויד ברוזה ,ברי סחרוף ,דודו טסה ,שלומי ברכה,
חיים רומנו ,שמוליק בודגוב ,שלמה מזרחי ,תמר אייזנמן ,גיא מזיג ,גל ניסמן (Full Trunk),
גל דה פז ,שרון קרלן ורועי בר נתן .ניהול מוזיקלי :גיא מזיג.
יצחק קלפטר ,מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית בכלל והרוק הישראלי בפרט ,חוזר
לבמה לאחר שנעדר בשנים האחרונות מהבמות בשל מצבו הבריאותי .לחזרתו המרגשת
לבמה באירוע חגיגי על טהרת הגיטרה יצטרפו שורה של אמנים וגיטריסטים אדירים,
שחלקם ניגנו אתו ועל חלקם השפיע עמוקות.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

אירוע העמותה לילדים בסיכון
אולם לואי
 | 10.6.19יום שני | 20:30
אתניקס מארחים את יובל דיין ,דיקלה ושמעון בוסקילה.
האירוע נערך לטובת  3000פעוטות ,ילדים ובני נוער על הספקטרום האוטיסטי בהם מטפלת
העמותה לילדים בסיכון ב 300-מסגרות הפרוסות בכל הארץ.
לכרטיסים03-5100297 :

חנן בן ארי
אורחים :אברהם טל ועידן עמדי
אולם לואי
 | 12.6.19יום רביעי | 21:00
אחרי סיבוב הופעות גדול ברחבי הארץ אליו אזלו כל הכרטיסים מראש ,האמן והיוצר ,חנן בן
ארי יגיע להיכל התרבות עם מופע חגיגי לפתיחת הקיץ! כשהוא מלווה בלהקה מדהימה
ורשימת להיטים שהעלו את הדופק של מדינה שלמה" :ממך עד אליי"" ,אמא אם הייתי",
"ויקיפדיה" "תותים"" ,מה אתה רוצה ממני"" ,אלוף העולם" חנן בן ארי יגיע לחגוג עם הקהל
הגדול והמגוון שלו שהולך איתו מהרגע שהתגלה והפך לאחד האמנים המסקרנים
והמצליחים מהדור החדש.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

"ברוך אתה ,שומע תפילה"
ברכות והודאות בתפילה ובשיר.
אולם לואי
 | 19.6.19יום רביעי | 20:00
הקונצרט השלישי בסדרת החזנות למנויים הטובה בעולם של "יובל" – ע"ש יוסף פלג ביליג
נ"י ולזכרו של ד"ר מרדכי סובול.
משתתפים החזנים :צבי וויס ,סיימון כהן ,יעקב מוצן ,שמחה רוטנברג ועוד..
בליווי תזמורת "סימפונט" רעננה בהרכב מורחב ומקהלות החזנים "יובל" ו"זמרתי-ה".
מנהל מוזיקלי ומנצח אופיר סובול.
לכרטיסים03-5707479 :
לאתר אנסמבל יובל

פועם בהיכל  -ראוול ומוצרט עם הפרויקט הקאמרי
הישראלי
קונצרט מס' 7
אולם צוקר
 | 19.6.19יום רביעי | 20:30
סיון מגן ,נבל; גי אשד ,חליל; טיבי צייגר ,קלרנית; איתמר זורמן ,כינור; דייויד מק׳קרול ,כינור;
יהונתן בריק ,ויולה; מיכל קורמן ,צ׳לו.
מ .ראוול  -מבוא ואלגרו לנבל ,חליל ,קלרנית ורביעיית מיתרים.

ו.א .מוצרט  -רביעיית חליל בדו מז׳ור ק.285b .
מנחם צור  -״מכתב לראוול״.
ו.א .מוצרט  -קונצ׳רטו לחליל ונבל ק.299 .
מ .ראוול  -קברו של קופרן )עיבוד ע״י יובל שפירא(
לכרטיסים03-6201185 :
לאתר מרכז פליציה בלומנטל

אמיר דדון
אולם לואי
 | 22.6.19מוצ"ש | 21:00
לאחר סיבוב מרשים במיוחד ,בבמות הגדולות ביותר בארץ ,אמיר דדון ,מהזמרים והיוצרים
המצליחים והמוערכים בשנים האחרונות ,יוצא לסיבוב באולמות ברחבי הארץ.
המופע כולל את מיטב השירים מאלבומיו השונים" :יש אין סוף"" ,גלים"" ,לא סתם"" ,בגלגול
אחר"" ,כל יום כמו נס"" ,לבחור נכון"" ,עוד נוסעים"" ,שאריות של החיים"" ,אור גדול" ועוד...
בשנים האחרונות פרץ דדון אל מרכז התודעה הישראלית והפך להיות שם מוכר בכל בית,
שיתף פעולה עם מיטב האמנים בישראל והפך לאחד היוצרים והזמרים העסוקים והמבוקשים
בישראל ,עם קול גדול וטונות של סטאר קוואליטי ,רצף להיטים ,שלושה אלבומים מצליחים,
תפקיד ראשי במחזמר "עלובי החיים" )"ז'אן ולז'אן"( ב"תאטרון הבימה" עליו זכה בפרס
"שחקן השנה בתאטרון  "2017ותפקיד ראשי במחזמר "לילה  1באפריל".
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

תזמורת הבארוק ירושלים  -מלחמתו של דוד ונצחונו
קונצרט מס' 6
אולם צוקר
 | 24.6.19יום שני | 20:00
לציון  30שנה להופעתה הראשון של תזמורת הבארוק ירושלים.
דוד שמר ,מנצח.
הדס פארן – דוד )סופרן(; עדיה פלד – יונתן )סופרן(; אביטל דרי – שאול )אלט(
מקהלה וסולנים נוספים – יפורסמו.
קונצרט חגיגי במיוחד בהשתתפות שלל נגנים ומקהלה ובו האורטוריה "מלחמתו של דוד
ונצחונו" מאת אלסנדרו סקרלטי המבוססת על הסיפור התנ"כי .ביצוע בכורה בישראל.
לכרטיסים*6119 :
לאתר תזמורת הבארוק ירושלים

יובל שר יוסי
אולם לואי
 | 25.6.19יום שלישי | 21:00
למעלה מעשור לאחר לכתו ,יוסי בנאי עודנו נחשב לגדול אמני הבמה שהיו בארץ .זמר,
שחקן קולנוע ותיאטרון ,פזמונאי ,כותב ,בדרן ,קריין ובמאי תיאטרון ,חתן פרס ישראל ופרס
התיאטרון.
כעת ,בנו יובל בנאי ,מי שפרץ דרך חדשה במוזיקה המקומית עם להקתו משינה ,מעלה
לראשונה ערב המוקדש לשירים של אביו המלווים אותנו למעלה מ 50-שנה.
את המסע מלווים מוזיקאים מובילים :גבע אלון )גיטרות( ,עמיר 'ג'נגו' רוסיאנו )בס( ,אסף רייז
)תופים( ,לירון 'פלורה' משולם )פסנתר( וגליה חי )ויולה( ,בהפקה עכשווית שמכבדת ומוקירה
את העבר ,אך מביטה אל העתיד ,בעיבודים חדשים לתחנות מרכזיות ואלמותיות בפולקלור
הישראלי.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

MILTON NASCIMENTO
אולם לואי
 | 30.6.19יום ראשון | 21:00
מילטון נסימנטו ,אחד מענקי המוסיקה הברזילאית ,מגיע להופעה אחת בלבד בהיכל
התרבות .נסימנטו הוא אמן בינלאומי מוערך כבר למעלה מ 50-שנה ונחשב לאחד הזמרים,
המוסיקאים והמלחינים האהובים והאיקוניים בברזיל ובמוזיקה הלטינית בכלל.
השנה ייצא מילטון נסימנטו לסיבוב הופעות עולמי לציון ארבעה עשורים לשני האלבומים,
לראשונה אי פעם .במופע מיוחד עם שמונה נגנים ,יבוצעו מיטב השירים מתוך “ Clube da
 ”Esquinaולהיטים נוספים מהקריירה של נסימנטו בעיבודים מיוחדים .מדובר באירוע חד-
פעמי לחובבי מוסיקה ברזילאית ומוסיקת עולם וללא ספק אחת מהופעות חו"ל הטובות ביותר
שיגיעו השנה לארץ.
לאתר

