
 היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
 2019 ספטמבר-יוליאירועי חודשים 

 

 אמא אמא פודקאסט לייב! עם עינת נתן והילה קורח
 צוקראולם 
 20:30| יום חמישי |  4.7.19

בישראל יוצא מהאולפן ומגיע לאולם צוקר בהיכל התרבות בתל  1ההורות מס'  פודקאסט
 אביב, לערב מיוחד שיוקלט לפרק מיוחד, בהשתתפות קהל. 

 כרטיסיםל

 

  "שודדי הים" –פועם בהיכל 
 צוקראולם 

 20:30רביעי |  יום |  10.7.19

מאת סטיבן סטורצ'ה  "שודדי הים"הבריטית המטריפה הקומית  האופרה בכורה ישראלית !!
ומשובב על  תוגש בביצוע צבעוניבלונדון  1792שבוצעה לראשונה בנובמבר  )1762-1796(

  ידי סולני מיתר אופרה סטודיו ואנסמבל פניקס שחבריו ינגנו על כלים אותנטיים.

 :בביצוע

 אופרה סטודיו של האופרה הישראליתסולני מיתר 
 אנסמבל פניקס בכלים אותנטיים

 שחזור התווים: דוד זבה, בימאית: שירית לי וייס, : מירנה הרצוגתיקליסוומנהלת מ מנצחת

 מושר באנגלית עם כתוביות תרגום בעברית

  

 03-6201185לכרטיסים: 
 לאתר מרכז פליציה בלומנטל

 

 שירים מלילה גוב –גידי גוב 
 אולם לואי

 21:00|  שני| יום  15.7.19

 21:00|  שלישי| יום  16.7.19

 לאור הביקוש הרב נוספו הופעות ! 

שירים חודשו במסגרת שירי הסיום של "לילה גוב". היו אלה על פי רוב דואטים  150-מעל מ
עם שלל אמנים, דואטים שנוצרו במיוחד לתכנית ושלא היו כלולים ברפרטואר של האמן 

 האורח או של גידי.

https://www.eventer.co.il/podcastlive
https://www.eventer.co.il/podcastlive
https://www.eventer.co.il/podcastlive
http://fbmc.co.il/


, אבי אהוד בנאי – גידי יחד עם נבחרת אורחים משובחת שלקחה חלק באותם הדואטים
ון אולארצ׳יק, אלי לוזון, דנה ברגר, לאה שבת, מאור כהן, מוני מושונוב, מיקה קושניר, אל

 שיגישו ממיטב הביצועים של ״לילה גוב״ בהופעה. קרני, קרני פוסטל ורמי קלינשטיין
 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 

PEIA 
 צוקראולם 

 21:00|  חמישייום  |  18.7.19

 . פיאה לוצ'י לראשונה בישראל
פיאה, זמרת אמריקאית שמגיעה מהרי אורגון, מכשפת שירים ומוזיקאית מחוננת המנגנת על 

וממסורת שירי הפולק האירופאית של כלים רבים, שואבת השראה מהשורשים הקלטיים 
 .אבותיה, ומביאה מוזיקה עתיקה אל עולמנו המודרני, כמו מים מבאר עמוקה

האנסמבל המקיף אותה טווה סביבה הרמוניות ווקליות עשירות, פרקשן אנרגטי ונגינת גיטרה 
 מורכבת, ויחד עם נגינתה על צ'רנגון והרמוניום נוצר מארג צלילים שופע ואורגני. 

 eventer.co.il לכרטיסים:

 
 אביתר בנאי "עד האהבה" 

 אורח מיוחד: תמיר מוסקט

 לואיאולם 
 21:00|  חמישי| יום  18.7.19

 האהובים והמרגשים ביותר בישראל.              אביתר בנאי הוא ללא ספק אחד האמנים

שנות יצירה. זו  20מופע הסולו, הוא מופע חדש, מעין כרונולוגיה של מסע בזמן המשלב 
הזדמנות נדירה לפגוש את השירים באופן ישיר, מדויק ועוצמתי, כמו שנכתבו לראשונה על 

ם מהרפרטואר העשיר של הפסנתר. במופע יהיו גרסאות חדשות ומסקרנות לשירים המוכרי
 .אביתר, בעיבודים מחודשים

ההופעה הקרובה היא הזדמנות נדירה, להציץ פנימה לעבודה משותפת של שני יוצרים 
לראות כיצד החיבור ביניהם יוצר  - יקליים שוניםסמקוריים, המגיעים לכאורה מעולמות מו

 יקלי חדש. סעולם מו

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 

 
 

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.eventer.co.il/peia
https://www.zappa-club.co.il/zappashow/eviatar-banai/18-07-2019/21:00/


של המרכז  הישראלית הצעירה התזמורת הפילהרמונית
 למוסיקה ירושלים

 להב שני פסנתרן ומנצח

 לואיאולם 
 12:00|  שישייום  | 19.7.19

 בתכנית:
 (פרק ראשון) 1052ברה מינור, רי"ב  1ותזמורת מס' קונצ'רטו לפסנתר  באך:

 פרקים מרומיאו ויוליה פרוקופייב:
  הסימפונית הנוער תזמורת היא הצעירה הישראלית הפילהרמונית התזמורת
ירושלים, משכנות  למוסיקה המרכז של בניהולו פועלת היא בישראל. המובילה
 בגילים שראל,הבולטים בי הצעירים הנגנים 100-מ ומורכבת שאננים

  הארץ. רחבי מכל התזמורת לשורות להצטרף ומוזמנים נבחרים אשר 14-18
 

 *3766כרטיסים בטל': 
 

    ותקשורת דיגיטל פרסום, שיווק, ועידת
 אולם לואי

 16:00|  שלישייום  | 23.7.19

 .למאמינים צרכנים הופכים איך ללמוד בואו אמונה. מותגים דת על סיפור
 .הישנות הדתות של חלקן מנת רק אינם כבר דתית והתנהגות דתיים סממנים
 הרגשיים הקשרים מארג את לפצח שהצליחו וחברתיות מסחריות ישויות מותגים,

  המותג את יחליפו לא שלעולם מאמינים קהילת סביבם ולאגד לסחוף והחברתיים,
 .החדשות הדתות להיות הפכו אחר, במותג שלהם

  תיאולוגים מאפיינים מייצרים כיצד ולגלות החדשות הדתות על מקרוב לשמוע בואו
  עקרונות היסטוריה, עולם, השקפות אמונות, מערכת לה ומעניקים שיווקית לתופעה
 .וסמלים מוסריים

  שם בעל כריזמתי ומרצה חושי מיתוג גורו סטרום,דלינ מרטין MAD לוועידת יגיע השנה
  כמאמינים. צרכנים ניהול על השראה מעוררת להרצאה בינלאומי,

 

  l www.globes.co.il/MAD2019 *5988 להרשמה:

 

 של עמותת יוניסטרים יזם השנהתחרות 
 אולם לואי

 18:00|  רביעייום  | 24.7.19

של שנת הפעילות של העמותה, במהלכה מקימים ומנהלים מאות  היא אירוע שיאהתחרות 
אפ משלב הרעיון עד לשלב הפיתוח העסקי. בתחרות יציגו מעל -בני נוער חברות סטארט

http://www.globes.co.il/MAD2019


אנשי עסקים, יזמים,  2000-בפני כ בני נוער מיזמים עסקיים וחברתיים פורצי דרך 1,000
ם מרשימה של חניכי יוניסטרים אפי-. האירוע כולל תערוכת סטארטשגרירים וחברי כנסת

הטקס יתקיים במעמד יו"ר  וקוטייל עסקי עם מאות בכירי הקהילה העסקית והיזמית בישראל.
רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ד"ר עמי אפלבום, יו"ר ומייסד 

 בת שבע משה. - מר רוני צארום ומנכ"ל העמותה -העמותה 

  כרטיסים:פרטים לרכישת 
wizard.co.il/users/new-https://yazam2019.forms 

 
 

 תזמורת הבארוק ירושלים  - אסתר""האורטוריה 
 צוקראולם 

 13:00|  שישייום  | 26.7.19

 דוד שמר, מנצח

אל ודוד שמר לאורטוריה "אסתר" מאת הנדל. -בכורה ישראלית לעיבוד חדש מאת שליו עד
 -מגילת אסתר -יצירה שמשלבת בין שתי יצירות שונות של הנדל שכתובות לאותו הסיפור 

לקהילה היהודית  1764-ומושרת בעברית על פי ליברטו של הרב יעקב רפאל סרוול שנכתב ב
וסולנים  רט תתארח מקהלת קולגיום מוזיצ'י ריגה מלטביה,פורטוגזית באמסטרדם. בקונצ

  מעולים מלטביה ומליטא.

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר תזמורת הבארוק ירושלים

 

  שנה ל"אפר ואבק" 30 –יהודה פוליקר 
 לואיאולם 

 21:00|  רביעי| יום  31.7.19

שנה לאחר צאת האלבום "אפר ואבק" הנחשב גם כיום לאלבום הישראלי הטוב ביותר  30
ולאחד הנכסים החשובים של כלל התרבות הישראלית, מעלה פוליקר לבמה מופע חד פעמי, 

סוחף ומרגש עם וידאו ארט מרהיב ויוצא דופן. המופע ישלב בין שירי האלבום לקלאסיקות 
 . ווים המשך ורקע ישיר לאלבוםולהיטים מכל התקופות, אשר מה

 9080* זאפהלכרטיסים: 
 לאתר זאפה

 
 
 
 
 
 

https://yazam2019.forms-wizard.co.il/users/new
http://www.jbo.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/zappashow/eviatar-banai/18-07-2019/21:00/


 2019אוגוסט 
 

CONCERT DA GILBERT MONTAGE 
 אולם לואי

 20:30|  שנייום |  12.8.19

Gilbert Montagne  הינו זמר מפורסם מאוד בצרפת. הוא נולד עיוור ופיתח חוש מוסיקלי
יוצא דופן ותקשורת עם הקהל. ההופעות שלו הינן חגיגה של שיתוף והנאה לכל החושים. 

 גילברט הופיע כבר מספר פעמים בארץ בהופעות מלאות קצב, ריקודים ונוסטלגיה.

 03-9155632לכרטיסים: 
 לאתר

 

  סטנדאפ להורים עייפים - רביטל ויטלזון יעקבס
 צוקראולם 

  21:00|  חמישייום |  15.8.19

 לי, הריונות, ילדים, דיאטות וסליים.ועל רומנטיקה לאור נרות אקמ
אמא לחמישה  סטנדאפיסטית, כותבת, אושייה בוואטצאפ של הגן, רביטל ויטלזון יעקבס,
 ואמנית זילוף בכוסמין.
   שאין ילד רע, יש ילד שאמא שלו רעבה. והיא רוצה להזכיר לכם

 *8023 לכרטיסים: פשבר

 לאתר פשבר

 

Joe Bonamassa   
 אולם לואי

 21:00|  חמישייום |  22.8.19

 אירוע הגיטרות הגדול של השנה!
כשהוזמן  12התגלה בגיל  הגיטריסט, הזמר והמלחין האמריקאי שנחשב על ידי רבים לעילוי

שנה מאוחר יותר ג'ו בונמסה הוא מעצמת  30. לחמם הופעה של לא אחר מאשר בי.בי.קינג
בפורמטים שונים בישראל והוא מאוד  במהלך השנים הופיע בונמסה .רוק & בלוז בינלאומית

הופיע בהיכל התרבות בתל אביב והבטיח  2015אוהב להופיע בה. בביקורו האחרון בקיץ 
הוא מקיים את ההבטחה  2019באוגוסט  22-כבר אז שישוב אל החיבוק הישראלי החם. ב

 ומגיע לאירוע שהוא חובה לחובבי הגיטרה ולשוחרי הבלוז באשר הם. 

 כרטיסים: קופת ת"א

 לאתר

https://culturaccess.com/gilbert-montagne/
https://www.pashbar.co.il/
https://2207.kupat.co.il/show/joebonamassa


  חזנות בג'ינס
  בסימן הימים הנוראים –עם דגים ויין 

 צוקראולם 
 21:00|  חמישייום |  29.8.19

"יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל מגיש 
סדרת קונצרטים קלה ועכשווית לדור הצעיר, ע"ש הרשל פינק ז"ל. אופיר סובול וישי לפידות 

 מארחים את סימפונט רעננה עם חזני דור העתיד. מנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול.
 .על דגים, יין ועודבסיום המופע: מפגש 

 

 Yuval.org.il באתרכרטיסים 

 

 אדיר מילר
 לואיאולם 

 20:30|  חמישייום |  29.8.19

במופע סטנד אפ נטו, שנון ומצחיק, ומביא לבמה איכויות של וירטואוז אמיתי, מאלתר מחונן 
, "החותנת", "הלהקה" תיאטרון 2תיאטרון מצליח ("רמזור" ערוץ ולאחרונה גם שחקן 

הבימה). כמו כן בעל ניסיון רב ויכולת מדהימה בהנחיית אירועים, הנחיה המשלבת סטנד אפ 
בעל אופי אישי המתאים לכל מסגרת חברתית  וחומרים שנאספו מהלקוח ובכך יוצר אירוע

  ה.יולכל סוגי האוכלוסי

 *8023 לכרטיסים: פשבר

 לאתר פשבר

 

John cleese 
 אולם לואי

 20:00|  שני -מוצ"ש |  31.8-2.9.19
 

״. הפעם יש לנו את הכבוד להציג לראשונה נהוג לפאר כל אמן שני שמגיע להופעות כ״אגדה
אגדה מהלכת בחייו. ג׳ון קליז, אחד מששת מייסדי  באמתבישראל את ג׳ון קליז, איש שהוא 

חבורת מונטי פייטון חוצת הגבולות והמוסכמות שהוכתרה לא פעם כפסגת ההומור. מי 
ה״ מגיע למופע שחתום על סדרת המופת ״המלון של פולטי״ ועל סרט הקאלט ״דג ושמו וונד

". קליז הוא כמעט שם Last Time To See Me Before I Dieסטנאדפ הנושא את השם "
 נרדף למושג הומור שחור. 

 כרטיסים: קופת ת"א

 לאתר

http://yuval.org.il/
https://www.pashbar.co.il/
https://2207.kupat.co.il/show/john-cleese


 2019ספטמבר 
 

 עינת נתן בהרצאה "מתבגרים זה לא משחק ילדים"
 צוקראולם 
 20:30| יום חמישי |  5.9.19

מסכים וחברים, זה זמן , וחזרתן של המלחמות בבית על שיעורים עם פתיחת שנת הלימודים
 טוב לגבש אסטרטגיה.

איך  מהם המאפיינים שלו? והוא מסובך מתמיד. גיל ההתבגרות מתחיל היום בגיל עשר
בהורות שלנו כדי שיתאימו  ת שינוייםלמה אנחנו חייבים לעדכן גרסה ולעשו מתמודדים איתו?

  שדה המוקשים הזה בשלום. החדשות הטובות: אפשר לעבור את למצב החדש?

הספר הנמכר בישראל  -ההרצאה של מדריכת ההורים עינת נתן, מחברת הספר "חיימשלי" 
 בשנה החולפת, זוכה פרס פלטינה של התאחדות הוצאת הספרים.

 כרטיסים באתר
 

Rhythm Of The Dance מארחים את Voca People 
 לואיאולם 
 13:00| יום שישי |  6.9.19

 21:00| מוצ"ש |  7.9.19

 .Rhythm Of The Dance ל  Voca Peopleזהו שיתוף פעולה מהפכני וראשון בין 
 המופע ים חיים על הבמה.יוריקודים אירונגנים עם מוסיקה, שירים , רקדנים זמרים עשרות
ם יהאירית עם הריקודים האיריית התרבותבהיסטוריה מסע ייקח את הקהל ל החדש

 שלב בו את הריקוד האירי העכשווי עם הטכנולוגיה החדשנית.יהמסורתיים בסגנון מוקדם ו
 

Voca People אקפלה  תיאטרון ווקאלי, המבוצע באופן הומוריסטי ומשלב שירת הינו מופע
המבצעת קולות תופים, חצוצרות, גיטרות וכלי נגינה שונים  עכשוויתעם אומנות ביט בוקס 
  באמצעות הקול בלבד.

 
 8780* לאןלכרטיסים: 

 לאתר לאן
 
 

 התאהבתי באך
 אולם צוקר

 13:30| יום שישי |  9.6.19

 מאוד והמצליח החדש מהאלבום שירים עם צוקר לאולם חוזרים דור וגיל ניני אחינועם
 ,Bach To Letters אחינועם של והמדהים החדש הבינלאומי האלבום ובחו"ל: בישראל
 ובחו"ל. בישראל מדהימות ביקורות קיבלו החדש והמופע האלבום

https://www.eventer.co.il/teenage
https://www.leaan.co.il/default.aspx


בודיו של גיל דור בהפקתו של מוסיקה של יוהן סבסטיאן באך למילים שכתבה אחינועם ובעי
 בהופעה לשמוע יהיה אפשר החדש מהאלבום שירים .Quincy Jonesהמוסיקאי האגדי 

 והבינלאומיים. הישראלים מאלבומיה אחינועם של הלהיטים מיטב בשילוב

 שלה בהומור הקהל, עם שלה באינטימיות הנפלאה, הבימתית בנוכחותה ניני, אחינועם
 אמיתי. אמנותי עונג מבטיחה המדהים ובקולה

 דור גיל מוסיקלי: וניהול גיטרות

 לוביאניקר אור בס:

 סרי גדי הקשה: כלי

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 
The Dire Straits Experience 

 לואיאולם 
 21:00| יום חמישי |  12.9.19

המוזיקה האלמותית של הדייר סטרייטס בהפקה שמחזירה לבמה את הרפרטואר המפואר 
 .ומפיחה חיים בכמה מאלבומי הרוק היפים והמצליחים אי פעם

יקלי סשנה חלפו מאז התפרקה אחת מלהקות הרוק המוערכות בעולם והותירה קטלוג מו 25
 ב המעריצים. עשיר שמכיל כמה מיצירות הרוק האהובות בכל הזמנים וחלל בל

כריס ווייט שניגן והקליט עם  טלהקת הדייר סטרייטס אקספיריאנס נוסדה ע"י הסקסופוניס
 הדייר סטרייטס במשך עשור.

הלהקה הופיעה בעבר בישראל וזכתה להצלחה אדירה כשכל הכרטיסים אזלו מראש והקהל 
 התמוגג מהביצועים ללהיטים האהובים:

Sultans Of Swing ,Brothers In Arms ,Money For Nothing ,Romeo And Juliet ,
 So far away .ועוד 

 לאתר איוונטים 9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 

 אניגולף וונדר -רסיטל לפסנתר 
 צוקראולם 

 13:00| יום שישי |  13.9.19

רסיטל עם יצירות מאת מוצרט, שופן ליסט  .רסיטל לפסנתר בביצוע הפסנתרן אינגולף וונדר
בנגינה וירטואוזית סופחת ומלאת  .ושור. אינוגולף וונדר הוא פסנתרן עטור פרסים ושבחים

מעניק לשומעים חוויה רגש הוא מגיש את היצירות אותן הוא מנגן בדרך מקורית ומיוחדת לו. ו
 מוסיקלית עשירה.

טל של אינגולף וונדר הוא מסע מוסיקלי לנפש האדם ונפשו של המוסיקאי ובביצוע סוחף יהרס
 . הרסיטל הוא חלק מפסטיבל מוסיקה בינלאומי שנערך בארץווירטואוזי, 

 opera.co.il-www.israel  6927777-03 לכרטיסים:

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=0fAQhSRLQnM
https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk
https://www.youtube.com/watch?v=wTP2RUD_cL0
https://www.youtube.com/watch?v=rC95MEenIxA
https://www.youtube.com/watch?v=YIHMPc6ZCuI
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
http://www.israel-opera.co.il/


Sacré - מופע מחול בכיכובו של הרקדן סרגיי פולונין 
 לואיאולם 

 20:30| מוצ"ש |  14.9.19

יגיע לישראל, לערב של מחול מודרני, בו יציג את כישרונו  כוכב הבלט האגדי סרגיי פולונין
 9הרב, הכריזמה ואת יכולת הריקוד הממגנטת שלו, פולונין יופיע בערב מיוחד, ביחד עם 

  .רקדנים

חלקו הראשון הוא יצירות מיוחדות בהן יופיע עם הרקדנים ובחלקו השני יצירה שנוצרה 
על "פולחן האביב" של סטרווינסקי.  פולחן, המבוססת- SACREבמיוחד עבורו בשם

הכוריאוגרפית היפנית יוקה אוישי יצרה גרסה משלה ליצירה, אוישי יוצרת ברוחו של ואצלב 
. היא מבקשת להדגיש כמוהו שעל הרקדן 1913ניז'ינסקי שיצר את היצירה המקורית בשנת 

רתה אוישי להרגיש אנושי, ולא לחשוב אנושי. המאבק התמידי בין הרגש למחשבה. ביצי
 מאפשרת לפולונין לחשוף רבדים רבים באישיותו כרקדן, כיוצר, כאמן ובעיקר כבן אדם. 

 * 3221 לכרטיסים:
 בראבו לאתר

 
  רשף לוי
 אולם צוקר

 21:30מוצ"ש |  |  14.9.19

 22:30יום שישי |  |  27.9.19

קולומביאנית" ו"איים אבודים", זוכה פרס התיאטרון על ההצגה היוצר של "הבורר", "אהבה 
אחרונות בארץ. במופע  "החולה ההודי", אחד הסטנדאפיסטים המובילים בשנים ה

אינטליגנטי, מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש, הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו הנישואין, 
שנייה אחרי החתונה ועוד...  בושאיך זה להיות אבא צעיר לשבעה ילדים, מה קרה להרגלי הל

מתגלה כמאלתר מחונן, מצליח להפוך כל מופע לאירוע מיוחד שלא חוזר על   רשף במופע
עצמו אף פעם. כל מי שאהב פעם, מאוהב, שיש לו ילדים, או שעדיין קצת ילד בעצמו ימצא 

 ו.את עצמו צוחק ומזדהה, ממופע מלא חן וקסם שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנ
 *8023לכרטיסים: פשבר 

 לאתר פשבר

 

  Brava Tour –לאלי 
 אולם לואי

 19:30| יום רביעי |  18.9.19

לאלי מגיעה לישראל למופע יחיד במסגרת סבב המופעים העולמי החדש שלה עם שירים 
 והטובים של סבב המופעים הקודם.חדשים לגמרי וכמובן עם הלהיטים הגדולים 

https://bravo.org.il/
https://www.pashbar.co.il/


מרהיב וסוחף כמו שרק לאלי  SHOW-המופע החדש מאופיין מעבר לשירים החדשים גם ב
יודעת לבצע. מופע חדש זה מוכיח שלאלי כיום היא אחד הקולות הנשיים הבולטים בעולם 

במוסיקת הפופ הלטיני. המופע החדש נותן ביטוי להתפתחות האומנותית שלאלי עברה 
 ך השנים עם החותמת האישית שלה כאחת הפרפומריות המובילות בפופ הלטיני.במש

לאחר  BRAVA TOURלאלי מתחילה השנה את סבב המופעים באירופה וישראל עם 
 ההצלחה הגדולה של המופע בדרום אמריקה.

 
 8780* לאןלכרטיסים: 

 לאתר לאן
 

 ברי סחרוף
 אולם לואי

 21:00| יום חמישי |  19.9.19

רגע לפני ששנה עברית מסתיימת וחדשה באה עלינו לטובה, מסתמנת הזדמנות נוספת 
 אביב.בהיכל התרבות בתל  –יקאים שאיתו סלהגיע להופעתו של ברי סחרוף, מלווה במו

הופעתו הקודמת של סחרוף בהיכל השאירה אחריה הדים רבים וטעם חזק של עוד. בהופעה 
גם הפעם  יקלי של סחרוף, והמופע לא מבטיח ישיבה.סהקרובה ינגנו מתוך הרפרטואר המו

 יקלי האהוב עליו.סיצטרפו אל סחרוף אורחים מהנוף המו

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 
 

 שלמה ארצי
 לואיאולם 

 13:00|  שישייום |  20.9.19

ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל חובב מוסיקה ואולי בעצם לכל ישראלי. 
עשורים, כפי שמצביעים שוב ושוב  4-ארצי הוא האמן המצליח והאהוב ביותר בישראל מזה כ

הסקרים והדרוגים. ארצי אף ממשיך להיות מהיוצרים המשובחים והפוריים כל המשאלים, 
עשורים של קריירה מפוארת, בחצי השנה האחרונה שיחרר  5במוסיקה הישראלית גם אחרי 

 לרדיו כמה וכמה שירים שכולם הפכו ללהיטים.

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  הלאתר זאפ

 

 
 

https://www.leaan.co.il/default.aspx
https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/


ANI LORAK 
 לואיאולם 

20:00| יום ראשון |  22.9.19  

 אני לוראק, הזמרת המפורסמת, מציגה מופע חדש ומרהיב, בליווי להקה ורקדנים.

.ה"נזכה בפרס "המופע של הש  DIVA המופע 

 

6960990-03כרטיסים: ל  
www.cruiseinter.com 

 

http://www.cruiseinter.com/

	היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
	אירועי חודשים יולי-ספטמבר 2019
	אולם צוקר
	אולם צוקר

	גידי גוב – שירים מלילה גוב
	אולם לואי
	PEIA
	אולם צוקר
	אולם לואי
	אולם לואי
	ועידת שיווק, פרסום, דיגיטל ותקשורת
	אולם לואי
	אולם לואי
	אולם צוקר
	אולם לואי
	אולם לואי
	אולם צוקר
	Joe Bonamassa
	אולם לואי
	אולם צוקר

	אדיר מילר
	אולם לואי
	John cleese
	אולם לואי
	אולם צוקר

	Rhythm Of The Dance מארחים את Voca People
	אולם לואי

	התאהבתי באך
	אולם צוקר
	אולם לואי
	אולם צוקר
	אולם לואי
	אולם צוקר
	אולם לואי
	אולם לואי

	שלמה ארצי
	אולם לואי
	אולם לואי


