
 היכל התרבות תל אביב ע"ש צרלס ברונפמן
 2019 דצמבר-אוקטובראירועי חודשים 

 

 המרכז למוסיקה ירושלים משכנות שאננים
 צוקר אולם 

 18:00|  שבת| יום  19.10.19

 .בפה מינור "לה פסיונה"  I:49. , הוב49היידן: סימפוניה 

 .הקלאסייצירות לכינור ויולה וצלו סולו, ממיטב הרפרטואר 

 .יקלי צבי כרמליסמנצח ומנהל מו

 02-6241041לכרטיסים: 
 למוסיקה ירושליםלאתר מרכז 

 

EMIN -  אמין אגלרוב 

 לואי אולם 
 20:00|   רביעי| יום  23.10.19

אמין הוא מוסיקאי, איש עסקים ויזם, אב מאושר לארבעה ילדים. פעילותו המוסיקאלית 

 .  ELIN'A – STILLעם הוצאת אלבום הבכורה  2006החלה בשנת 

אלבומים וזכה בפרסים מוסיקליים יוקרתיים בכל העולם, לרבות  15מאז הוציא כבר 

WORLD MUSIC AWARDSגרמופון זהב, פרס של ערוץ טלוויזיה ,  "MUZ-TV  וכן מגזין "

GQ פעמיים למוסיקאי המסוגנן ביותר של השנה.  שהכתיר אותו 

 054-3022105לכרטיסים: 
 לאתר 

 

 

 

 

https://www.jmc.org.il/
https://www.jmc.org.il/
https://www.jmc.org.il/
http://emin2019.ru/


 ישראל, קונצרט גאלה חגיגי - מוזתיקה

 אולם לואי 
 12:00|  שישי| יום  1.11.19

קונצרט הגאלה יציין את סיומו של פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי השישי בקהילה, בהשתתפות 
מוסיקאים מקצועיים   3-מוסיקאים צעירים מצטיינים ו 8יקאים מהארץ ומאירופה, בהם סמו 11

בנובמבר,  2-באוקטובר ל 24אשר ינגנו יחדיו בהרכבים שונים. במהלך הפסטיבל, שנערך בין 
 קונצרטים ללא תמורה לילדים, נוער ומבוגרים עם צרכים מיוחדים.  25יבוצעו  

 מיצירות בטהובן, מנדלסון, ברהמס צייקובסקי ועוד.   -כנית ובת
מוזתיקה היא עמותה ללא מטרות רווח אשר תכליתה לטפח מוסיקאים צעירים מצטיינים  

ני אוכלוסיות ולהקים הרכבים קאמריים חדשים, תוך הכשרתם בהופעה בקונצרטים רבים בפ
 מגוונות בכל רחבי הארץ, בדגש על קהלים עם צרכים מיוחדים.  

 054-3113181לכרטיסים: 
israel@musethica.org-musethica   

 

 
 1קונצרט מס  - תזמורת הבארוק ירושלים

   הברנדנבורגים של באך
 צוקר אולם 

 20:00|   ראשון| יום  3.11.19

 בונט, כנרת ומנצחת (ספרד)-לינה טור

 דני אספזה, צמבלו (ספרד)

 עדית שמר, חליל

 דורט פלורנטין, ענבר סולומון, חלילית 

 תזמורת הבארוק ירושלים

) מאת באך וכן קונצרטו גרוסו מאת הנדל, 5-ו 4,  3מבחר הקונצרטי הברנדנבורגיים (מס 
הכנרת הווירטואוזית לינה טור בונט, יחד עם נגן הצמבלו דני אספזה  בניצוחה ובנגינתה של

 .(שניהם מספרד) ונגני תזמורת הבארוק ירושלים

  

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר תזמורת הבארוק ירושלים

  

 

mailto:musethica-israel@musethica.org
https://www.goshow.co.il/show/8289/23422/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9A
https://www.goshow.co.il/show/8289/23422/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9A
https://www.goshow.co.il/show/8289/23422/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9A
https://www.goshow.co.il/show/8289/23422/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%9A


 משירי אהוד מנור -זמר עברי בסימן אישי 
 צוקר אולם 

 18:30|  שלישי| יום  5.11.19

דור ראשון של היוצרים הצברים. השירים האישיים, הכואבים הנוגעים, המרגשים של אהוד 
משרטטת את דיוקנו ואישיותו דרך שיריו ודרך הסיפורים   מנור, אלמנתו,-מנור. עפרה פוקס

בנימינה", "ברית עולם", "בלדה לשוטר", "אין לי בין השירים: "ימי  האישיים מאחורי השירים.
   ארץ אחרת", "ארץ טרופית יפה", "מישהו" ועוד.

 ניהול מוזיקלי: גבי ארגוב|  זמר: אייל חביב|  מנור-סיפורים וקטעי קישור: עופרה פוקס

 03-5248731לרכישת כרטיסים: 

 
MINIMAL COMPACT 

 אולם לואי 
 21:00|  רביעי | יום  6.11.19

חלוצת הפוסט פאנק  –שלוש שנים עברו מאז המפגש האחרון של להקת מינימל קומפקט 
באירופה, והלהקה הישראלית  80-שהיוותה אבן יסוד לצמיחת הזאנר בשנות ה והניו ווייב,

 הראשונה שעשתה את זה מעבר לים.  

Minimal Compact :בכל "אנחנו נרגשים מאוד להיפגש שוב יחד ושמחים לחזור לשירים ש
 פעם מקבלים משמעות חדשה ומחודשת. 

שואלים אותנו מתי שוב?, הופכת את המפגש הזה  2016האהבה הגדולה של הקהל שמאז 
 למיוחד כפליים. אנחנו הכי מוכנים לזה!" 

 לאתר

 
 "מאחורי השירים" 

 סדרת מפגשים מהסוג האישי עם יואב קוטנר ואחינועם ניני 
 צוקר אולם 

 20:30|  חמישי| יום  7.11.19

"אחינועם ניני וגיל דור  -שנה לתחילת הקריירה של אחינועם וגיל דור עם האלבום  30כמעט 
בהופעה חיה" והם לא מפסיקים לחפש דרכי ביטוי חדשות, בעברית ואנגלית, בגאז ורוק,  

יקה קלאסית, שירים מקוריים ומזמורים נפוליטניים, הם צמד ובתמיכתו  סיקה אתנית ומוסמו
היא המובילה. עם החיבור שלה לתימניות בשורשיה והאמריקניות שבהתבגרותה היא מצאה 

את קולה המיוחד, משלבת אילתור וחופש עם דיוק מופלא בשירתה הצלולה. היא מצליחה 
ה ותמיד בדרכה שלה וללא כל מורא. ביושר חריצות  שנ 30מאד גם בעולם, כבר כמעט 

 .וכישרון ענק ויוצא דופן 
של ישראל ברחבי  1השגרירה מס.  . אחינועם ניני –הפנים היפות של התרבות הישראלית 

 !העולם
 לאתר איוונטים 9066* איוונטיםלכרטיסים: 

https://minimalcompact.co.il/he/home
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


Björn Again - The ABBA show 
 לואי אולם 

 21:00|  חמישייום  | 7.11.19

Björn Again, ישראל.לראשונה ל המגיע, בעולם מובילהלהקת המחווה לאבבא ה 

את הלהיטים הנצחיים של   מספקת שואו סוחף הכולל, , שהשיגה מעמד פולחן עולמיהלהקה
 כוריאוגרפיה ותלבושות מקוריות. , סולנים ונגנים שנשמעים כמו המקור, להקת אבבא האגדית

Björn Again - The ABBA show  מסוגו ביותר פופולרי מצליח והמופע הלהערכה כזוכה
ורן  יפלטסקוג, בני אנדרסון ובחברי להקת אבבא: אנייטה  , שקיבל את תמיכתם שלבעולם

 , על שמו נקראה הלהקה.אולבאוס

 9080* זאפהלכרטיסים: 
 לאתר זאפה

 
 אדיר מילר

 לואי אולם 
 20:30|   רביעייום |  13.11.19

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

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

 

 בישראל ברית יוצאי מרוקושנתי אירוע 
 אולם לואי 

 19:00|   שנייום  | 18.11.19

 מנחה: אודי אביסרור. בסימן: הצדעה לעולי צרפת. 

מזרח   –ירושלים משתתפים: אבי טולדנו, אמיל זריהן, בנימין בוזגלו, שמעון סיבוני, תזמורת  
 ומערב, המנצח: תום כהן, להקת פרחי ירושלים בניהולו של חנן אביטל.

   03-6054241/2כרטיסים: ל
britmaroc@bezeqint.net 

https://www.zappa-club.co.il/zappashow/eviatar-banai/18-07-2019/21:00/
https://www.pashbar.co.il/
mailto:britmaroc@bezeqint.net


 "אתמול היה טוב ויהיה גם מחר"
 לואי אולם 

 20:00|   רביעייום  | 20.11.19

 .לאגודת עזרה ומרפא בראשות הרב אלימלך פיררערב ההתרמה השנתי 
בהשתתפות: התזמורת הפילהרמונית הישראלית ומיטב  מופע מחווה לשירי שלמה ארצי

 מעבד ומנצח: ירון גוטפריד. מנהל אמנותי: חיים שמש .האמנים

. מטרתה היא ריפוי והקלת סבלם של חולים ובני  1979אגודת "עזרה למרפא" הוקמה בשנת  
 ם. שרותי האגודה המגוונים ניתנים בחינם ונסמכים על תרומות מן הציבור. משפחותיה

 9080* זאפהלכרטיסים: 
 לאתר זאפה

 

 "בחיי" – הראל סקעת
 אורחים: ריטה ולהקת שלוה 

 לואי אולם 
 21:00|  חמישי| יום  21.11.19

 להיכל לראשונה, מגיע בישראל והמצליחים  האהובים ,הגדולים מהזמרים, סקעת ראלה
  גדול נגנים הרכב, חדשים עיבודים , מיוחדים אורחים ! פעמי חד  מופע עם אביב תל תרבות

, הציפורים כל, ממני משהו :הסוחפים להיטיו מיטבילוו את סקעת ב מיתר כלי ותזמורת
  .וטובים רבים  ועוד ,לעוף, ואת, כאן הנני, דבר אותו כולם, בחיי, עכשיו

  מרגשת וחיבור הגשה , דופן ויוצא  רחב קולי  מנעד עליון בעל בחסד  פרפורמר סקעת הוא
עם צאתו של  (!)שנים מעשר יותר לפנישל סקעת החלה  המרשימה הקריירה .לקהל מיידי

 .הבמות את לכבוש ומאז הוא ממשיך"ואת",  הראשון הסינגל

 9080* זאפהלכרטיסים: 
 לאתר זאפה

 
 "האישה שאיתי"  –דויד ברוזה 

 אורחים מיוחדים: מירי מסיקה, עידן עמדי  
 לואי אולם 

 13:00|   שישי| יום  22.11.19

אחד היוצרים המבצעים הייחודיים והמשפיעים במוסיקה הישראלית במופע חגיגי של  
 "האישה שאיתי".    –האלבום המצליח בכל הזמנים 

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


יצא אלבומו השלישי של ברוזה שהפך לרב מכר ענק ונהיה האלבום הנמכר ביותר    1983 -ב
לית, ביניהם: "סיגליות", שירי האלבום הפכו לנכסי צאן ברזל במוסיקה הישרא בכל הזמנים.

 "הרומבה", "בלבך" ושיר הנושא "האישה שאיתי".

במופע בהיכל התרבות חוזר ברוזה לאלבום המיתולוגי ויבצע את כל שירי האלבום במלואו,  
 בניהולו האמנותי של לואי להב אשר הפיק אותו.

ר אהבה "יהיה טוב", "שי במופע גם שירים מכל הרפרטואר הרחב מכל השנים, ביניהם:
בדואי", "ברקים ורעמים", "מתחת לשמיים", "זה הכל או כלום", "טבעת הזהב" ועוד רבים  

 וטובים. 

 9080* זאפהלכרטיסים: 
 לאתר זאפה

 

 גונגון 
 צוקר אולם 

   13:30|   שישייום |  22.11.19

סיפור קסום על גונגון, דמות אישה מסתורית, שמביאה את ניחוחות הבשמים של המזרח, 
בקולן ואת המסורת היהודית ומכשפת את הילדים בסיפורי  את קולות הנשים המסלסלות 

 אגדות על שדים וקסמים. 

משורר, הקורא את -יצירה רחבת ממדים המשלבת בין קולו המוקלט של יוסי בנאי, המחבר
    חרוזיו, לבין קולות השירה המלאכית של ילדי מקהלת מורן ואנסמבל כלי.

יקה של טעמי המקרא סיהדות פרס, מן המויקליים של סיקה שואבת מן המקורות המוסהמו
 שריף.-אלה מילך מאתיקה סוכל זאת בשילוב הסגנון הישראלי של המו

כינור: קובי רובינשטיין, צלו: יוני    -מורן והנגנים  בביצוע מקהלת|  מנצחת: נעמי פארן
 . לי וייס  טל. בימוי: שיריתגוטליבוביץ, אבוב: שני שחר, חליל: רותי רון, כלי הקשה: ליאור 

 054-2455925לכרטיסים: 
 לאתר מקהלת מורן

 

RICHARD CLAYDERMAN  
 לואי אולם 

 21:00|  שבתיום  | 23.11.19

 ריצרד קליידרמן בישראל! 
לאחר ההצלחה הרבה לה זכה בהופעותיו בביקוריו   במסגרת סיבוב ההופעות העולמי

הופעות בלתי   2-האחרונים בארץ, חוזר ריצארד קליידרמן, מגדולי הפסנתרנים בני דורנו, ל
 בליווי תזמורת מיתרים של סימפונט רעננה!  נשכחות בהן יבצע את מיטב להיטיו מכל השנים

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


יצירות, בהם מוסיקה  12,000 -מ לאורך שנות הקריירה המצליחה שלו הקליט קליידרמן יותר
מקורית, ביצועים מחודשים לשאנסונים צרפתיים, ויצירות פסנתר קלאסיות. הוא מכר למעלה 

והיה לאחד הנגנים  אלבומי זהב ופלטינה 340-מיליון אלבומים, וזכה ביותר מ 85-מ
 המצליחים ביותר בעולם, אשר מוציא אלבומים אינסטרומנטליים בלבד.

 לאתר איוונטים 9066* יוונטיםאלכרטיסים: 
 
 

 2019אירוע התרמה עמותת אנוש לשנת 
 לואי אולם 

 19:30פתיחת דלתות  20:30|  ראשוןיום  | 24.11.19

 .העמותה הישראלית לבריאות הנפש –אירוע ההתרמה של עמותת אנוש 

 מצחוק! גם חנוך דאום שיקרע אותנו 
 גם דני, גידי וחברים עם כל הלהיטים הכי שווים!  

וגם תרומה חברתית חשובה לשילוב בקהילה של אלפי מתמודדים עם מגבלה נפשית 
 בישראל. 

  ₪.  1,000  -₪. כרטיסי כבוד  500ש”ח,  250ש”ח,  195טווח מחירים רחב: 
 כי בריאות הנפש זה הסיפור של כולנו!

 054-7172254: כרטיסיםל
 לאתר

 

 כנס הצילום של ישראל
 לואי אולם 

 14:00|   שלישייום  | 26.11.19

, ומעורר השראה בקרב צלמים מקצועיים ואוהבי צילום  2008-כנס הצילום של ישראל נוסד ב
בכל שנה מאז. זהו אירוע הצילום המרכזי של קהילת הצילום בישראל ואחד מכנסי הצילום  

מרצות ומרצים עטורי פרסים   7-משתתפים ו 2500הגדולים בעולם. השנה הכנס יתקיים עם  
נס יתקיים כמו בכל שנה יריד צילום ענקי ובו הטבות, הגרלות מהארץ והעולם. במתחם הכ

 ומבצעים מיוחדים ממותגי הצילום המובילים.  

מעל לעשור קבוצת גליץ שואפת לקדם את קהילת הצילום הישראלית ולהציע לחבריה תכנים 
 איכותיים וחוויות בלתי נשכחות.

  באתר: רטיסיםכל
 

 

https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventer.co.il/rqbh3
https://photox.co.il/


 )1726מאת ג.פ. טלמן (האופרה "אורפיאוס"  -פועם בהיכל 

 צוקר אולם 
 20:00|   רביעייום  | 27.11.19

 
 . אנסמבל אופרה אורפיאוס בביצוע הפקה קאמרית בבימוי מלא

זמרי האנסמבל: הדס פארן, עודד רייך, דניאלה  יאיר פולישוק, ניצוח; שירית לי וייס, בימוי. 
 בשיתוף נגנים סולנים בכלים תקופתיים.   סקורקה, איתן דרורי, טל גנור, פניני גרובנר.

ומרגשת על   היפהפייהסיפור המפורסם על אורפאוס ואאורידיצה. טלמן כתב והלחין יצירה 
 ן המשחית והקנאה.המאבק בין כוחות האהבה, המוזיקה והאמנות לבין כוחות השלטו

לאור הצלחת מופע הבכורה של אנסמבל אופרה אורפאוס בשנה שעברה, אנו מביאים את 
 . סיפורו של אורפאוס למופע נוסף באולם צוקר

 03-6201185לכרטיסים: 
 ציה בלומנטל ילאתר מרכז פל

 
 מנועים שקטים  –אסף אמדורסקי 

 שלום חנוך ואבישי כהן (חצוצרה) אורחים:  
 לואי אולם 

 21:00|   רביעייום  | 27.11.19

מכריז  -אחרי הופעה ראשונה בלתי נשכחת, אשר אליה אזלו כל הכרטיסים חודש מראש 
שנה ל"מנועים שקטים". לילה נוסף בהיכל שבו יפרק   20אמדורסקי על הופעה שניה בסדרת 

יקה, תאורה, וידאו ארט וחזון אמנותי פורץ  סמו וירכיב מחדש את מושג ההופעה החיה, עם 
 דרך. 

"מנועים שקטים", אלבומו השלישי של אסף אמדורסקי סינתז באופן מושלם בין רוקנרול 
עם להיטים נצחיים כמו   .הגיטרות שהביא מבית להרפתקה אלקטרונית חדשנית ומסעירה

וד, זכה האלבום האייקוני  דקות", "רוך וקושי", "חלום כהה", "במערבולת", "כוכב" וע 15" 
 לביקורות מהללות ולמכירות שזיכו את אמדורסקי באלבום הזהב הראשון שלו.

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 
 
 
 

http://fbmc.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/


 אסף מור יוסף במופע סטנדאפ
 צוקר אולם 

 21:30|  חמישייום  | 28.11.19

 שנון סטנדאפיסט .המבעבעת אפ הסטנד בסצנת החמים השמות אחד הוא יוסף מור אסף
 !מצחוק  וקורע מקורי

 אבסורדיות.  לוואי תופעות מחדש לבחון הקהל את שסוחף גבולות וחסר  צבעוני חד,  קומיקאי
  ומדויקת עוצמתית קומית חוויה הקהל את ומעביר מסחרר בקצב מימיקות מחליף אסף

 !מצחוק שקורעת
 הסטנדאפ  קטעיו רבות,  טלוויזיה כניותובת הופיע יוסף מור אסף  סטנדאפ, להופעות בנוסף

 .הקשת  קצוות מכל ולתגובות החברתיות ברשתות צפיות למיליוני הגיעו  שלו והמערכונים
  מצחיק – חשוב והכי  ומקוריות, שנינות  על שמירה תוך מכירים, שכולנו בחוויות עוסק המופע
 !בטירוף

 פשברטיסים: כרל
 

 THE GREAT GATSBY בלט
 לואי אולם 

 20:30|  חמישייום  | 28.11.19

 13:00|   שישייום  | 29.11.19

  הפקת הענק מחו"ל על פי רב המכר של סקוט פיצגרלד!
   קונסטנטין מלדזה מוזיקה מקורית: . כוריאוגרפיה: דוויט רודן בכיכובו של: דניס מטביינקו

כוריאוגרפיה מרהיבה ויוצאת הדופן משלבת . מטרים  8רקדנים, מסך וידאו ענק בגובה  30
 ואומנות הקולנוע.אלמנטים של בלט קלאסי, מחול מודרני, גאז 

וחדשנית הלוקחת את הקהל במסע אל שנות העשרים הסוערות של המאה  יצריתזוהי הפקה 
הקודמת. אל עולם של אלכוהול בלתי חוקי, מסיבות, מאפיה, בגידות, אהבות, חברות,  

 חלומות, יהירות, קנאה ובדידות. 
    

   לאתר איוונטיםלרכישת כרטיסים: 
 *  9066טלפון: 

 

 העיקר זה השירים  - שלום חנוך מתי כספי
 לואי אולם 

 20:30|   ראשוןיום  | 1.12.19

אירוע התרמה שנתי שמקיימת עמותת אלין בית נועם למען חניכי העמותה, בוגרים צעירים  
 .עם מוגבלויות המשתמשים בכיסאות גלגלים

 noam.org.il-yaelb@beitאו במייל   5351344-03 לכרטיסים:

https://www.pashbar.co.il/order_select_seat.php?dateid=49523&areaid=1282
https://www.eventim.co.il/%D7%92%D7%98%D7%A1%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-the-great-gatsby.html?affiliate=EIL&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=567486
https://www.eventim.co.il/%D7%92%D7%98%D7%A1%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-the-great-gatsby.html?affiliate=EIL&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=567486
https://www.eventim.co.il/%D7%92%D7%98%D7%A1%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-the-great-gatsby.html?affiliate=EIL&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=567486
mailto:yaelb@beit-noam.org.il


ילדים "מופע התרמה מיוחד של עמותת " – הבמה שלך"
 "בסיכוי

 לואי אולם 
 19:30|  שנייום  | 2.12.19

כשהזמרות המובילות בישראל נפגשות יחד על במה אחת למען מטרה חשובה מאין כמותה 
מיוחד למען  הוא מופע התרמה  " הבמה שלך. " מתקבל המופע הגדול והחשוב של החורף –

דני רובס, ובו משתתפות לפי סדר   יקלי שלסילדות וצעירות הגדלות בפנימיות, בניהולו המו
אילאיל, אסתר רדא, אפרת גוש, דנה אינטרנשיונל, דנה ברגר, לאה שבת, מאיה : ב-א

. כל זמרת תבצע במהלך הערב בוסקילה, נרקיס, ספיר סבן, קרולינה, רונה קינן וריקי גל
לה ודואט עם אחת מזמרות המופע בו תבצענה שיר ממיטב הקאנון של הזמר שיר אחד ש

 .צ"והוא יועבר בשידור חי בגל הדר מרקס קלי מיוחד. את המופע תנחהסיהעברי בעיבוד מו
 
 *  5076 :יםכרטיסל

  באתראו 
 

 
WORLD MUSIC – שומעים עולם 

 צוקר אולם 
 21:00|  שלישי| יום  3.12.19

יקאים זמרים ויוצרים, המביאים אל קדמת הבמה את ססדרת "שומעים עולם" תארח מו
המוזיקה השורשית והייחודית מהמקורות, מגישים ביצועים אותנטיים, אקוסטיים, מופשטים  

 .ומרגשים

יהודה פוליקר ושדרן  הזמר והמלחין  –שני חברים  - "יהודה פוליקר וירון אנוש, "עליך ועלי
יקה ושירה. על הילדות, הבית, ההורים,  סבמופע אישי המשלב סיפורים, מו –הרדיו ירון אנוש 

והמפגשים בין שני העולמות השונים שבהם גדלו, על המשותף, על קשרי החברות, על 
 .אהבות משותפות ועל מה שקורה לנו, כולנו, כאן ועכשיו

 .בוזוקי, גיטרה-י פוליקרגיטרה. יונ-משתתפים: שמואל תמיר

 לאתר איוונטים 9066* איוונטיםלכרטיסים: 

 
 אלף מנגינות קטנות

   יגאל בשן   השירים היפים של
 מופע מחווה מיוחד במלאת שנה ללכתו 

 לואי אולם 
 21:00|  שלישייום |  3.12.19

https://event.yeladim.org.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


שלמה ארצי, שלומי שבת, אביב גפן, יובל דיין, מירי מסיקה, משה פרץ, : המשתתפים
, דניאל סולומון, דנה עדיני, בן A-WAשלומי שבן, עילי בוטנר וילדי החוץ, מה קשור, 

 .מנחה: גורי אלפי ארצי.
 הפקה: אודי זמברג "הפקות תוצרת הארץ", ניהול אישי: פדי הפקות 

 שגב-יח, ניהול אמנותי: אתי אנטהעיבודים וניהול מוסיקלי: אילן מוכ

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 
 "התאהבתי באך"

 אולם צוקר 
 21:00| יום חמישי |  5.12.19

 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

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

 סרי  גדי הקשה: כלי  |  לוביאניקר אור בס: | דור  גיל מוסיקלי: וניהול גיטרות

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 
 מירי מסיקה

 אולם לואי 
 21:00| יום חמישי |  5.12.19

שפותח את סיבוב החורף   עם מופע חגיגי ומיוחד מירי מסיקה מגיעה להיכל התרבות בת"א 
במופע תבצע מירי את הלהיטים מכל אלבומיה לצד שירים נוספים אותם היא מבצעת . שלה

 ערבית, ספרדית ועברית כמובן.   - בסגנונות ובשפות שונות

בין השירים במופע: מלך, באה אליכם, לשם, זהרה, אף אחת, עכשיו אתה חוזר בחזרה, 
תשים, אינתי עומרי, ועוד רבים וטובים בעיבודים חדשים, בסאונד ותאורה ממי, תשים 

 .ייחודים ובהופעה עוצמתית ומרגשת

כיום, עשור מאז פרצה לתודעת הקהל וזכתה בכל תואר אפשרי, הפכה מירי מסיקה לחלק 
בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, עם רפרטואר עשיר ומגוון ואינספור הופעות מצליחות על  

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/


הגדולות ביותר בכל רחבי הארץ אשר קיבעו את מעמדה כאחת מהזמרות הטובות  הבמות
 .והמוערכות בישראל

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 
 סימפוניקקווין 

 אולם לואי 
 20:30| יום שלישי |   10.12.19

כפי שלא נשמעו  We will rock youמתוך המופע המצליח  האגדית  Queenשל ותהקלאסיק
 !מעולם

הרכב רוק ותזמורת סימפונית   סולני 4  בביצוע  We will rock youההפקה הבינלאומית 
הביקור בישראל מגיע אחרי הצלחות בארה"ב .Richard Sidwellלעיבודים של המנצח 

   !!! Sold outכולן –צרפת, אוסטרליה, אנגליה 

 * 8780 לאן לכרטיסים:
 לאןלאתר 

 
 היעד ההורי –עינת נתן 

 צוקר אולם 
 20:30|   רביעי| יום  11.12.19

שעשתה את השינוי לאלפי משפחות בישראל. הרצאת חובה לכל  הסוחפת ההרצאה
השנה האחרונות  18-המקצועי של עינת בהדרכת הורים ב הניסיונהורה, מבוססת על 

  האישי כאם לחמישה ילדים. הניסיונועל 
  איך הופכים את המשימה של חיינו למשהו יותר קל, נעים ומשמעותי.

מטעם מכון אדלר ומשרד החינוך, מרצה, אשת עינת נתן היא מדריכת הורים מוסמכת 
 -ילדים סיפור אהבה"  -ומחברת רב המכר "חיימשלי  תקשורת בתחום המשפחה

הספר הנמכר ביותר בישראל בשנה החולפת וזוכה "ספר פלטינה" של התאחדות 
 הוצאות הספרים.

 באתרלכרטיסים: 

 
 
 

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.leaan.co.il/
https://www.leaan.co.il/
https://www.eventer.co.il/yaad


  חזנותה אמנות
 לואי אולם 

 20:00|   רביעייום |  11.12.19

עם  משמרים את המסורת -ממשיכים עם החזון  .2019  – 2010 עונת המנויים תש"ף 
 . ה-מיטב חזני העולם ומקהלות החזנים יובל וזמרת י

  היצירה – 1קונצרט מס 

  שמחה רוטנברג , כהןסיימון , יעקב למר, סול זים, נתנאל הרשטיק בהשתתפות החזנים:
 אופיר סובול מנהל מוסיקלי ומנצח: .בליווי תזמורת סימפונט רעננה

   יובל באתר :כרטיסיםל
 
 

 זקן ואנסמבל מודאליוס-אתי בן -פועם בהיכל 
 צוקר אולם 

 13:00|   שישייום  | 13.12.19

 איתן שטיינברג. ומוסיקה אתנית. מנצח:חגיגה של מוסיקה עכשווית 
מהבמה  שפורשת זקן-אהבה אתניים, עם הזמרת אתי בן-יצירות עכשוויות ושירי

  שלושים שנה של הופעות מקצועיות בארץ ובחו"ל! אחרי

  בדרכה המיוחדת היא תנוע בווירטואוזיות קולית על קו התפר שבין האמנותי לעממי.

תבצע מיצירות  היא -בהרכב מורחב במיוחד לקונצרט זה  - יחד עם חברי אנסמבל מודאליוס
מיניאטורות מאת מלחינים  איתן שטיינברג, יוסף ברדנשוילי, גון קייג, זורז אפרגיס,

 אהבה עממיים ממגוון תרבויות ובמגוון שפות. -ישראלים צעירים, ושפע של שירי

 03-6201185לכרטיסים: 
 לאתר מרכז פליציה בלומנטל 

 

 משירי רחל שפירא -זמר עברי בסימן אישי 
 צוקר אולם 

 18:30|   שלישייום  | 17.12.19

אחת הפזמונאיות הפוריות והנוגעות בעשורים האחרונים. רחל התגלתה ע"י יאיר רוזנבלום 
עם השיר הנצחי " מה אברך" שהולחן על ידו. מאז, שיריה הולחנו והוקלטו   1967בשנת 

מיטב האמנים והפכו לנכס צאן ברזל. במפגש נהנה מהסיפורים שמאחורי השירים ונשיר   ע"י
רים: "מה אברך", "חלומות", "כמו צמח בר", "דואט פרידה", "שיר משיריה הנפלאים.בין השי

 של יום חולין", "אנשי הגשם", "יד קטנה" ועוד. 

 סיפורים וקטעי קישור: רחל שפירא | זמרת: מיקה עינב | ניהול מוזיקלי: גבי ארגוב

 03-5248731לרכישת כרטיסים: 

https://www.yuval.org.il/
https://ticks.co.il/event.php?i=hgMu9GUvnN1
https://ticks.co.il/event.php?i=hgMu9GUvnN1
https://ticks.co.il/event.php?i=hgMu9GUvnN1
https://ticks.co.il/event.php?i=hgMu9GUvnN1


 "מאחורי השירים" 
 ומתי כספיסדרת מפגשים מהסוג האישי עם יואב קוטנר 

 צוקר אולם 
 20:30|  חמישי| יום  19.12.19

יקאי הישראלי הפורה ביותר בזמר העברי החדש. בחמישים  סמתי כספי הוא כנראה המו
שנות פעילותו הוא הלחין, עיבד, הפיק, ניגן ושר מאות שירים שהפכו ללהיטי ענק ולקלסיקה 

יקליים, המצאות הפקה,  סישראלית. תמיד עם כישרון מלודי מדהים, תמיד במגוון סגנונות מו
יקאים אחרים… מבלי לוותר אף פעם על ססאונד וביצוע, שיתופי פעולה מרתקים עם מו

יקאי ישראלי אחר שעשה כל כך הרבה, בכמות ובאיכות. והוא גם איש סייחודיותו. אין אף מו
 .שיחה מאד מצחיק

 
 9066*  איוונטיםטיסים: לכר

 לאתר איוונטים
 

 2קונצרט מס  - תזמורת הבארוק ירושלים
 שחרורו של רוגרו מהאי של אלצינה 

 אופרה בבימוי מלא 
 צוקר אולם 

 (כולל הדלקת נר משותפת) 20:00|   שני| יום  23.12.19

 (אנגליה)דוד שמר, מנצח 
 סולנים מ"מיתר אופרה סטודיו" 

 שירית לי וייס, במאית

 תזמורת הבארוק ירושלים

האופרה הראשונה בהיסטוריה שנכתבה בידי אישה: יצירה בימתית מרהיבה מאת פרנצסקה 
ומי שנחשב לאחד  קציני, בתו (ותלמידתו) של גוליו קציני רומאנו, חבר קמראטה פלורנטינה

האבות המייסדים של סגנון הבארוק במוסיקה בהשתתפות סולנים מ"מיתר אופרה סטודיו" 
 של האופרה הישראלית ובבימוי שירית לי וייס.  

  

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר 

 

 
 
 

https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.goshow.co.il/show/8290/23425/%d7%a9%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%95-%d7%9e%d7%94%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%94


 רוק בבית הספר
 לואי אולם 

 18:45, 15:45|   שלישי| יום  24.12.19

 18:45,  15:45|   רביעי| יום  25.12.19

 18:45, 15:45,  12:45,  9:45|  חמישי| יום  26.12.19

 18:45,  15:45|   שישי| יום  27.12.19

 19:30,  16:30|  שבת| יום  28.12.19

 18:45, 15:45,  12:45,  9:45|  ראשון| יום  29.12.19

 18:45, 15:45, 12:45, 9:45|   שני| יום  1912.30.

הגר אנגל ועוד עשרות שחקנים,  זהר בדש | איילת רובינסון ||   בכיכובו של טל פרידמן
 זמרים, רקדנים וילדים! 

 
 הלהיט שכבש את ברודווי והווסט אנד! לראשונה בישראל!

 
וסדרת   2003המחזמר מאת אנדרו לויד וובר המבוסס על סרט הקולנוע המצליח משנת 

מגיע לראשונה לישראל, אחרי   –עונות בערוץ ניקולודיאון  3הלהיט לילדים המשודרת זה 
 קות מצליחות על במות הברודווי והווסט אנד. הפ

 
מה שהופך את המחזמר הזה לייחודי הוא העובדה שהילדים שעל הבמה לא רק משחקים 

 .על הבמה  LIVEושרים, הם גם מנגנים 
 

 * 8780 לאן לכרטיסים:
 לאןלאתר 

 

  שלומי קוריאט ואבי נוסבאום
 לואי אולם 

 22:30|   שלישי| יום  31.12.19

 אבי נוסבאום ושלומי קוריאט סוגרים שנה!

בשנינותו האופיינית, מספר ועוצר בכל תחנות חייו: מהילדות ועד ההורות,   אבי נוסבאום
 מהצבא ועד החתונה וכל זה במופע סטנדאפ נוקב, אינטליגנטי ומאוד מצחיק! 

שלומי קוריאט במופע סטנד אפ שנון וחושפני שלא דופק חשבון לאף אחד ובעיקר מצחיק !  
ובכלל מההבחנות הקטנות והמדויקות של חיי חוויות מחיי הנישואין, זוגיות, הורות, ילדים 

 היום יום.  

 מופע משותף וחד פעמי בקצב ואנרגיה מטורפת ! 

 * 8023 לכרטיסים: פשבר

 לאתר פשבר

https://www.leaan.co.il/
https://www.leaan.co.il/
https://www.pashbar.co.il/
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