
 היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
 2020מרץ -ינואראירועי חודשים 

 
 2020 ינואר

 
 "קול האהבה" –פועם בהיכל 

 צוקר אולם 
 20:00|   רביעייום  | 1.1.20

יקה קאמרית מימי הביניים ופניני בארוק, בביצוע האנסמבל המתמחה סקונצרט ייחודי של מו
 ממלטה קלייר דבונו.  רת הסופרןאורחת, זמיקה עתיקה, עם סולנית סבמו

יצירות מאיטליה ומצרפת מאת המלחינים קופרן וקלרמבו, לצד אריות מתוך   -בתכנית 
 אופרות ידועות ואהובות של הנדל.

), יצירה דרמטית על Clérambault" של ל.נ. קלרמבו (Médéeבמרכז התכנית, הקנטטה "
האופרות סמלה, יוליוס  וקה מתוך חיבה ותש אהבה אסורה. אליה מתווספות אריות מלאות

 ). Handelקיסר ואלצ׳ינה של המלחין ג.פ.הנדל (

 www.fbmc.co.il|   2019573-077|   6201185-03לכרטיסים: 

 
 "מאחורי השירים" 

 ורונה קינןסדרת מפגשים מהסוג האישי עם יואב קוטנר 
 צוקר אולם 
 20:30|   יישחמ| יום   2.1.20

הישראלית. זמן קצר   מוסיקהנחשבה רונה קינן להבטחה גדולה ב 18יתה בת יכבר כשה
לאחר מכן היא התחילה לממש כמלחינה, כותבת, זמרת וגם גיטריסטית יוצאת מהכלל. 

בעיקר    2004תחילה בשותפות עם אחרים (ערן צור בשירי יונה וולך, טל גורדון) ומשנת 
ם נהדרים, אין ספור הופעות, ויצירה שמתפתחת ומעמיקה, לא כסולנית. חמישה אלבומי

ירה אישית וחברתית פוליטית… תמיד בקול צלול ונקי, בשירה שמשלבת מוותרת על אמ
 .עדינות ודיוק וכבוד לטקסט עם צרחה שקטה

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

http://www.fbmc.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


 השיר שלנו -וקובי אשרת יבושי דוד קר
 לואי אולם 
 13:00|  שישי| יום  3.1.20

דוד קריבושי וקובי אשרת, במופע חד פעמי השניים מהיוצרים, מעבדים ומנצחים מהטובים  
 .בישראל, נפגשים לראשונה על במה אחת

  שנות קריירה המאגדות בתוכן מאות שירים ועיבודים שיצרו חלק מפס הקול של חיינו. 100
ם וכמובן הללויה אולי עוד קיץ, בתי את בוכה, שש עשרה מלאו לנער, כל החלומות, בת ששי

 .הם רק חלק מהשירים שכתבו לאורך השנים

במופע יארחו השניים את האומנים: שלומי שבת, אילנית, חנה לסלאו ולהקת חלב ודבש,  
 .נגנים 37וינצחו על התזמורת הקאמרית הקיבוצית בת 

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  זאפה לאתר

 
הפילהרמונית הישראלית הצעירה של המרכז למוסיקה 

 למען ילדים חולי לב בשיתוף עמותת 'הצל ליבו של ילד'ירושלים 
 לואי אולם 
 20:00|   שלישי| יום  7.1.20

הפילהרמונית הישראלית הצעירה יקדישו את קונצרט החורף החגיגי  התזמורת חברי  100
 של התזמורת למען ילדים חולי לב.

לילדים   הדואגת לטיפולי לב מצילי חיים -הקונצרט יתקיים בשיתוף עמותת 'הצל ליבו של ילד' 
 מכל העולם במרכז הרפואי ע"ש וולפסון. 

 כנית:ובת
 ור במי מינ מתוך סרנדה למיתרים אדוארד אלגר

 : קונצ'רטו לצ'לו בדו מז'וריוזף היידן
 : קטעים נבחרים מתוך סוויטת "כרמן" ז'ורז' ביזה

 : סימפוניה ברה מינורסזאר פראנק

 סולן ומנצח הלל צרי

 02-6241041לכרטיסים: 
 למוסיקה ירושליםלאתר מרכז 

 

https://www.zappa-club.co.il/zappashow/david-kriboshe/03-01-2020/13:00/
https://jmc.pres.ws/order/85
https://jmc.pres.ws/order/85


Animals And Friends 
 לואי אולם 
 20:30|   חמישי| יום   9.1.20

חלוצי הרוק הבריטי: מיקי גאלגר וג'ון סטיל יחד עם חבריהם דני האנדלי ורוברטו רואיז 
 .מגיעים להופעות בישראל

אוהבי הפופ הבריטי היכונו לחזרה בזמן עם המופע הנוסטלגי אותו מובילים שני חברי 
 :וכולל את הלהיטים  – הלהקה המקוריים המתופף סטיל והקלידן גאלגר

 WE GOTTA GET OUT OF THIS PLACE 
 BOOM BOOM 
 I PUT SPEEL ON YOU 
 DON’T LET ME 
 MISUNDERSTOOD 
 BABY 
 LET ME TAKE YOU 
 HOME 
 ITS MY LIFE 
 DON’T BRING ME 
 DOWN 
 HOUSE OF THE 
 RISING SUN 

 * 8780 לאן לכרטיסים:
 לאןלאתר 

 
  אסף מור יוסף במופע סטנדאפ

 צוקר אולם 
 21:30|   חמישייום   | 9.1.20

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

 * 8023פשבר  כרטיסים:ל

 שברלאתר פ

https://www.leaan.co.il/
https://www.leaan.co.il/
https://www.pashbar.co.il/order_select_seat.php?dateid=49523&areaid=1282
https://www.pashbar.co.il/order_select_seat.php?dateid=49523&areaid=1282
https://www.pashbar.co.il/order_select_seat.php?dateid=49523&areaid=1282


 
 העיקר זה השירים  –שלום חנוך ומתי כספי 

 לואי אולם 
 21:00|  מוצ"ש|  11.1.20

 21:00|  יום חמישי|  23.1.20

 21:00| מוצ"ש |  21.3.20

ישראלית וראינו לא מעט שיתופי פעולה. אבל צריך להודות שיש שיתופי   מוסיקהשנות  70
פעולה ויש מופע משותף של שלום חנוך ומתי כספי. רק דמיינו את רשימת השירים… את 

ר יעלה ואחריו שלום  העיבודים… ואז את הרגע בו יפתח האור על הבמה וההרכב המוכש
 .חנוך ומתי כספי בערב שבו העיקר זה השירים

ת של חנוך וכספי ובליווי חמישה מוסיקליפע משותף יוצא דופן וחסר זמן בהפקתם המו
ם נבחרים. לאורך המופע יבצעו השניים ביחד וגם לחוד את השירים היפים מוסיקאי

 .שראליוהקלאסיים שנכתבו בארץ במופע שהוא תמצית פס הקול הי

בס  – ף פגיטרות | פרננדו קנו –ק יונתן אלבלתופים |  –פסנתר, המונד | אלון הלל  –משה לוי 
 כלי הקשה –| חן "פפה" מאיר 

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  זאפה לאתר

  

The Wall 2020 - Pink Floyd Tribute Show   
 לואי אולם 

 21:00| יום שלישי |  14.1.20

ק.  "החומה", יצירת המופת של פינק פלויד, נחשבת לקלאסיקת רוק ו"אבן דרך" בתולדות הרו
נהרג גיבור "פינק" אשר מדוכא על ידי החברה ומושפע מהחיים ללא אביו ש-במרכזה, האנטי

אישה הדומיננטית;  ה; מהמורה הרודן בבית הספר, האם החונקת, והיבמלחמת העולם השני
כל אלו גורמים לו לשקוע בהזיות ולהסתגר עד לסיום הבלתי נמנע שבו נכפה עליו להרוס את 

 ולהתמודד עם המציאות. החומה שבנה לעצמו 
 

הכולל   Echoesשנה לצאתה, תבוצע במלואה על ידי ההרכב  40היצירה החוגגת בימים אלו  
סאונד, תאורה ווידאו ארט ייחודי אשר יוקרן  תשעה נגנים וזמרים. זוהי הפקה גרנדיוזית של 

 על מסכי ענק.
 

 9066*  איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

https://www.zappa-club.co.il/zappashow/shalom-hanoch/11-01-2020/21:00/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=shalom-hanoch&_atscid=4_61258_227311248_2880458_0_Txxd3zzxfxsspadds2s
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


 אברהם שלונסקי  –זמר עברי בסימן אישי 
 צוקר אולם 

 18:30|  שלישי| יום  14.1.20

נכדתו בסיפורים ואנקדוטות המגלים טפח משלונסקי  סיגל אשלסדרה בלעדית באולם צוקר. 
 האיש והסב רב מג בלשון העברית.

 בהשתתפות:

 סיפורים וקטעי שירה -סיגל אשל 

 שירב -ש עודד סנדט

 ניהול מוזיקלי ועל הפסנתר -גבי ארגוב 

 03-5248731 מכללת השחר לרכישת כרטיסים:
 לאתר איוונטים 9066* איוונטים

 
 שנים ל"קול שישי" ברשת ב' 25

  סטמטיס ספנודאקיס
 אולם לואי 

 21:00|  רביעי | יום  15.1.20

 .מגיע בפעם הראשונה לישראל יוונים בן זמננוגדול המלחינים ה

 מנחה ומארח: ירון אנוש
 

מוסיקאים ונגנים מיוון, זמרת ומקהלה, מביא את מיטב  25-מלווה ב סטמטיס ספנודאקיס
שהלחין לסרטים וכן שירים  יצירותיו המוסיקליות ״מלך השיש״ ״אלכסנדרוס״, מוסיקה 

רוטופסלטי, ארוואניטקי, יאניספאריוס, רמוס והלני שהלחין וכתב לזמרים יווניים ידועים כמו פ
 .ויטאלי

 
יורק, רויאל אלברט הול בלונדון,  -ספנודאקיס הופיע בכל העולם, החל מהמטרופוליטן בניו

 הגדול, לצד ביקור בירושלים.  העיר האסורה בסין, טוקיו יפן ועוד. הופעה בישראל היא חלומו 

 *9964בטלפון כרטיסים: ל
 באתר

 

 מופיעה בגרמניה תלמה ילין
 צוקר אולם 

 20:00|  רביעי יום  | 15.1.20

מיטב המוסיקאים הצעירים בארץ בקונצרט מרגש לקראת יציאה לסיור בגרמניה בסימן יום  
 השואה הבינלאומי.

https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.tmisrael.co.il/event/MTA02/ALL/iw


המוקדמת של מהלר לסימפוניה   הים: הגרסנדירות על בימות הקונצרטכנית שתי יצירות ובת
, ״חג המתים״ ושיר המנחה של בטהובן, זהו הביצוע הראשון בישראל לפנינה מוסיקלית 2-ה

 וקסומה זו.

המקהלה הקאמרית ״תלמה ילין״ והתזמורת . מנצחים –גיא פדר, ישי שטקלר 
 .הסימפונית ״תלמה ילין״

 
 Totenfeierמאהלר / 

 3רה״ בטהובן / הפתיחה ״לאונו
 ווקלית מתוך ״פורגי ובס״גרשווין / סוויטה  

 בראון / שיר השירים 

 Opferliedבטהובן / 

 
 vent.php?i=rhZrH6Oehx1https://ticks.co.il/eכרטיסים: 

 
WORLD MUSIC – שומעים עולם עם מארק אליהו 

 אורח: רביד כחלני 
 צוקר אולם 

 21:00|  חמישי| יום  16.1.20

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

 .ומרגשים

נחשב לאחד היוצרים המרתקים והמרגשים בתחומו שפועלים היום בעולם. נגן,   מארק אליהו
בעל אקוסטיקה  –מלחין ומפיק בינלאומי, שמפליא לנגן על כלי קשת ייחודי בשם קמנצ'ה 

ת  יע בהצלחה רבה ברחבי העולם, קליפים שלו זוכים למיליוני צפיויוצאת דופן. הוא מופ
 .ועשרות אלפי עוקבים ממדינות שונות

במופע החדש הוא משלב כלי נגינה עתיקים (קמנצ'ה, בגלמה וטאר) לצד סינטיסייזר 
מופע חדש ומרתק הנע בין המסורתי  .ומקלדות, בעיבודים אלקטרוניים שסוחפים את הקהל

 .קוסטי לאלקטרונילאישי, בין הא

  –וייס   טאר, עוד | חיים –ה | פרץ אליהו קמנצ'ה, בגלמה, שיר –מארק אליהו  :משתתפים
 קלידים, גיטרות ותכנותים  – כלי הקשה | עדי רותם  –קלידים רוני עברין  

 9066*  איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 
 

 

https://ticks.co.il/event.php?i=rhZrH6Oehx1&fbclid=IwAR3hxmQeomn6dnHGcjkb5hvN3VYStscEP9ba4jIvVST7p9kN4Z13LVvUMMg
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


  רשף לוי
 אולם צוקר 

 22:30|   ו'יום  |  17.1.20

 22:30| יום ו' |  14.2.20

 22:30| יום ו' |  20.3.20

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

ן,  עושים לנו הנישואיאינטליגנטי, מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש, הוא בודק עם הקהל מה 
שנייה אחרי החתונה ועוד...   בא צעיר לשבעה ילדים, מה קרה להרגלי הלבושאיך זה להיות א

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  

 וקסם שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.הה, ממופע מלא חן את עצמו צוחק ומזד

 * 8023לכרטיסים: פשבר 

 לאתר פשבר

 

Ara Malikian 
 לואי אולם 

 20:30|  שלישי| יום  21.1.20

נולד   , כשארא מליקיאן1968בשנת  .מגיע לישראל למופע בודד  ו נגדולי הכנרים בדוראחד מ
במרכז תל   שנים הוא יצליח להקפיץ אלפי ישראלים 51, ספק רב אם חשב שכעבור בביירות

אביב. אבל הילד ממוצא ארמני עבר כזאת כברת דרך שההופעה שלו פה בישראל היא רק  
עוד אחת מעשרות ההופעות שהוא עורך בכל שנה ברחבי העולם, ושבהן הוא מקפיץ אלפי  

 אתני ועוד אין ספור סגנונות.  לאסי,ן פופ, קשנעה בי מוסיקהצופים, עם 

במופע עמו הוא מגיע לישראל לוקח אותנו מליקיאן למסע בין הסגנונות הרבים בהם הוא 
ועד  מהסרט "ספרות זולה"  מוסיקהשל שולט. החל ביצירות קלאסיות, דרך ביצוע נפלא 

 . להיטים של לד זפלין ולהקות רוק ופופ מוכרות אחרות

 * 8780 לאן לכרטיסים:
 לאןלאתר 

 

 
 

https://www.pashbar.co.il/
https://www.leaan.co.il/he-IL/events/ara%20malikian/2020-1-21_20.30/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%A6%D7%A8%D7%9C%D7%A1%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99?hallmap
https://www.leaan.co.il/he-IL/events/ara%20malikian/2020-1-21_20.30/%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%AA'%D7%90%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%A6%D7%A8%D7%9C%D7%A1%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%9E%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%9D%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A2'%D7%A9%20%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99?hallmap


  3קונצרט מס'  - תזמורת הבארוק ירושלים
 רמברנדט ויהודי אמסטרדם 

 צוקר אולם 
   20:00|  שלישי| יום  21.1.20

שנה למותו, חי רוב חייו   350הגדול רמברנדט ון ריין, שהשנה אנו מציינים  הצייר ההולנדי 
צירותיו, וברבים  בקרב הקהילה היהודית של אמסטרדם. מוטיבים תנ"כיים נפוצים מאד בי

  –מהציורים הללו, כמו גם באחרים, מופיעות דמויות בעלות תווי פנים שמיים מובהקים 
בקונצרט זה נבצע יצירות נדירות מהבארוק   כנראה שבני הקהילה שימשו להן למודל.

ידי בני הקהילה היהודית ושהיוו רקע  -, לרבות כאלה שנוגנו על18-וה 17-ההולנדי מהמאות ה
  .אלון שריאל, מנצח וסולן בלאוטה .ציוריו של רמברנדטתרבותי ל

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר 

 

HIBLA GERZMAVA 
 צוקר אולם 

 20:00|  מוצ"ש | 25.1.20

מזמרות האופרה הטובות בעולם תופיעה  היבלה גרזמבה, אחת  מופע יחיד בישראל!
בישראל. מופע אחד בלבד באולם "צוקר" בתל אביב ייערך במסגרת סבב הופעות עולמי  

 טורונטו, פריז, לונדון ותל אביב.  יורק, -שכולל את סנט פטרסבורג, ניו

היבלה גרזמבה היא כוכבת אופרה אמיתית. מרגשת, ומוכשרת בעלת קול נדיר עם קסם 
 סף, הילבה בעלת כישרון משחק נדיר.  מיוחד. בנו

 היבלה גרזמבה תופיע בליווי הפסנתרנית יקטרינה גנלינה.

 4997* :כרטיסיםל

Biletru.co.il 

 

 

 בסיכון לילדים העמותה השנתי אירוע ה
 שלומי שבת ופבלו רוזנברג 

 אורחת: נסרין קדרי 
 לואי אולם 

 20:30|   יום ראשון | 26.1.20

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
https://biletru.co.il/events/hibla-gerzmava-mirovoy-tur/


המופע המשותף שנולד מחיבור חברי וטבעי בין השניים הפך לחגיגה בימתית מהמושקעות 
מוסיקאים,   15והמדוברות בישראל ועל כך יעיד הקהל העצום שזכה להיות נוכח במופע עם 

 להיטים ושניים מהאמנים האהובים בארץ.  אינסוף 

 .ילדים על הרצף האוטיסטי 4000רוע מממן טיפולם של יהא

 03-5100297 :יםכרטיסל

 

  "הבלוז האחרון" לזכרו של רוני פיטרסון
 לואי אולם 

 20:30|  יום שני | 27.1.20

שמכונה מופע הצדעה והנצחה לזכרו של נגן הגיטרה ואמן הבלוז הייחודי רוני פיטרסון, 
. הוא שיתף 62בתקשורת "מלך הבלוז". פיטרסון נפטר בפתאומיות בספטמבר האחרון בגיל 

 אמנים רבים, שחלקם יעלו לבמת ההיכל ודרך המוסיקה ישתפו כאב וגעגועים. פעולה עם 

שלום חנוך, אהוד בנאי, ברי סחרוף, היהודים, זאב נחמה, ירמי קפלן, מיי   בהשתתפות:
ק סיני, דני רובס, ניקול פיטרסון, ארז נץ, משה לוי, יהודה עדר, זיו הרפז,  פינגולד, מרגול, ארי
 צלי סיגלסקי (שליחי הבלוז), יוני דרור, ניצן עין הבר, יועד ניר.  ודגוב,בר קרם, שמוליק ב

 . ול אומנותי: נילי פיטרסון וקובי בן עטר, ניהול מוסיקלי עדי רנרט, הפקה: נילי פיטרסוןהני

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  זאפה לאתר

 
  3פסטיבל החורף 

 co.il.2207* 2207לכרטיסים: קופת ת"א 

 
 אסף אמדורסקי וחמישיית קרני פוסטל

 צוקר אולם 
 19:30|  חמישייום  | 30.1.20

וקנרול לקראת החורף יוצא נסיך הר . בליווי חמש צ'לניות –מופע מיוחד במהדורה מוגבלת 
מופע ישיבה ייחודי אשר אותו יוביל ממקומו  –ת חדשה מוסיקליקה והאלקטרוניקה להרפת

ת מוסיקליליד פסנתר הכנף, ובלויי חמשת הצ'לניות מהטובות בארץ, בהנהגת שותפתו ה
 .הוותיקה קרני פוסטל

 ענת מלמוד 
 סלע אולם 

 20:30|  יום חמישי | 30.1.20

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


פרס אקו"ם לשנת  אקדמיה למוסיקה בירושלים, זוכתיוצרת ופסנתרנית, בוגרת ה-זמרת
ביצירתה ניתן להרגיש את אותו בליל מיוחד של השפעות, גישה  .לעידוד היצירה 2015

חדשנית עם זיקה לארץ ישראל הישנה והטובה, שירים בעלי אמירה ועומק, יחד עם פשטות  
 .וכנות

A Bowie Celebration 
 לואי ם אול

 21:00|  יום חמישי | 30.1.20

ם  מוסיקאימייק גרסון שניגן עם בואי תקופה ארוכה, הוא העוגן של הערב הנפלא הזה. לצד 
מופע בלתי נשכח ומוערך  . ווקליסטים מהשורה הראשונה שגם להם יש עבר עשיר עם בואי

בואי מחמישים שנות במיוחד של שירי בואי עם ווקאליסטים ברמה עולמית ותמהיל להיטי 
 .עשייה אמנותית

 תשליך  -רנד  לישו
 צוקר אולם 

 22:00|  יום חמישי | 30.1.20

במופע "תשליך" שיעלה לראשונה  .שולי רנד הוא זמר, שחקן ו"סטורי טלר" מוכר ורב הבעה
מגולל רנד סיפור חיים אישי הנטוע בזמן ובמקום. עם קבוצת נגנים קטנה שמלווה  בפסטיבל

רים, רק שהשירים הפעם ברובם אינם שלו, אותו על הבמה, הוא טווה חוטים בין הסיפור לשי
"משיח" של שלום חנוך, "עד העונג הבא" של המכשפות, "כאבי גדילה" של אביב גדג',  

ים בעיבודים חדשים שמקרבים אותם אליו והם מתכתבים צוצות" של פורטיסחרוף, השיר"ני
 .עם הסיפור האישי שלו

 עמיר בניון
 אורחים: ברי סחרוף, ארקדי דוכין  

 לואי  לם או
 13:00|  יום שישי | 31.1.20

שירים של עמיר בניון כובשים לבבות בזכות קולו החד פעמי, הגשתו מלאת הרגש, הסאונד ה
במופע בהיכל התרבות יבצע עמיר את השירים   .רגשתהייחודי לו וכתיבת המילים המ

מחות החדשים ואת להיטיו הגדולים: "רק את", "ניצחת איתי הכל", "כשאת עצובה", "ש
 .קטנות", "הכל עד לכאן" ועוד רבים וטובים

 ויקטוריה חנה
   ריף כהן: תאורח
 צוקר אולם 

 13:00|  יום שישי | 31.1.20



שלה הגדירו כבר כהיפ הופ ארמי, ראפ קצבי ופרוע מטקסטים עבריים עתיקים   מוסיקהאת ה
השתאות ועוד, אבל למען האמת, חנה היא אמנית בלתי ניתנת להגדרה ואי אפשר שלא ל

בהופעה תארח ויקטוריה   .היא סוערת, שברירית, יפה וחושנית, חסרת מעצורים .מיצירתה
 .הדרך שיצאו מישראל בשנים האחרונות את היוצרת ריף כהן, אחת האמניות פורצות

 30נקמת הטרקטור חוגגים 
 הרביעייה העכשווית : ותאורח
 צוקר אולם 

 21:00|  יום שישי | 31.1.20

תחזור הלהקה ל"מטבח אקוסטי". המופע נולד   רוקנ'רול משובח,  שנות 30במסגרת חגיגות 
וסיפק גרסה מעט אחרת לשירי הלהקה. מסך החשמל והגיטרות יורד   1993-במקרה ב

במופע המיוחד לפסטיבל החורף של היכל התרבות  .והשירים זוכים למעטפת יותר אינטימית
 מוסיקההמובילים בתחום התארח הלהקה את הרביעייה העכשווית, אחד ההרכבים 

 .הקלאסית המודרנית בארץ ובעולם

 דני, גידי וחברים
 לואי אולם 

 21:30|  יום שישי | 31.1.20

דני סנדרסון וגידי גוב מארחים את מזי כהן, אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק, חברים שדרכם 
החמישה שביחד ולחוד השאירו את חותמם על שדה  .הצטלבה לא פעם במשך השנים

 . נפגשים למופע מוסיקלי מיוחד במינו ויוצרים מארג נפלא של שיריםהבידור הישראלי, 

 לא רק שירים –הילה כהן אלעזר 
 סלע אולם 

 21:30|  יום שישי | 31.1.20

הילה מגיעה לפסטיבל החורף, עם ערן ויץ, איתמר גרוס ומיקי ורשאי בהופעה מיוחדת 
ילה ליים. שירים משני האלבומים של הבהופעה שירים וקטעים אינסטרומנט .לפסטיבל

ערן ויץ, איתמר  של מוסיקהוביצועים חדשים לשירים ישראלים אהובים. הארבעה ינגנו גם 
 .גרוס ומיקי ורשאי

 דאבל סטנדרט –אלי מגן ועדי רנרט 
 סלע אולם 
 20:30|  יום שבת | 1.2.20

פורשים את עולמם  המשפיעים, חוברים יחד למופע משותף חדש, בו הם  ם מוסיקאישני ה
העשיר ומוצאים את החיבור והמכנה המשותף בין שירים ישראלים, קלאסיים  מוסיקליה

עדי   –ומקוריים לבין מוזיקת ג'אז אינסטרומנטלית מהעולם. אלי מגן: קונטרה בס ושירה 
 . רנרט: פסנתר ופלוגלהורן



 יהחופש –דיקלה 
 גפן אביב אורח: 

 לואי לם או
 21:00|  יום שבת | 1.2.20

הישראלית. אלבומי המופת   מוסיקהק מהקולות המזוהים והאיכותיים ב לא ספהיא ל דיקלה
והסינגלים שיצאו עד כה, הביאו את דיקלה לקדמת הבמה ולהופעות שהפכו פולחן של  שלה

  .סערת רגשות ואסתטיקה מוסיקלית

 

 ערן צור 
 אביב גדג'אורח: 
 צוקר אולם 
 21:00|  יום שבת | 1.2.20

בהופעה עם מיטב שיריו מתוך קריירה  ערכים והאהובים בישראל, ערן צור, מאמני הרוק המו
במופע המיוחד לפסטיבל החורף יארח ערן את . שנות יצירה 30יקלית ענפה ומגוונת של סמו

 אביב גדג'. השניים שיתפו פעולה מספר פעמים בעבר במופעי המחווה לגבריאל בלחסן. 

 
 2020 פברואר

 
  ה אתרמשירי תרצ –זמר עברי בסימן אישי 

 צוקר אולם 
 18:30| יום שלישי |   4.2.20

בו יספר זכרונות, סיפורים   אישייקאי והזמר נתן סלור, בנה של תרצה אתר, במופע סהמו
אהבתיה, אני חולם על  מהמשפחה ואת הסיפורים שמאחורי השירים הגדולים של אתר:

קר, בלדה לאשה נעמי, בלדה על נערי שגדל, הלילה הוא שירים, שיר לערב חג, שבת בבו
 ועוד. 

סלור יבצע את השירים עם הזמרת מיקה עינב. השחקנית אסנת זיביל תקרא ותבצע 
פרק במופע יוקדש להתכתבות בין אתר לאביה המשורר נתן אלתרמן  נולוגים של אתר.מו

 ופרק יוקדש לאמה השחקנית רחל מרכוס.

  ניהול מוסיקלי, שירה ופסנתר: גבי ארגוב.

 03-5248731 מכללת השחר לרכישת כרטיסים:
 לאתר איוונטים 9066* איוונטים

https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


 
 שלמה ארצי 

 לואי ולם א
 13:00|  שישייום |  7.2.20

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

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

 לרדיו כמה וכמה שירים שכולם הפכו ללהיטים. 

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 

 

 לורן פלד 
 צוקר אולם 
 22:00|  שישייום |  7.2.20

השתחרר מצה"ל הוא יקה בישראל כמלחין. מאז סאת דרכו בתעשיית המולורן פלד החל 
כתב לחנים ללהיטים שחרכו את הרדיו. לפני שנה, החליט לורן לקפוץ לבריכת המים  

לזאת ", " תחלום תחלום", " טיבט", " יום  42העמוקים ושחרר לאוויר העולם חמישה סינגלים:  " 
 ".ללכת ממך", " שחמקה

 השיר היה יום"   42"  השונות. הרדיו בתחנות השדרנים ידי על בר בחום התקבלו השירים
 ההבטחות כאחת סומן  פלד ולורן הארצי ההשמעות במצעד מחודש למעלה ביותר המושמע

 .הישראלית במוסיקה המובילות
 בליווי  וכמבצע מלחין, ככותב ו יצירותי כל את הכולל במופע הבמה לע פלד לורן עולה עכשיו
 . ומיוחדים חדשים ובעיבודים  נגנים הרכב

 tmisrael.co.il *9964כרטיסים: 

 

Sommelier 2020 
 באכסדראות ההיכל 

 18:00-21:30|  שלישי-ימים שני|  10-11.2.20

,  17-התערוכה שביססה את מעמדה כאירוע היין החשוב ביותר בישראל, תתקיים בפעם ה
 היכל התרבות. אכסדראותבפברואר, בשתי קומות  11-10בתאריכים 

ניתנת הזדמנות לכל אנשי המסעדות וחנויות היין   – זה קורה רק פעם בשנה. באמצע החורף 
)  21:30 –   18:00אל. בשעות הערב (שרבילהתכנס במקום אחד לתערוכת היין הגדולה  –

 .תיפתח התערוכה גם לקהל הפרטי

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=hb8vg01o_Qo
https://www.youtube.com/watch?v=d8omhnSZa-Q
https://www.youtube.com/watch?v=zvWJHEqzWUk
https://www.youtube.com/watch?v=gYsJ65LWBPE
https://www.youtube.com/watch?v=gYsJ65LWBPE
https://www.youtube.com/watch?v=hJdWJiQzt8I
https://www.tmisrael.co.il/homepage/ALL/iw


זו ההזדמנות לפגוש את היקבים, את היבואנים, את המפיצים, את המנכ"לים וגם את 
הייננים. זו ההזדמנות להכיר יקבים חדשים, לטעום יינות מהארץ ומהעולם מתוך מבחר של 

ע על עולם היין. אל תפספסו את אירוע היין  ידה מאות מותגי יין שיוצגו בתערוכה ולהרחיב את
 של ישראל!!

 
   *5169 כרטיסים ניתן לרכוש באיבנטבאזז:

eventbuzz.co.il   
 
 

 ערב כחול עמוק – ריטה
 אורח מיוחד: עברי לידר

 לואי אולם 
 21:00|  רביעי  יום | 12.2.20

במופעים החגיגיים של "ערב כחול עמוק", תגיש ריטה ממיטב שיריה, בהפקה ובעיבודים  
 נגנים. 9חדשים ומיוחדים, מלווה בקאסט מרשים של 

 ריטה תחמם את לבבות הנוכחים עם השירים הבלתי נשכחים:

יום ליום", "שרה ברחובות", "ימי התום", "בוא", "עטוף ברחמים" , "קחי לך" , "חיה לי מ
 ועוד רבים וטובים...  "שביל הבריחה" , "בגידה" , "לא מוותרת" 

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 
 שנות מופת 250 –פועם בהיכל 

 צוקר אולם 
 20:00|  רביעי יום  | 12.2.20

  ת.חוגגים את יצירותיו של בטהובן ויצירות נוספו ון גולדשטייןאלוהפסנתרן  חמישיית תל אביב
אבוב | דני    רואי אמוץ, חליל | יגאל קמינקא, :חמישיית תל אביב|   פסנתר –אלון גולדשטיין  

 בסון  – קרן | נדב כהן  –ארדמן,קלרינט | איתמר לשם 

   16שיית הפסנתר במי במול מג'ור אופוס חמי -בטהובן ל. ו. 
 "אור ירח".  2מס'   27, אופוס 14סונטה לפסנתר מס'  -ל. ו. בטהובן 

"מוזיקת  -סמואל בארבר  , פתיחה לקנדיד מאת (עיבוד: ד' סטיוארט) -לאונרד ברנשטיין  
 "שעת הרועה" לכלי נשיפה ולפסנתר  -ז'אן פרנסה , קיץ" 

ית של "אופוס גן החיות" מאת לוצ'אנו בריו בבימוי ארי  תשלים הגרסה הבימתאת התכנית 
   .טפרברג

                                                                                                 

 03-6201185לכרטיסים: 

 ציה בלומנטל ילאתר מרכז פל

https://eventbuzz.co.il/lp/event/sommelier2020
https://eventbuzz.co.il/lp/event/sommelier2020
https://www.zappa-club.co.il/
https://www.tlvwq.com/
https://www.tlvwq.com/
http://fbmc.co.il/


 תל אביביבל טאלין פסטקונצרט גאלה | 
 צוקר אולם 

 20:00|  חמישייום  | 13.2.20

אביב. יצירות מאת באך, ארוו פארט -תל-פסט טאלין-שנים למוסטונן 7ערב גאלה לציון 
וויואלדי בהשתתפות מקהלת קולגיום מוזיקל, ארט ג׳אז קוורטט, אנסמבל סולני המנדולינות 

 אויה (מצו סופרן). ומאסטוניה איריס  הישראליים, קרן הדר (סופרן)

מקהלת קולגיום מוזיקל (אסטוניה) | ארט ג׳אז אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור | משתתפים: 
קוורטט (אסטוניה) | אנסמבל סולני המנדולינות הישראליים | יקי ראובן, מנדולינה | ענת 

 פרן  פורט, פסנתר | איריס אוז׳ה, מצו סופרן (אסטוניה) | קרן הדר, סו

 053-522-87-81* או 3221סים: לרכישת כרטי 

kupatbravo 

 

 סטנד אפ –ערן זרחוביץ' 
 אורחת מיוחדת: ליאת הר לב 

 לואי אולם 
 22:00|  שישייום  | 14.2.20

  .יום האהבהמופע מיוחד לערב 

(״ארץ נהדרת״, ״הפרלמנט״, ״טייכר   ביץ׳, מהקומיקאים האהובים ביותר בישראלערן זרחו
 יוצא לראשונה במופע סטנד אפ חדש, מצחיק ושנון.   וזרחוביץ׳״),

 כתיבה: ערן זרחוביץ׳, אסף שלמון.

 * 8023לכרטיסים: פשבר 

 לאתר פשבר 

 

 כל השירים היפים –גאולה אהובתי  -חמי רודנר 
 יהלי סובול אורח: 
 צוקר אולם 

 21:00|  חמישייום  | 20.2.20

אלבומים   6שנות פעילות סולו,   20קריירת הסולו שלו. חמי רודנר במופע להקה החוגג את 
יקה המקומית. זאת כמובן סולהיטים אהובים הציבו את רודנר כאמן משמעותי בנוף המו

  במקביל לדרכו כסולן להקת איפה הילד מראשית שנות התשעים.

בשני העשורים האחרונים יצר רודנר עשרות שירים, עם אמירה אישית, חברתית, אמיצה 
קורית. אלבומיו הניבו שירים כמו: "גאולה", "מלנכוליה אהובתי", "בואי ניפרד", "מכונת ומ

 השירים הגדולה", "זמן אסיף" ועוד.  

https://kupatbravo.co.il/announce/buy/122871
https://www.pashbar.co.il/


ויבצע שלל שירים  במופע המיוחד יארח את חברו יהלי סובול (מהלהקה האחות מוניקה סקס)
 מאלבומי הסולו שלו וכן להיטים נבחרים של איפה הילד.  

 9080*אפה לכרטיסים: ז
  לאתר זאפה

 

 שנים לאלבום תפוחים ותמרים 25רמי קלינשטיין חוגג 
 לואי אולם 

 13:30|  שישייום  | 21.2.20

סיקות אקלינשטיין, מהאמנים היוצרים הבולטים והמוערכים במדינת ישראל שסלל בקלרמי 
חוגג לאלבום  יקלית והכתיב פס קול בכל בית בישראלסות המונצחיות ולהיטי ענק את התרב

 שנים.  25המופת "תפוחים ותמרים" 

 מופע מיוחד ומרגש בו יארחו קלינשטיין ולהקתו את ישי ריבו וירמי קפלן.  

"תפוחים ותמרים"  ,כולל את הלהיטים "הבוקר את הולכת", "קרוב אל ליבך", "גשר"  המופע
 כמובן ועוד... 

 9080*זאפה לכרטיסים: 
  לאתר זאפה

 

 גדולים מהחיים שלערב הגאלה השנתי 
 לואי אולם 

 19:30|   ראשוןיום  | 23.2.20

 שנה לעמותה.  20ערב הגאלה השנתי של עמותת גדולים מהחיים בסימן  
דים חולי סרטן ובני כמדי שנה תערוך עמותת גדולים מהחיים, אשר תומכת ומלווה יל

משפחותיהם, מופע מרגש עם אמנים מובילים, שכל הכנסותיו למען קרן הבריאות של 
הקרן למימון תרופות, ציוד רפואי וטיפולים שמחוץ לסל הבריאות לילדים חולי   - העמותה

 לות מבורכת ולתרום למטרה נעלה.שנות פעי 20הזדמנות לחגוג  סרטן.

   shany@gdolim.org.il לכרטיסים:

03-6195977 

 

  4קונצרט מס'  - תזמורת הבארוק ירושלים
 נביאים, כתובים 

 צוקר אולם 

 20:00|  שנייום  | 24.2.20

https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/
mailto:shany@gdolim.org.il


 עילם רותם, מנצח
 אנסמבל נביאי הקווינטה

הבית של  שהוא אף מלחין  –הקולי הנהדר "נביאי הקווינטה" עם מנהלו המוסיקלי ההרכב 
עילם רותם חוזרים אלינו, והפעם עם שתי יצירות חדשות של רותם: תהילים א'  –התזמורת 

וקינת דוד מספר שמואל א'. לצד אלה יבצעו הנביאים, יחד עם נגני תזמורת הבארוק  
אופרה המפורסמת "הקרב בין  -מונטוורדי, ובהן המיני ירושלים, מבחר יצירות מאת קלאודיו

 .ה" דטנקרדי לקלורינ

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר 

 

SMOKIE - 2020 TOUR 
 לואי אולם 

 21:00|  שלישייום  | 25.2.20

 שתיל , חוזרת70-להקת הפופ הבריטית הפופולרית בעולם שלהיטיה היוו את פסקול שנות ה
 במסגרתן יבצעו את להיטי הענק שצברו לאורך השנים.   הופעות חד פעמיות בישראל

השירים   14מתוך  11, במסגרתן 70-נוהגים לייחס ללהקה את שיא הצלחתה בשנות ה
שהוציאו לרדיו הפכו ללהיטים הגדולים של העשור ומזוהים עם התקופה. מאז, למעשה, 

וס בארבעת הפכה הלהקה לתופעה. ההצלחה הכבירה שלה המשיכה ושגשגה ברחבי הגלוב
 העשורים האחרונים ועד היום, במהלכם הופיעה אינספור פעמים ברחבי העולם.  

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

WORLD MUSIC – איתמר שומעים עולם עם ברי סחרוף ,
 דוארי ועומרי מור

 צוקר אולם 
 21:00|  שלישי| יום  25.2.20

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

ם בעלי  מוסיקאיבמופע עם שני  –גיטריסט, זמר ויוצר  –ברי סחרוף משתתפים:  .ומרגשים
שם עולמי מהדור החדש: נגן כלי ההקשה איתמר דוארי והפסנתרן עומרי מור. המופע  

בנה על רפרטואר השירים נ –סחרוף, דוארי ומור   –ם היוצרים מוסיקאיהייחודי של שלושת ה
המוכרים והאהובים יזכו לעיבודים   השירים .של סחרוף לצד שירים ואלתורים חופשיים

 . נגן אורח: גלעד אברו .וביצועים חדשים במשולש של גיטרה, פסנתר וכלי הקשה

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

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
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/
https://www.eventim.co.il/


 "הולך ומתקרב" – בנאיאהוד 
 אורח מיוחד: דודו טסה

 לואי אולם 
 21:00|  רביעי יום  | 26.2.20

אהוד בנאי טרובדור הרוק הישראלי ומשורר הבלוז העברי, מביא איתו להיכל התרבות את כל 
 הצלילים, המראות והחוויות שאסף בדרכו ועד היום.  

יו גם שירים מהאלבום החדש שיראה לצד השירים האהובים שניסחו אותנו ואת חיינו כאן, יה
אור בחורף הקרוב. כמו בכל הופעה גם כאן השירים יקבלו פירוש חדש שתואם את הרגע 

 העכשווי, את הערב החד פעמי, ויהפכו לכדי חגיגה מיוחדת של צלילים ומילים.  

 9080* זאפה: לרכישת כרטיסים

http://bit.ly/EhudBanai262 
 

 "התאהבתי באך" 
 אולם צוקר 

 21:00| יום חמישי |  27.2.20

  , "LETTERS TO BACH" יצא האלבום הבינלאומי החדש של אחינועם 2019במרץ 
האלבום   .ה אחינועם ובעיבודיו של גיל דוריקה של יוהן סבסטיאן באך למילים שכתבסמו

האלבום גרף תשבחות גדולות בקרב  . Quincy Jones המוזיקאי האגדיבהפקתו של 
 של הלהיטים מיטב בשילוב בהופעה לשמוע יהיה אפשר החדש מהאלבום שירים רת.התקשו

 והבינלאומיים.  הישראלים מאלבומיה אחינועם

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

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

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 

 שנה ל"אפר ואבק"  30 –יהודה פוליקר 
 אולם לואי 

 14:00| יום שישי |  28.2.20

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 
 ים המשך ורקע ישיר לאלבום. ווולהיטים מכל התקופות, אשר מה

 לאתר זאפה  9080*לכרטיסים: זאפה 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FEhudBanai262%3Ffbclid%3DIwAR1ldzKlocmlpL6jNDtPkuOfzWLkY1wPOL5SqVvFxT-NZ9nMlXGdwBDWCek&h=AT0xRJm7_Rc8Z3BSh3fsk6LmYV1PzOeqGbq4refSkCogM6YH2LQTEw3CZYXcs2351rn8ga0KPeeG7xhGiRtSafgz55sgmelM5OqKMFd3cnXq9wYPNOYyKzH3ehG2rsXHgXLcSuxLPQ43M-HpehbarEooOogapvaq9AeR0BaLnFpCH3UUSzQ48oTkMc8G1u-fQmpUAjFaJYbTKVRleQUvV_m6PypQKbjrinpUbq-U2xJ9JY54TCiDZCAmr0EFfTsC2018HlcHyGZiS0NTUeM9EDuyzv3GsxZTDUcX2nreM-T1J6DtKah-AaeI3bpOAIbIBebK6gK3A6F6APESMjHSkWavTT74T4t63kidUdLdcVXm_eJvscVKu6irxNpIimNn31fWQDRNzGIsEFEr-vJCYejcJitEncq8BHcDSfn83vEX-OP_zNH7UBYqySDWz8jYmgDMOmoFQmVXycSJPVVCzdoUiWbofelE3f8gtDKx4cqtAU-nVhgP_Qfvfle8K93tk2WN5ec5zgnp6qtfEyIBZ8723jNWkLJtLBirpgNI7pcxXie4mEZnOndcMYiNrSczs-js8exptcV5irNckXzvFMdvGrHV4aBRQ-0hYAj0lyEsknmSDPMa0t6uKk3ItJGDeYNC5eJGN-juqhnmERXKDANkvnT1uCSD
https://www.zappa-club.co.il/
https://www.zappa-club.co.il/zappashow/eviatar-banai/18-07-2019/21:00/


Keren Ann 
Guitar & Piano  – שנות קריירה מוסיקלית  20לציון  ים חגיגי ים מופע 

 Marc Chouarainפסנתר: 

 צוקר אולם 
 21:30, 14:00|  שישייום  | 28.2.20

אלבומי אולפן,   8יוצרת קרן אן כוללת -זמרת-העשייה המוסיקלית הפורייה של המוסיקאית
מוסיקליים, מוסיקה לקולנוע, לטלוויזיה, לאופרה, למחול ולתיאטרון,   פרויקטיםעשרות 

ק חם  לחיבו שיתופי פעולה מוסיקליים והפקה מוסיקלית לאמנים אחרים. אלבומיה זכו תמיד
מהקהל הרחב ולביקורות אוהדות בתקשורת העולמית והיא שומרת על מעמדה הרם בעולם  

הפופ בזכות שירים אהובים שכתבה מבלי להתפשר סגנונית. במופע הנוכחי היא מלווה 
בפסנתרן הצרפתי מארק שוארן, יחד הם יבצעו שירים מתקופות שונות בקריירה הענפה 

 Not Going Anywhere ,Lay Your Head Down ,My Nameשלה בעיבודים מיוחדים: 
Is Trouble ,Jardin D'hiver ועוד . 

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 

 2020 מרץ
 

 ליאור סושרד
 לואי אולם 
 20:30|  שנייום  | 2.3.20

 .אל ומבכירי אמני החושים בעולםוהאהוב בישרליאור סושרד הוא אמן החושים המוכר 
יחודו הרב של ליאור בא לידי ביטוי ביכולתו הנדירה לשלב את נושא הטלפתיה וקריאת 
המחשבות בהומור משובח והמון כריזמה. הקהל לוקח חלק בלתי נפרד בהופעה וחווה  

 .הרפתקה אינטראקטיבית בלתי נשכחת
מדהימה המשלבת צחוק ותדהמה לק בהרפתקה אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה לקחת ח

 ...להגיע... עם מחשבות שמחות. יכול להיות שמישהו יקרא אותן
 

 * 8023לכרטיסים: פשבר 

 לאתר פשבר 

 

 של ארמניה הלאומית התזמורת הסימפוניתים ונגרוב ומקס
 לואי אולם 
 20:30|  ג'יום   | 3.3.20

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


 .מורת הסימפונית הלאומית של ארמניההתזו סרגיי סמבטיאןמאסטרו 

 כנר: מקסים ונגרוב  

 26, בסול מינור אופוס 1קונצרט לכינור מספר  - מקס ברוך

 "נוף ימי" לכינור ותזמורת   - אלכסיי שור

   20סוויטת "אגם הברבורים", אופוס  - צ'ייקובסקי

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

 התזמורת הקאמרית הארמנית הלאומית
 צוקר אולם 
 20:00|  ד'יום   | 4.3.20

 דימיטרי יבלונסקי :מנצחוההתזמורת הקאמרית הארמנית הלאומית 

 אלכסנדר קנייזב  :צ'לן

 קונצ'רטו לצ'לו בדו מג'ור   - יוזף היידן

 קונצ'רטו לצ'לו "עלייה לרגל מוסיקלית"  - אלכסיי שור

 סינפונייטה תזמורתית לכלי מיתר  - סנדר ארותיניאןאלכ

 "זיכרונות מפירנצה"   - צ'ייקובסקי

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 
 "מאחורי השירים" 

 ודני רובססדרת מפגשים מהסוג האישי עם יואב קוטנר 
 צוקר אולם 
 20:30|   ישיחמ| יום   5.3.20

. לימד את עצמו לנגן, להלחין, לכתוב, לשיר, לעמוד על במה.  self made manדני רובס הוא 
כזמר ויוצר   1983תחילה בעזרת שותפים כמו שלמה ארצי, אריק סיני, מתי כספי ועוד, ומאז 

עצמאי בעל זהות מיוחדת ואמירה אישית שנשמעת… לגמרי הוא. לא דומה לאף אחד אחר.  
ומי סולו, אלפי הופעות, והמון שירים נפלאים לעצמו ולאחרים הפכו את רובס לאחד אלב 11

 .האמנים המצליחים והיציבים של ימינו

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים
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 סשה ארגוב משירי  –זמר עברי בסימן אישי 
 צוקר אולם 
 18:30לישי |  | יום ש 4.2.20

 סיפורים אישיים, מקוריים, ומשעשעים, מסופרים ע"י איתמר, בנו של סשה ארגוב.
 המשפחתי. המופע מלווה במצגת עשירה של תמונות וקטעים מהארכיון 

 בהשתתפות:
 הבן איתמר ארגוב: חצוצרה

 הנכדות נועה ואלה ארגוב: שירה
 הכלה גבי ארגוב: ניהול מוזיקלי ועל הפסנתר

 03-5248731 מכללת השחר רטיסים:לרכישת כ
 לאתר איוונטים 9066* איוונטים

 
 ירדנה ארזי

 אורחים מיוחדים: הגבעטרון, קרן פלס 
 לואי אולם 

 13:30|  שישייום  | 13.3.20

 הבמה במופע חגיגי בהיכל התרבות בתל אביב.שנה על  50ירדנה ארזי מציינת 

ירדנה, מהזמרות האהובות והמצליחות בישראל בכל הזמנים, חוזרת לשיריה הגדולים  
שנים, זכה  3הגבעטרון, אשר סיבוב ההופעות איתם, שנמשך  ם ומארחת אתבעיבודים חדשי 

 קרן פלס, אותה היא מארחת לראשונה. להצלחה חסרת תקדים, ואת

ות החורף מגיע בפעם הראשונה להיכל התרבות בתל אביב, בו תבצע את סיבוב הופע
לום", "עוד "אתה לי ארץ", "שהשמש תעבור עלי", "דרישת ש הקלאסיקות הבלתי נשכחות:

נגיע", "הביתה", "מה נתת לי", "הכינור הנאמן", "בן אדם", "עגילי דמאר", "מוזיקה נשארת", 
 .. ועוד. "אמור שלום", "היא רוקדת", "חופים" 

 9080*לכרטיסים: זאפה 
  לאתר זאפה

 

  תזמורת הבארוק ירושלים
 סגרת פסטיבל באך קונצרט מיוחד במ

 צוקר אולם 
   20:00|  רביעי | יום  18.3.20

https://www.eventim.co.il/
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ירושלים לתוכנית ובה  המנצח הצרפתי הנודע כריסטוף רוסה יחבור לתזמורת הבארוק
  האורטוריה לחג הפסחא ומיסה לותרנית מאת באך.

  גולדשטיין, ריכרד רש, תומאש קראל.-בהשתתפות הזמרים הסולנים: תהילה ניני

 6119*לכרטיסים: 
 לאתר 

 
 מירי מסיקה 

 אולם לואי 
 21:00ם חמישי | | יו  19.3.20

עם אורחים מיוחדים לרגל   מירי מסיקה מגיעה להיכל התרבות בת"א עם מופע חגיגי ומיוחד 
 .יום האישה

יטים מכל אלבומיה לצד שירים נוספים אותם היא מבצעת במופע תבצע מירי את הלה
 בסגנונות ובשפות שונות. 

שיו אתה חוזר בחזרה, בין השירים במופע: מלך, באה אליכם, לשם, זהרה, אף אחת, עכ
ממי, כרם תימן, מפחד עליך, ועוד רבים וטובים בעיבודים חדשים, בסאונד ותאורה ייחודים  

 .ובהופעה עוצמתית ומרגשת

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

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

 9080*ה לכרטיסים: זאפ
  לאתר זאפה

 

 לא רק בלונדינית
 אולם לואי 

 20:30|   ראשון| יום  29.3.20

 20:30ם שני | | יו  30.3.20

 20:30| יום שלישי |  31.3.20

 בימוי : אביחי חכם | שחקנים: אניה בוקשטיין, חנה לסלאו, ששי קשת, עוז זהבי 

ֵאל וּוְדס היתה תמיד מלכת השכבה, הכי קופצנית,  . מבוסס על הסרט של מטרו גולדווין מאייר 
להתבלבל ולחשוב שיש  כשהתחביבים שלך הם שופינג וטיפוח, אפשר באמת הכי בלונדינית.
 לך הכל בחיים. 

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


כדי   ה אל, עד שאהוב ליבה, וורנר, מחליט לחפש לו מישהי קצת יותר ״רצינית״.כך מרגיש
  -להוכיח שהיא ״לא רק בלונדינית״ ולכבוש מחדש את ליבו של וורנר היא יוצאת בעקבותיו 

 הספר למשפטים בהרווארד. -הישר לבית

מגיע וק בברודווי, בלונדון ובכל רחבי העולם שובר הקופות שקרע את הצופים מצח
 לראשונה לישראל ! בהשתתפות עשרות שחקנים, זמרים ובליווי תזמורת חיה.

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

 22 'ה קוצ'ה פצ
 לואי אולם 

 22:15,  19:30|  שני- ראשוןיום  | 22-23.3.20

שנים שערב הפצ׳ה קוצ׳ה מצליח לרתק,   13הפצ׳ה קוצ׳ה חוגג בר מצוה! כבר 
ולרגש ומייצר אי של יציבות ושפיות תרבותית. גם השנה יפגשו על במת ההיכל  להפתיע

הוגים, רקדניות, מוסיקאים   ריות,אמניות, אנימטורים, צלמות, מעצבים תעשייתים, פרפורמ
דקות   6:40תחת הגדרה ברורה. לכל אחד מהמציגים/ות יש   שוט מסרבים להיכנסוכאלה שפ

  בלבד על הבמה.

ערים שונות  1000-פצ'ה קוצ'ה נולד כערב חד פעמי בטוקיו וכיום הוא מתקיים בלמעלה מ
לם. גם השנה לאור בעולם, כשבתל אביב מתקיים ערב הפצ'ה קוצ'ה הגדול ביותר בעו

ים זהים, שניים בערב, בשני ערבים ברצף. גם השנה נחשוף  הביקוש נקיים ארבעה סבב
כעשרה יוצרים ויוצרות, מתחומים שונים ומגוונים, שהמשותף לכולם הוא עשייה מקורית,  

 מרתקת ומסקרנת שמרטיטה את המח ומאתגרת את הלב.

  www.pechakuchatlv.comלכרטיסים: 

 
 בניה ברבי

 לואי אולם 
 21:00|  שלישייום  | 24.3.20

 .םיבניה ברבי יוצא לסיבוב הופעות חדש מעניין ומסקרן שיפגיש בין צבעים ועולמות מוסיקלי

בניה ברבי הפך לאחד מבולטי עונות "דה וויס" ככזה שיזכר לעד עם הביצוע האלמותי שלו 
השיר שהפך ללהיט המדינה של השנה "אל הקול מאחורי , י" של מאיר אריאלל"מודה אנ

כבש ש"מישהו איתי כאן"  את השיר פך להמנון וזה שה תשאלי" מתוך הפרויקט של גיל ווין
   .את מצעדי ההשמעות בכל תחנות הרדיו

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  זאפה לאתר
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 "יצחק ויעקב"  -הגאלה קונצרט  – חזנותה אמנות

 לואי אולם 
 20:00|  רביעי יום |  25.3.20

ובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה "יים את המסורת. משמר –ממשיכים עם החזון  
 "יצחק ויעקב"  – 2קונצרט מס'  יהודית מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל מגיש:

. עשורים בהובלת עולם החזנות ה'-ו  ב'מציינים  יצחק מאיר הלפגוט ויעקב מוצןהחזנים 
 קונצרט מיוחד של קלאסיקות, דואטים והפתעות... 

 . ובליווי התזמורת הסימפונית ירושלים ה" -הלות החזנים יובל" ו"זמרת יבהשתתפות מק

 אופיר סובול מנהל מוסיקלי ומנצח:

 03-570-7479 :כרטיסיםל

    יובל אתרל
 
 

WORLD MUSIC –AW-A  מארחות את שי בן צור 
 צוקר אולם 

 21:00|  חמישי| יום  26.3.20

יקאים זמרים ויוצרים, המביאים אל קדמת הבמה את סרת "שומעים עולם" תארח מוסד
השורשית והייחודית מהמקורות, מגישים ביצועים אותנטיים, אקוסטיים, מופשטים   מוסיקהה

 .ומרגשים

תימנית עליה גדלו בבית לבין ביטים    מוסיקההאחיות תאיר, לירון ותגל חיים משלבות בין 
להופיע ברחבי הארץ והעולם, במקביל לעבודה אינטנסיבית  . ממשיכותפאלקטרוניים והיפ הו
ום החדש בהפקת תמיר מוסקט ולהמשך ביסוסן כאחד ההרכבים ומוקפדת על האלב

 .האהובים בארץ ובעולם

 9066*  איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים

 

 ישי ריבו
 לואי אולם 

 21:00|  חמישייום  | 26.3.20

עם שורה של להיטי ענק:   .האהוביםמתוך סדרת הופעות ייחודית ומושקעת עם השירים 
"הנה ימים באים", "לשוב הביתה", "אחת ולתמיד", ״תוכו רצוף אהבה״, ״מקשה אחת זהב״, 

 ״מציל אותי כל יום״, ״קול פעמונים״ ועוד.. 
 

יקה הישראלית. בדרך לפסגה הוא הצליח סישי ריבו הוא ללא ספק השם החם בשמי המו
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ילוב הייחודי בין השפעות רוחניות לבין לחנים מערביים  לפרוץ את חומות המגזרים בזכות הש
 קליטים ומרגשים בהפקה מוזיקלית עדכנית ומוקפדת, לצד קולו הרך והייחודי. 

 
ולזכות אותו יקה הישראלי סאלו הפכו את ריבו לאחד האמנים הבולטים והאהובים בעולם המו

 בקהל גדול של מעריצים נאמנים מכל המגזרים.

 9080* זאפהלכרטיסים: 
  לאתר זאפה
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