היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
אירועי חודשים יולי-אוגוסט 2021
יולי 2021
רמי ורד – "זה לא אני"
אולם צוקר
 | 1.7.21יום חמישי | 21:30
במופע סטנדאפ חדש "זה לא אני".
רמי ורד מהקומיקאים המובילים בישראל ,עולה לבמה במופע סטנדאפ חדש אחרי שנה של
גירושים ,קורונה והאח הגדול .יורד על עצמו ועל העולם .כישרונו של רמי מבטיח מופע שיגרום
לכולנו לצחוק בלי הפסקה.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

כשהאור דולק בחלונו – שירי סשה ארגוב
אולם צוקר
 | 3.7.21יום שבת | 12:00
מקהלת אודיאנה Udaiana Choir
ניצוח וניהול מוזיקלי :ענת אהרוני | פסנתר :תבור גוכמן | קונטרבס :טל פדר | דברי קישור:
איתמר ארגוב.
שיריו היפים והמרגשים של סשה ארגוב בעיבודים מיוחדים למקהלה מאת המלחינים אהרן
חרל"פ ,ארי בן שבתאי ,אייל באט ,חיים פרמונט ,תבור גוכמן ,הגר קדימה ,חני הרן סמית,
שרה שוהם ,משה זורמן וענת אהרוני.
להזמנת כרטיסים03-6201185 :
www.fbmc.co.il

 – Balli e Cantiאנסמבל מצו
אולם צוקר
 | 3.7.21מוצ"ש | 20:30
יעלה אביטל ,סופרן | דורט פלורנטין ,חליליות וניהול אמנותי | דפנה רביד ,כינור בארוק |
אורית מסר-יעקובי ,צ׳לו בארוק | גדעון ברטלר ,גיטרה בארוק | אופירה זכאי ,תיאורבו | נדב
רוגל ,כלי הקשה.

שירים וריקודים מהמאות ה 16-ו ה) 17-מונטוורדי ,סטרוצי ,אורטיז ,שרפנטיאר ,סאנז
ואחרים(.
להזמנת כרטיסים03-6201185 :
www.fbmc.co.il

פסטיבל צליל מעודכן – אירוע הפתיחה
אולם צוקר
 | 5.7.21יום שני | 22:00 ,20:00
צליל מעודכן  -הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית חדישה תל אביב
אירוע פתיחה כפול בהשתתפות אנסמבל מיתר ורביעיית כרמל.
הפסטיבל הקאמרי הוותיק בישראל למוזיקה חדישה ,יפתח השנה לראשונה עם אירוע כפול
באולם צוקר ,שבהיכל התרבות תל אביב .את הערב יפתח אנסמבל מיתר בניצוחו של גיא
פדר בשלל יצירות מהעשור החולף מאת קלרה יאנוטה ,ליסה אילייאן ,מארק בארדן
ובריגיטרה מונטנדורף וכמו כן בהזמנת הפסטיבל ,בכורה עולמית מאת הישראלית הדס
פארי .מיד אחריהם רביעיית כרמל עם יצירות
מונומנטליות מהמאה ה 20-מאת מורטון פלדמן ,רות קרופורד סיגר ויוסף טל ,כשחותמת את
האירוע יצירה עכשווית מאת שי כהן.
להזמנת כרטיסים03-6201185 :
www.fbmc.co.il

אופרה" :לה קליסטו" מאת פרנצ'סקו קוואלי
אולם צוקר
 | 6.7.21יום שלישי | 20:00
תזמורת הבארוק ירושלים וזמרי "מיתר אופרה סטודיו  -האופרה הישראלית" .דוד שמר,
מנצח; שירית לי וייס ,בימאית.
בכורה ישראלית לאופרה המרהיבה "לה קליסטו" מאת המלחין האיטלקי פרנצ'סקו קוואלי
שנכתבה בשנת  - 1651מהאופרות הראשונות שהביאו לקדמת הבמה סוגיות מגדר,
ארוטיקה נועזת ויחסים חד-מיניים .באמצעות אריות יפהפיות ורצ'יטטיבים מלאי הבעה
משרטט פרנצ'סקו קוואלי את דמותה של קליסטו ,את שאלות הזהות איתן היא מתמודדת
ואת היחסים המורכבים בין הדמויות השונות בעלילה.
לכרטיסים*6119 GoShow :
לאתר GoShow

קרניבנד – מחווה ענק ללהקת ABBA
אולם צוקר
 | 8.7.21יום חמישי | 21:00
להקת המחווה הגדולה והמצליחה ביותר בארץ ,מזמינה אתכם למופע מחווה אדיר
ללהקת  ABBAהאגדית.
מופע קצבי ,אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו גדולי הלהיטים של להקת .ABBA
להקת קרניבנד שמה דגש ומקפידה על עיבודים נאמנים למקור המבטיחים מופע מהנה ,מלא
בזיכרונות ילדותינו .מופע הצדעה ללהקה חלומית שנחשבת ללהקת הפופ המצליחה בכל
הזמנים! הלהקה כוללת  8מוסיקאים שינעימו לכם את הערב.
מבטיחים שתהנו איתנו ולא תצליחו להפסיק לזמזם שירים אהובים אלו הרבה אחרי
שההופעה תסתיים .בין הלהיטים שינוגנו במופע:
Chiquitita , Waterloo , Dancing Queen , Mamma Mia , The Winner Takes It All
Voulez-Vous , Super Trouper , Take A Chance On Me ,
לכרטיסים*5694 :
ובאתר https://bit.ly/3sPVrdb

קונצרט חגיגות היובל למקהלה הקאמרית שליד האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים
אולם צוקר
 | 9.7.21יום שישי | 21:00
הקונצרט לציון חגיגות חמישים שנה של המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ,בניצוחו וניהולו המוזיקלי של פרופ' סטנלי ספרבר.
המקהלה תבצע בבכורה עולמית את יצירתו של אהרון חרל"פ "דוד ואבשלום" ,יחד עם הרכב
כלי מתוך התזמורת הסימפונית ע"ש מנדי רודן של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
בקונצרט המקהלה תבצע יצירות ועיבודים של חברי המקהלה לדורותיה.
לכרטיסיםhttps://www.goshow.co.il/show/10756/30570 :

ערב גאלה חגיגי  -אנסמבל סולני תל אביב
אולם צוקר
 | 12.7.21יום שני | 12:00
אנסמבל סולני תל אביב ,בניצוחו של המנהל המוסיקלי ברק טל ,מציין בערב גאלה חגיגי 20
שנות פעילות ויצירה.

תכנית הקונצרט תנוע בין העולם הקלאסי של אריות ,דואטים וקטעים מתוך אופרות אהובות,
ביניהן נישואי פיגרו ,דון ג'ובאני ,דידו ואניאס ועד שירים ישראליים מוכרים בעיבוד
התזמורת.
האנסמבל יארחו בקונצרט שניים מבכירי זמרי האופרה הישראליים ,זמרת הסופרן דניאלה
סקורקה וזמר הקונטרה טנור אלון הררי.
לכרטיסים051-2218088 :
לאתר tickchak.co.il

קונצרט מרכז למוסיקה ירושלים
אולם לואי
 | 20.7.21יום שלישי | 20:00
התזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה של המרכז למוזיקה ירושלים ,משכנות שאננים,
 100הנגניות והנגנים הצעירים הטובים בישראל על במה אחת בקונצרט קיץ חגיגי.
מנצח :סטניסלב קוצ'נובסקי )רוסיה(
בתוכנית:
מ .לברי :״עמק״ ,פואמה סימפונית ,אופ׳ 45
פ .צ׳ייקובסקי :סוויטה מתוך הבלט אגם הברבורים ,אופ׳ ) 20עיבוד :ס .קוצ׳נובסקי(
נ .רימסקי-קורסקוב :שחרזאדה ,סוויטה סימפונית ,אופ׳ 35
לכרטיסים02-5090300 :
www.jmc.org.il

אביתר בנאי – החיים מתחילים לנגן
אולם לואי
 | 22.7.21יום חמישי | 21:00
אלבום שביעי וחדש לאביתר בנאי " -החיים מתחילים לנגן".
שירים שעוסקים בליבת החיים ,יחסים ,הורים ,ילדים ,זוגיות ,נפש ושורשים.
באומץ לגעת בכאב ,בהתמכרות ,בחרדות ,וגם בחמלה ובלב הפתוח ובאומץ לאהוב.
במשך שנתיים תמיר ואביתר נפגשו ליצור מוזיקה ביחד
העצירה הגדולה של הקורונה הייתה המרחב והזמן לדייק.
במופע יהיו גם עיבודים חדשים לשירים המוכרים והאהובים מהרפרטואר העשיר של אביתר:
מכור ,אותיות פורחות באוויר ,הזאב והאיילה ,מתנות ,תחרות כלבים ,עד מחר ,אבא ,יפה
כלבנה ,ילדים ,פרגולה ,עד האהבה ועוד.
הפקה מוזיקלית :תמיר מוסקט.
כרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

אדיר מילר
אולם לואי
 | 23.7.20יום שישי | 22:00
במופע סטנד אפ נטו ,שנון ומצחיק ,מביא לבמה איכויות של וירטואוז אמיתי ,מאלתר מחונן
ולאחרונה גם שחקן תיאטרון מצליח )"רמזור" ערוץ " ,2החותנת"" ,הלהקה" תיאטרון
הבימה(.
לכרטיסים :קומי *5289
לאתר קומי

מני עוזרי
אולם לואי
 | 24.7.20מוצ"ש | 21:30
מני עוזרי במופע סטנדאפ חדש וקורע מצחוק ,במיוחד לטו' באב!
טו' זה קטן… שבוע זה גדול! זה נושם!
לכרטיסים :קומי *5289
לאתר קומי

תחרות מיזם השנה 2021
אולם לואי
 | 28.7.21יום רביעי | 17:00
תחרות "מיזם השנה  - 2021מה יהיה המיזם הבא של ישראל?" של עמותת יוניסטרים.
עמותת יוניסטרים הוקמה בשנת  2001ע"י רוני צארום ,יזם ואיש עסקים שגדל ברמלה ,במטרה
לצמצם פערים חברתיים-כלכליים בישראל ולהפוך את הפריפריה למנוע הצמיחה של המשק.
העמותה מדריכה מדי שנה אלפי בני נוער מכל המגזרים – יהודים ,מוסלמים ,בדואים ,נוצרים,
דרוזים ,חרדים ,צ'רקסים ולהט"ב ,במטרה לתת להם הזדמנות אמיתית להצליח בחיים ולפתח
קריירה משמעותית ועצמאות כלכלית.
תחרות מיזם השנה היא תחרות היזמות לנוער הגדולה בישראל ,בה מציגים מעל  1,500בני
נוער סטארטאפים חדשניים ומיזמים חברתיים פורצי דרך ,אותם הקימו בתכניות יוניסטרים.
האירוע מתקיים זו השנה ה 17-ומושך אליו מידי שנה מאות אנשי עסקים בכירים ,יזמים,
עיתונאים ,שגרירים ונציגי ממשלה ,המגיעים לצפות במיזמי הנוער ולהכריע מי יזכה בתחרות.
השנה נציין באירוע גם  20שנות פעילות ליוניסטרים.

להרשמה ורכישת כרטיסים לאירועinfo@unistream.co.il :

Alphaville
אולם לואי
 | 29.7.21יום חמישי | 21:00
הלהקה האגדית  Alphavilleחוזרת לישראל בפעם השלישית אחרי שני ביקורים קודמים
אליהם נחטפו כל הכרטיסים .הלהקה שהוקמה ב 1982-בגרמניה שומרת על גחלת בוערת
בקרב בסיס המעריצים האדוק שלה בעולם ובישראל בזכות להיטים נצחיים ואלבומים שמכרו
למעלה מ 6-מיליון עותקים ברחבי העולם.
סאונד הסית' פופ המקורי של הלהקה שבה את לב הקהל עם יצירה מקורית שקמה לחיים על
הבמה ,בין להיטיה הגדולים עליהם תוכלו להתרפק במופע Big In ,Forever Young
 Jet Set ,Dance With Me ,Sounds Like A Melody ,Japanועוד.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

ארז לב ארי
אולם צוקר
 | 30.7.21יום שישי | 13:30
ארז לב ארי במופע להקה חדש קרוב ומרגש .יחד עם הרכב חדש ,יצר ארז מופע בו אוסף
להיטים מרשים בעיבודים חדשים בגרסה חשופה ונקייה.
מאחורי ארז כבר ארבעה אלבומי סולו ואינספור שיתופי פעולה מגוונים אשר הנפיקו שירים
שהפכו לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי והפכו אותו לאחד מהאמנים היוצרים
המוערכים והטובים בישראל.
במופע מבצע ארז את שיריו הידועים והאהובים מכל אלבומיו ביניהם" :מה אעשה"" ,אנה
אפנה"" ,לבבתיני"" ,צדק"" ,בסוף היום"" ,פרימיטיביים"" ,לא אחד מאלה"" ,נחום וציונה"
ועוד.
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

אוגוסט 2021

יהורם גאון – "חוגג בגאון"
אולם לואי
 | 2.8.21יום שני | 21:00
 | 3.8.21יום שלישי | 21:00
 | 4.8.21יום רביעי | 21:00
הזמר והשחקן יהורם גאון יעלה עם מופע חגיגי וחד פעמי בו ישיר את מיטב הלהיטים של כל
הזמנים ויארח על במה אחת את הזמרת והדיווה הבינלאומית "אסתר עופרים" ולהקת הזמר
הלאומית "הגבעטרון".
בין הלהיטים הגדולים של יהורם" :כל הכבוד"" ,הנני כאן"" ,אלף נשיקות"" ,רוזה"" ,שלום לך
ארץ נהדרת"" ,בלדה לחובש"" ,אל תשטה באהבה"" ,רוח מבדרת" ,ועוד.
האורחים יבצעו וייצרו במיוחד למופע חיבורים וביצועים מפתיעים וחד פעמיים!
מנהל אומנותי – קובי בן עטר ,מפיק מוזיקלי – אורי קריב  ,מפיק מוסיקלי גבעטרון – אילן
גלבוע.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

שלומי שבת וחברים 3
אולם לואי
 | 5.8.21יום חמישי | 21:00
אחרי עוד רגע שיא בקריירה ,הדלקת משואה בהר הרצל בטקס המשואות המרכזי ביום
העצמאות ,שלומי שבת משיק אלבום חדש" ,שלומי מארח חברים  ,"3במופע מיוחד בהיכל
התרבות תל אביב .אחרי המופע המוצלח בתחילת יוני באמפי קיסריה שזכה לאינספור
תשבחות ,שלומי שבת חוזר אל היכל התרבות בת"א ,במסגרת המופע יארח על הבמה אמנים
בהפתעה שלקחו חלק באלבום החדש ובסדרת האלבומים "שלומי וחברים" לאורך השנים.
המופע כולל את להיטיו הגדולים של שלומי שבת לאורך הקריירה הענפה ,לצד שירים שבלטו
לאורך השנים במסגרת האלבומים "שלומי וחברים" וכמובן שירים שיצאו מתוך "שלומי וחברים
 "3וזכו להצלחה גדולה" :מורידים את הירח"" ,למה את הולכת"" ,בוא הביתה"" ,מה אתה
עובר" ועוד.
לכרטיסים*9644 Ticketmaster :
לאתר

אילן ויצברג במופע להקה
אולם צוקר
 | 5.8.21יום חמישי | 21:30
אילן ויצברג במופע להקה מארח את דניאל סלומון ודנה עדיני – "בציר טוב" ועד היום.
אילן וירצברג מהיוצרים הגדולים במוזיקה הישראלית ,כתב עשרות שירים לעצמו ולאחרים
בארבעת העשורים האחרונים שחלקם הפכו לנכסי צאן ברזל .מופע להקה חדש החוגג 40
שנה לאלבום האלמותי ״בציר טוב״ ,אלבום שנחשב עד היום לאחד מאלבומי הרוק הטובים
שנעשו בארץ ,וכולל את מיטב שיריו ,בשילוב שירים מכל תקופת יצירתו משנות ה  70ועד היום,
שירים מאלבומי הסולו ושירים שכתב לאחרים" :לא יכולתי לעשות כלום"" ,אוי ציפורה"" ,הכל
עומד במקום" ועוד שירים רבים מוכרים ואהובים .המופע הסוחף שם דגש על האותנטיות של
השירים ומביא אותם בגרסתם המקורית ולחלקם עיבודים חדשים .מופע רוק שנותן במה
לנגינת הגיטרה והסאונד הייחודי של אילן .הלהקה מונה זמרים ונגנים המשתתפים בהפקות
של האמנים המובילים בארץ והחיבור ביניהם נוצר בזכות האהבה והחיבור ליצירה של אילן
וירצברג.
לכרטיסים*9644 Ticketmaster :
לאתר

 7פסנתרי כנף ,במה אחת
אולם לואי
 | 6.8.21יום שישי | 13:00
גיל שוחט חוזר במופע הפסנתרים האהוב עם חבריו הזמרים והפסנתרנים מהשורה הראשונה.
שבע מאות קלידים ,שבעה פסנתרי כנף בוהקים ,שבעה פסנתרנים בינלאומיים ווירטואוזים
מנגנים יחדיו בחגיגה מטורפת של צלילי מלך הכלים .השירים האהובים ,היצירות הוירטואוזיות,
עוצמה מוזיקאלית של גאונות .להקת "שלווה" שריגשה מיליוני אנשים ברחבי העולם תתארח
לראשונה במופע זה .בהשתתפות :רמי קלינשטיין ,שלמה גרוניך ,דניאלה לוגסי ,לאוניד
פטשקה ,ויקטור סטניסלבסקי ,ליאור פארי ,מיכאל זרצקל ,יהונתן פרלמן ואנדרי פלדבאו.
אורחים מיוחדים להקת שלווה.
לכרטיסים*9644 Ticketmaster :
לאתר

קרולינה – ""So Close
אולם צוקר
 | 6.8.21יום שישי | 13:15
 15שנות הקריירה שלה הפכו את קרולינה לאחד מן הקולות הבולטים במוסיקה הישראלית.
כחלק מ"הבנות נחמה" ,בקריירה העצמאית שלה ובשיתופי הפעולה המוסיקליים הרבים
שעשתה בארץ ובחו"ל ,הייחודיות שלה כיוצרת עצמאית שנעה בין סגנונות שונים מאירה
למרחוק .על הבמה הייחודיות הזו מתעצמת אף יותר ,ובמופע החדש שלה,"So Close" ,

כשהיא לבד עם גיטרה על הבמה ,מציעה קרולינה פרשנות חדשה ואינטימית למיטב השירים
שצברה לאורך השנים .המופע ,שכשמו כן הוא  -כל כך קרוב ,מספק הזדמנות לקהל לחוות
חוויה מוסיקלית סוחפת מרגשת וחד פעמית של חיבור וקירבה בלתי אמצעית לקרולינה .לעתים
במהלך ההופעה משולב נגן .קלידים :תומר צוק.
לכרטיסים*9644 Ticketmaster :
לאתר

שלישיית יונתן אבישי
מתחם סלע
 | 11.8.21יום רביעי | 21:00
סדרת מופעי ג'אז ייחודית בניהולו האמנותי של המלחין ,המעבד ונגן הסקסופון אלי
דג'יברי.
כפסנתרן מבוקש ושותף קבוע בפרויקטים של החצוצרן אבישי כהן והבסיסט עומר אביטל ,יונתן
אבישי הוא ללא ספק אחד מהקולות המקוריים והייחודיים בסצנת הג'אז העכשווית .ב2019-
הוציא בלייבל היוקרתי  ECM Recordsשני אלבומים "Joys and solitudes" ,בשלישייה ,ו-
" "Playing the roomבדואט עם אבישי כהן .באותה שנה הוא זכה בתואר אומן השנה ב-
 Jazz Magazineהצרפתי .אבישי הוא מספר סיפורים אמיתי שנותן בנגינתו העדינה
והמדויקת תחושה שהוא מלחין את השקט ומפסל את הצליל .בין אם זה בקונצרט ,בהפקת
תיאטרון או בפרויקט חינוכי ,הוא חולק בהתלהבות את תשוקתו לסאונד ,למוסיקה ולסיפור
שמאחוריהם.
יונתן אבישי :פסנתר ,יובל כהן :סקסופון סופרן ,ברק מורי :בס.
לכרטיסים*9644 Ticketmaster :
לאתר

The Dire Straits Experience
אולם לואי
 | 14.8.21מוצ"ש | 21:00
המוזיקה של ה Dire Straits -בהפקה שמחזירה לבמה את הרפרטואר המפואר ומפיחה
חיים בכמה מאלבומי הרוק היפים והמצליחים אי פעם.
 25שנה חלפו מאז התפרקה אחת מלהקות הרוק המוערכות בעולם והותירה קטלוג מוזיקלי
עשיר שמכיל כמה מיצירות הרוק האהובות בכל הזמנים וחלל בלב המעריצים .מכירות
האלבומים שלהם כבר חצו את רף ה 120-מיליון ברחבי העולם וקצב המכירה משתווה רק
להילת ההערצה שנקשרה בשם הלהקה שיצירתה ממשיכה לסחוף אחריה קהל גם היום .מי
שנחשף ליצירה העל זמנית של ה ,Dire Straits -נשבה בה לנצח.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

לא רק בלונדינית
אולם לואי
 | 18.8.21יום רביעי | 20:30
 | 19.8.21יום חמישי | 20:30
 | 20.8.21יום שישי | 20:30 ,14:00
 | 21.8.21יום שבת | 21:00 ,16:00
 | 25.8.21יום רביעי | 20:30
 | 26.8.21יום חמישי | 20:30
בימוי  :אביחי חכם | שחקנים :אניה בוקשטיין ,חנה לסלאו ,ששי קשת ,עוז זהבי
מבוסס על הסרט של מטרו גולדווין מאייר.
ווּדס היתה תמיד מלכת השכבה ,הכי קופצנית ,הכי בלונדינית .כשהתחביבים שלך הם
אֵ ל ְ
שופינג וטיפוח ,אפשר באמת להתבלבל ולחשוב שיש לך הכל בחיים.
כך מרגישה אל ,עד שאהוב ליבה ,וורנר ,מחליט לחפש לו מישהי קצת יותר ״רצינית״ .כדי
להוכיח שהיא ״לא רק בלונדינית״ ולכבוש מחדש את ליבו של וורנר היא יוצאת בעקבותיו -
הישר לבית-הספר למשפטים בהרווארד.
שובר הקופות שקרע את הצופים מצחוק בברודווי ,בלונדון ובכל רחבי העולם מגיע
לראשונה לישראל ! בהשתתפות עשרות שחקנים ,זמרים ובליווי תזמורת חיה.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

פצ'ה קוצ'ה 22
אולם לואי
 | 29-30.8.21יום ראשון-שני | 22:15 ,19:30
גם השנה יפגשו על במת ההיכל אמניות ,אנימטורים ,צלמות ,מעצבים תעשייתיים,
פרפורמריות ,הוגים ,רקדניות ,מוזיקאים וכאלה שפשוט מסרבים להיכנס תחת הגדרה
ברורה.
לכל אחד מהמציגים/ות יש  6:40דקות בלבד על הבמה.
פצ'ה קוצ'ה נולד כערב חד פעמי בטוקיו וכיום הוא מתקיים בלמעלה מ 1000-ערים שונות
בעולם ,כשבתל אביב מתקיים ערב הפצ'ה קוצ'ה הגדול ביותר בעולם .גם השנה לאור
הביקוש נקיים ארבעה סבבים זהים ,שניים בערב ,בשני ערבים ברצף .גם השנה נחשוף
כעשרה יוצרים ויוצרות ,מתחומים שונים ומגוונים ,שהמשותף לכולם הוא עשייה מקורית,
מרתקת ומסקרנת שמרטיטה את המח ומאתגרת את הלב.
לכרטיסיםwww.pechakuchatlv.com :

