
 היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן 
 2021  דצמבר-ספטמבראירועי חודשים 

 
 שלישיית יותם זילברשטיין 

 אורח: ז'וקה פרפיניאן 

 מועדון סלע 
 21:00|   רביעייום |  1.9.21

הגיטריסט הבינלאומי המוערך בביקור מולדת חובר לכמה מהטובים בנגני ישראל למופע  
 . במופע יתארח הפרקשניסט: ז'וקה פרפיניאן .מרגש

 יותם זילברשטיין: גיטרה 
 ברק מורי: בס 

 דניאל דור: תופים 
 כלי הקשה : ז'וקה פרפיניאן

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 
 

 ביאנקה דל ריו 
 לואי אולם 
 20:00|  שישייום |  3.9.21

ביאנקה דל ריו, אחת ממלכות הדראג המפורסמות בעולם, מגיעה  –בפעם הראשונה 
 !פעמית-להופעה חד

 !המופע יהווה נקודת ציון היסטורית: מופע הדראג הראשון שמוצג על במת היכל התרבות

דל ריו, קומיקאית עלבונות הידועה בהומור הייחודי ובשנינותה הזריזה, מוכרת לציבור  
 ."כמנצחת הגדולה של העונה השישית של "המרוץ לדראג של רופול

ביחד עם אגדת  One Night Only ביאנקה מגיעה להופעה מלאה בישראל בהפקתם של
 !פעה שטרם נראתה בישראלהדראג שרי ווין ומיטב מלכות ומלכי הדראג הישראלים בהו

 chillzכרטיסים: ל

 

 

 

 

https://www.tmisrael.co.il/event/MSL02/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL02/ALL/iw
https://www.hatarbut.co.il/events/event/%d7%91%d7%99%d7%90%d7%a0%d7%a7%d7%94-%d7%93%d7%9c-%d7%a8%d7%99%d7%95/


 אודהליה ברלין 
 לואי אולם 

 21:00|   יום ראשון|  12.9.21

 שירים וניגונים לימי התשובה עם אודהליה ברלין. 

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

 

  2021פורטיסחרוף 
 לואי אולם 

 19:30|  יום שלישי|  14.9.21

 ?1900 שנה לאלבום 30חוגגים  -! 2021פורטיסחרוף 

רמי פורטיס וברי  סיבוב ההופעות המשותף של  –אלף איש  40אחרי שצפו בו הקיץ כמעט  
שניים מעמודי התווך של הרוק הישראלי, לא  מגיע להיכל התרבות בתל אביב.וף סחר

עוצרים, לא מסכמים דבר, אלא חוזרים ומאחדים כוחות כדי לייצר שוב את הקסם הבימתי 
 ."?1900שנה לצאת אלבומם "  30חגוג הבלתי נתפס שהוא פורטיסחרוף, ול

מתוך האלבום יצאו שלל להיטים שמבעירים עד היום את הופעותיהם, ביניהם: "אמריקה", 
 "."חלום כחול", "נעליים", וההמנונים "אין קץ לילדות", ו"ניצוצות

 *9066 כרטיסים: איוונטיםל
 לאתר איוונטים 

 

  מאור כהן
 צוקר אולם 

 21:00|  מוצ"ש|  18.9.21

 מופע סטנד רוק

  ם.אפ כפי שאתם מכירי-זה לא מופע רוק רגיל, זה לא מופע סטנד

השילוב הבלתי אפשרי והייחודי בין השירים האהובים של מאור כהן לבין קטעי הומור  זה 
 ל. מצחיקים עד דמעות. רק מאור יכו

 שליקלי ראשון במעלה, יוצר ושחקן מציג מופע זהפיטר פן הישראלי, הרפתקן מו –מאור כהן 
 .לשבוע שלם לפחות  מחויכיםשירים והפתעות שישאירו אתכם  .רוק וצחוק

https://tickchak.co.il/20050?ref=1B1O
https://tickchak.co.il/20050?ref=1B1O
https://www.hatarbut.co.il/events/event/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a3-2021/


שנה, מאור כהן החזיק בהרכבי רוק מחשמלים ומסקרנים ועשייה  25קריירה של  לאורך
יקלית בלתי מתפשרת שזרקה את הקהל למקומות מגוונים, עד שצבר אוהדים מכל רחבי  זמו

 . הסקאלה

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

  מופע שירי יצחק קלפטר –לוקח ת'זמן 
 צוקר אולם 

 21:00|  מוצ"ש|  25.9.21

 . אורחים: חמי רודנר ופיטר רוט  מופע בכורה חגיגי!

מופע מחווה הכולל את מיטב שיריו ואת סולואי הגיטרה הנצחיים של יצחק קלפטר במופע  
 להקה סוחף.

ולאחרים: אריק איינשטיין, כוורת, צליל מכוון,  שירים מכל תקופת יצירתו, שירים שכתב לעצמו 
 , גידי גוב, גלי עטרי ואלבומי הסולו. 16-הכבש ה

המופע שם דגש על אותנטיות השירים ומביא אותם בגרסתם המקורית בעיבודים חדשים  
 וסאונד מעודכן. 

 עצמו לווה והדריך את ההרכב בתקופת החזרות למופע.  יצחק קלפטר

בין השירים במופע: לוקח ת׳זמן, האהבה שלי היא לא האהבה שלו, שיר אהבה בדואי, סוף  
 העונה, שביר, יושב על הגדר, בלדה לנאיבית, צליל מכוון ועוד רבים. 

יבור  הלהקה מונה זמרים ונגנים המשתתפים בהפקות של האמנים המובילים בארץ והח
 נוצר בזכות האהבה והערכה הרבה ליצירה של יצחק קלפטר.  םביניה

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

 לא רק בלונדינית 
 אולם לואי 

 21:00|  חמישי| יום  30.9.21

 20:30| יום שישי |  1.10.21

 21:00|  מוצ"ש|  2.10.21

 

ונל בנג'מין. מחזה   או'קיף  לורנס  ופזמונים  רומן מאת אמנדה בראון  מבוסס על  מוזיקה 
 הסרט של מטרו גולדווין.  ו

https://www.tmisrael.co.il/event/MZH13/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MZH13/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MZH10/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MZH10/ALL/iw


אחת שיש לה הכל  בלונדינית.אופטימית, קופצנית וֵאל וּוְדס היתה תמיד מלכת השכבה, 
ו מישהי קצת יותר "רצינית". אבל  בחיים, עד שאהוב ליבה מחליט לעזוב אותה ולחפש ל

 הבלונדינית הזאת יותר חכמה מכפי שהיא נראית והיא לא מוותרת.

הישר  - ולהחזיר את אהוב ליבה, היא יוצאת למסעכדי להוכיח שהיא ״לא רק בלונדינית״ 
 הרווארד. אוניברסיטת הספר למשפטים ב-לבית

בדרך היא לומדת על עצמה,   היא מצליחה כנגד כל הסיכויים לזכות נאשמת במשפט רצח.
 ומבינה מה באמת חשוב בחיים.  

בהשתתפות   ובעברית. מגיע לראשונה לישראל לונדוןו ברודוויהמצליח משובר הקופות 
 ובליווי תזמורת חיה. ורקדנים עשרות שחקנים, זמרים 

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 

  שי מאסטרו דואו
 מועדון סלע 

 21:00|  יום רביעי |  6.10.21

 ALL להקשיב לשי מאסטרו זה כמו להתעורר לעולם חדש. עולם של פליאה, ריגוש ויופי..״ "
ABOUT JAZZ 

, נבחר הפסנתרן שי מאסטרו על ידי הבסיסט אבישי כהן, שצירף אותו  19כשהיה בן 
לשלישייה שלו. כאן התחילה הקריירה הבינלאומית של הישראלי הצעיר, שהיום הוא אחד 

הקולות העמוקים והמרעננים בג'אז העכשווי. מגיל חמש התחיל לנגן מוזיקה קלאסית ולג'אז 
שר שמע את אוסקר פיטרסון. רשימת ההשראות שלו נחשף לראשונה בגיל שמונה, כא

מגוונת בהתאם: מבאך, שופן ובטהובן ועד קית' ג'ארט, הרבי הנקוק, מיילס דיוויס וצ'יק  
קוריאה. ב"גארדיאן" כתבו עליו כי "המגע הקלאסי של מאסטרו שומר על עדינות מלאת  

 ."הבעה בכל סגנון. קריירת הסולו שלו שווה מעקב

ולפני כעשור יצא לדרך עצמאית, שהחלה להניב פירות ברחבי העולם   34ן מאסטרו כיום ב
 .ומופיע תדירות ברחבי העולם   Sony-וב ECM-ועד היום הוציא שישה אלבומים. חתום ב

לסדרה הוא מגיע בדואט עם מאיו שבירו הצ'לנית המופלאה, יחד הם ינגנו חומרים מקוריים  
 . ומיוחדים

 ירו, צ'לו שב  ומאי|  שי מאסטרו, פסנתר

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

 

https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.eventim.co.il/blonde
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL03/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL03/ALL/iw


  תזמורת הבארוק ירושלים
 צוקר אולם 

 13:00|   שישייום |  15.10.21

 טה דאום  -בתל אביב   1קונצרט מס' 

 מנצחים מאוטה, מתיאס שמר, דוד

 סופרן  סקורקה, דניאלה

 סופרן -מצו עמיר, מאיה

 טנור  סוויסה, יונתן

 בס פולישוק, יאיר

 (מונטריאול) קפריס אנסמבל

 בריל גילה בהדרכת שחר מקהלת

ירושלים עם מוזקונצרט מיוחד שבו ישתפו פעולה מו יקאי “אנסמבל זיקאי תזמורת הבארוק 
דאום,  (טה  שרפנטיה  מאת  יצירות  יחדיו  יבצעו  הגופים  שני  מקנדה.  המהולל  קפריס" 

 מגניפיקט), ראמו וטלמן.  

יימשך   התזמורות  שתי  בין  הפעולה  קונצרטים  שיתוף  בסדרת  בארץ  ההופעות  לאחר 
  משותפים במונטריאול.

  *GoShow 6119לכרטיסים: 
 GoShowלאתר 

 
The Dire Straits Experience 

 לואי אולם 
 21:00|  מוצ"ש|  23.10.21

 :  בין להיטי הלהקה הגדולים .הלהקה האגדית מגיעה לישראל
Sultans Of Swing, Brothers In Arms, Money For Nothing, So far away וגם   .ועוד

 .  "Romeo And Juliet" הנודעשנה לשיר  40חגיגות 

 Dire Straits בהפקה שמחזירה לבמה את הרפרטואר המפואר ומפיחה חיים בכמה
 . מאלבומי הרוק היפים והמצליחים אי פעם

שנה חלפו מאז התפרקה אחת מלהקות הרוק המוערכות בעולם והותירה קטלוג מוזיקלי   25
עשיר שמכיל כמה מיצירות הרוק האהובות בכל הזמנים וחלל בלב המעריצים. מכירות  

מיליון ברחבי העולם וקצב המכירה משתווה רק  120-האלבומים שלהם כבר חצו את רף ה
 רתה ממשיכה לסחוף אחריה קהל גם היום.  להילת ההערצה שנקשרה בשם הלהקה שיצי

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/11192/31630/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%A1-1-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%98%D7%94-%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9D
https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/11192/31630/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%A1-1-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%98%D7%94-%D7%93%D7%90%D7%95%D7%9D
https://www.eventim.co.il/event/the-dire-straits-experience-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-13743894/
https://www.eventim.co.il/event/the-dire-straits-experience-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-13743894/
https://www.eventim.co.il/event/the-dire-straits-experience-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-13743894/


PINK FLOYD THE WALL by ECHOES  
 אולם לואי 

 21:00|  ראשוןיום |  31.10.21

מתקרבת אל הדבר האמיתי, עשויה היטב, ומבוצעת ברמה  echoes"החומה" של 
פעה, לא יאמין כי מדובר בחבורה  שמתאימה לבמות המרכזיות בעולם. זר כי יגיע להו 

 (יוסי חרסונסקי)ישראלית." 
Echoes  2020חוזרת להיכל התרבות תל אביב למופע אחרון של "החומה." 
Echoes   מתמחה בביצוע מחווה לפינק פלויד תוך הקפדה על ביצוע התפקידים המקוריים

למופע המחווה   והפקת סאונד ותאורה ברמה בינלאומית, ונחשב כבר למעלה משני עשורים
 האיכותי בארץ.

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 

  אנריקו מסיאס
 אולם לואי 

 20:00|  שנייום |  1.11.21

 20:00|  שלישייום |  2.11.21

 "סיבוב הופעות "ישראל חבקי אותי בזרועותייך
prends Enrico dans tes bras Israel 

להופיע בישראל במסגרת סיבוב  מאז פרוץ נגיף הקורונה, סוף סוף ישוב אנריקו מסיאס
 .הופעות חדש

נגנים בניצוחו   20 –בליווי תזמורת סימפונט רעננה  חגיגה מוזיקלית של להיטים מכל הזמנים
 .של דודי זבה

סמל והשראה לכל יהודי צפון אפריקה  ,ם בעולםיונרימסיאס, נחשב לאחד מגדולי השאנס
 .ים תרבות עשירה, חוצים גבולות ויבשותשיריו מסמל ,שנטשו מולדת אהובה

הוא זוכה  –לכל מקום שאיליו מגיע   ,העולםשמו של אנריקו מסיאס נישא בהערצה ברחבי 
 .לאהבה ענקית מצד הקהל

הגעגועים והאהבה  , מסביר את החיבוק "סיבוב ההופעות "ישראל חבקי אותי בזרועותייך
 .גם אחרי רומן של חמישה עשורים לקהל הישראלי

    *8780לאן  לכרטיסים:
 לאן לאתר

 

 

 

https://www.eventim.co.il/event/the-dire-straits-experience-%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90-13743894/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/the-wall-echoes-2/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/the-wall-echoes-2/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/the-wall-echoes-2/
https://www.hatarbut.co.il/events/event/the-wall-echoes-2/
https://leaan.co.il/he-IL/events/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A1%20%E2%80%93%20enrico%20macias/2021-11-1_20.00/%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://leaan.co.il/he-IL/events/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%20%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%90%D7%A1%20%E2%80%93%20enrico%20macias/2021-11-1_20.00/%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


   םשישיית אילן סאל 
 מועדון סלע 

 21:00|  רביעי יום |  3.11.21

בניו יורק   2017-שהוקלט ב Elsewhere החלילן אילן סאלם מציג את האלבום החדש שלו
 .AINOLA יקאים מקומיים ויצא לאחרונה בלייבלזם מוע

 .יקה באלבום כתובה לשלושה כלי נשיפה חליל, חצוצרה, טנור ורית׳ם זהמו
 .בהקלטות האלבום מנגן הלל סאלם, חצוצרן שלמד ופועל בשנים האחרונות בניו יורק

 . יה שלו לערב מרגש ומעורר השראהילסדרה יגיע סאלם עם השיש

 חליל –אילן סאלם 
 חצוצרה  –הלל סאלם 
 סקסופון  –אסף יוריה 

 פסנתר  –קטיה טובול 
 קונטרבס –יונתן לוי  

 תופים  –אמיר ברסלר 

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

 

  גלעד שגב
 אולם צוקר 

 21:00|  חמישייום |  18.11.21

 PASSERBY   - עובר אורח :מופע חדש 

של חיים, צלילים ותרבות בשילוב ייחודי של מסע דרך חיים, מוזיקה ואמנות, חגיגה 
 .מוסיקה ווידאו

מופע שכולו חוויה יצירתית, רעננה ומלאת השראה המזמינה את הצופים למסע חוצה 
 .גבולות, אל כור היתוך בינלאומי מוזיקלי

נגינה, שירה, תנועה עם  –משותפת   גלעד שגב בונה גשר תרבותי מרגש על ידי יצירה
  .ולם. לכל אלה נוספים סיפורים, מנהגים, אורח חיים וזיכרונות של דורותמוסיקאים מכל הע

עולם שלם מלא   –ארט מרהיב של נופים אקזוטיים  -המופע כולו מלווה בנגנים נוספים ובוידאו
 .השראה ודמיון

במופע ישולבו חומרים חדשים ואת להיטיו המוכרים והאהובים, "עכשיו טוב", "אישה 
 .ועוד  , "מותק שלי", "חנהלה התבלבלה" מהשמיים", "נועדנו" 

    *8780לאן  לכרטיסים:
 לאן לאתר

https://www.tmisrael.co.il/event/MSL04/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL04/ALL/iw
https://www.hatarbut.co.il/events/event/%d7%92%d7%9c%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%92%d7%91/


  

 22 פצ'ה קוצ'ה 
 לואי אולם 

 22:15,  19:30|  שני-ראשוןיום |   28-29.11.21

,  םתעשייתיי גם השנה יפגשו על במת ההיכל אמניות, אנימטורים, צלמות, מעצבים 
תחת הגדרה  וכאלה שפשוט מסרבים להיכנסיקאים זהוגים, רקדניות, מו פרפורמריות,

 ברורה.

  דקות בלבד על הבמה. 6:40לכל אחד מהמציגים/ות יש  
ערים שונות  1000-פצ'ה קוצ'ה נולד כערב חד פעמי בטוקיו וכיום הוא מתקיים בלמעלה מ

בעולם, כשבתל אביב מתקיים ערב הפצ'ה קוצ'ה הגדול ביותר בעולם. גם השנה לאור 
רבעה סבבים זהים, שניים בערב, בשני ערבים ברצף. גם השנה נחשוף  הביקוש נקיים א

כעשרה יוצרים ויוצרות, מתחומים שונים ומגוונים, שהמשותף לכולם הוא עשייה מקורית,  
 מרתקת ומסקרנת שמרטיטה את המח ומאתגרת את הלב.

  comwww.pechakuchatlv. לכרטיסים:
 
 
 

ECHOES & SYMPHONY  
 לואי אולם 

 20:30|  שנייום |  6.12.21

 להקת המחווה לפינק פלויד המובילה בישראל "ECHOES" להקת

ומבצעת שירים מכל התקופות ובמיוחד מהשנים הגדולות של הפינק  2003הוקמה בשנת 
 The Israel Chamberם, לראשונה על במה אחת, בליווי פלויד בשנות השבעים והפע

Opera Orchestra   נגנים בערב חד פעמי שאסור לפספס!   45תזמורת בת 

הכוללת תשעה נגנים וזמרים, מתמחה בביצוע ליצירות של פינק פלויד    ECHOESהלהקה
ה ברמה תוך הקפדה על ביצוע התפקידים המקוריים בדיוק ובשלמות והפקת סאונד ותאור

הגבוהה ביותר, נחשבת כבר למעלה משני עשורים למופע המחווה לפינק פלויד האיכותי  
אינה מנסה לתת פרשנות אחרת ליצירות של פינק פלויד אלא  ECHOES ביותר בארץ.

מנסה להעלות ביצוע מדויק ומוקפד וכל זאת על מנת לתת לקהל את התחושה שהוא יכול  
 .לעצום את עיניו ולהתמסר

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 
 
 
 

http://www.pechakuchatlv.com/
https://www.leaan.co.il/he-IL/events/echoes%20-%20symphony/2021-12-6_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/echoes%20-%20symphony/2021-12-6_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/echoes%20-%20symphony/2021-12-6_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/echoes%20-%20symphony/2021-12-6_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


   דג'יברי ביג בנד 
 מועדון סלע 

 21:00|  רביעי יום |  8.12.21

י דג'יברי הקליט וניגן עם השמות הגדולים בעולם הג'אז: אגדות כמו הרבי הנקוק, רון  אל
יקלית שלו, אף ניכר הקשר זקרטר, אל פוסטר, בראד מאלדאו ועוד ולאורך כל הקריירה המו

יקה הישראלית: יוני רכטר, אלון אולארצ'יק, שלום חנוך, שלומי שבן,  זהשורשי שלו עם המו
 .ספים, עם כולם חלק את נגינתו ואף את שירתוגידי גוב, ורבים נו

צפו לערב גדוש בביצועים מרגשים ליצירות האלמותיות של אלינגטון, בייסי, מל לואיס, מינגוס 
  11ועוד רבים וטובים, כמיטב המסורת של תזמורות הביג הבנד הגדולות, דג'יברי מחבר 

מבטיחה חוויה אקסטטית יקאי הג'אז הטובים בארץ למקשה דוהרת ועוצמתית אשר זממו
 !אל תחמיצו ערב משובח –דג'יברי ממשיך להנגיש את הסווינג ביצירתו התוססת  .במיוחד

 * ticketmaster  9964לכרטיסים: 
 ticketmaster לאתר

  

  תזמורת הבארוק ירושלים
 צוקר אולם 

 20:00|   שלישייום |  21.12.21

 המעמקים מן  -בתל אביב   2קונצרט מס' 

 ירושלים  הסימפונית התזמורת של "תהילים"  פסטיבל במסגרת

 (אנגליה)  מנצח פארוט, אנדרו

 סופרן  גבעוני, לירון

 אלט עמיר, מאיה

 טנור  הילדסהיים, איתמר

 בריטון  פלץ, גיא

ה יבוצעו  ומקודשת,  רוחנית  רי"ב  באווירה  ו  131קנטטות  ה'")  קראתיך    150-("ממעמקים 
("אליך ה' נפשי אשא") מאת יוהן סבסטיאן באך, המבוססות על מזמורי תהילים ידועים ומלאי  

לצידן יבוצעו יצירות כליות מאת בנו, קרל פיליפ עמנואל, המושתתות על מורשת האב,  עומק.  
 צפה.  אך מביאות רעננות והתחדשות, ולעיתים אף תעוזה וחו

 .אבות ובנים, פסגות ועמקים, וכולם יחדיו יפי הבריאה
 

  *GoShow 6119לכרטיסים: 
 GoShowלאתר 

https://www.tmisrael.co.il/event/MSL05/ALL/iw
https://www.tmisrael.co.il/event/MSL05/ALL/iw
https://www.goshow.co.il/show/orderSeats/11186/31625/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%91%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D


  גב האומה על הבמה
 לואי אולם 

 22:00|   ישישיום |  31.12.21
ליאור אשכנזי, אורנה בנאי, עינב גלילי, מאור כהן, עידו רוזנבלום   –כבי "גב האומה" לערב אחד, כו
 נפגשים בהיכל התרבות בתל אביב למסיבת סיום פרועה ומצחיקה במיוחד.   –וליאור שליין 

 !ותם על הבמהיקבל א  –מי שלא רצה אותם בטלוויזיה  

  9066* איוונטיםלכרטיסים: 
 לאתר איוונטים 

 

https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
https://www.zappa-club.co.il/artist/%D7%92%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94/
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