היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
אירועי חודשים אפריל-יוני 2022
גידי גוב | יהודה פוליקר המופע המשותף!
אולם לואי
 | 1.4.22יום שישי | 13:30
פנים אל מול פנים  -המופע המשותף!
חוזרים להופיע יחד ומוציאים גרסה חדשה ומרגשת לקלאסיקה "פנים אל מול פנים"
"אהבנו פעם באמת ובתמים  //אהבנו כמו שילדים יודעים //עלי וגם עלייך רואים את השנים //
ואת יפה ,פנים אל מול פנים" ...
שניים מהאומנים הגדולים ,המצליחים והחשובים במוזיקה הישראלית ,עם למעלה מ45-
שנות קריירה מוזיקלית הכוללת הצלחות רבות לכל אחד ,ואינספור להיטים שהפכו לחלק
בלתי נפרד מפסקול חיינו ,סוגרים מעגל ומופיעים שוב יחד על במה אחת !
ניהול אומנותי :לואי להב
לכרטיסים :זאפה *9080
לאתר זאפה

גלעד שגב
אולם צוקר
 | 5.4.22יום שלישי | 21:00
מופע חדש :עובר אורח PASSERBY -
מסע דרך חיים ,מוזיקה ואמנות ,חגיגה של חיים ,צלילים ותרבות בשילוב ייחודי של
מוזיקה ווידאו.
מופע שכולו חוויה יצירתית ,רעננה ומלאת השראה המזמינה את הצופים למסע חוצה
גבולות ,אל כור היתוך בינלאומי מוזיקלי .גלעד שגב בונה גשר תרבותי מרגש על ידי
יצירה משותפת – נגינה ,שירה ותנועה עם מוזיקאים מכל העולם .לכל אלה נוספים סיפורים,
מנהגים ,אורח חיים וזיכרונות של דורות.
המופע כולו מלווה בנגנים נוספים ובוידאו ארט מרהיב של נופים אקזוטיים – עולם שלם מלא
השראה ודמיון.
במופע ישולבו חומרים חדשים ואת להיטיו המוכרים והאהובים" ,עכשיו טוב"" ,אישה
מהשמיים"" ,נועדנו"" ,מותק שלי"" ,חנהלה התבלבלה" ועוד.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

יואב קוטנר – מאחורי השירים
מארח את קורין אלאל
מופע מס' 4

אולם צוקר
 | 6.4.22יום רביעי | 20:30
במופע זה נוגע קוטנר בנקודות משמעותיות בדרכה של קורין אלאל במסע המרתק מימי
הלהקות הצבאיות ,הדרך כזמרת ליווי של אריק איינשטיין ,הפריצה בעטור מצחך ועד שיריה
הפורטים על ליבנו את סיפורה של התרבות הישראלית כחוט השני.
בין השירים במופע" :חזקה מהרוח"" ,ימי הפרח ואהבה"" ,שיר לשירה"" ,ארץ קטנה עם
שפם"" ,זן נדיר"" ,אנטארקטיקה"" ,שיר בכיף"" ,אי שם בלב"" ,כשזה עמוק"" ,דרך הכורכר",
"אין לי ארץ אחרת" ועוד רבים משיריה של קורין שהפכו כבר מזמן לחלק מהצופן הגנטי
שלנו ,במפגש מרגש וסוחף!
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

 – BLUE TRAINבביצוע שישיית עמית פרידמן
מועדון סלע
 | 6.4.22יום רביעי | 21:00
עמית פרידמן מספר על : Blue Train
"הכל מושלם באלבום  Blue Trainהחל מהעטיפה )אחת התמונות האייקוניות ומלאות
העוצמה וההשראה( ,דרך הצליל הראשון של הלחן  Blue Trainשחודר עמוק ללב ,הסווינג
הכבד ,עיבודי ההארד בופ לשלושת כלי הנשיפה ,ועד לקולטריין שמנגן את הסטנדרט I’m
 old fashionedכמו שרק הוא יודע ,ממיס את הלב.
אלבום אחד שהוא עולם ומלואו".
עמית פרידמן – סקסופון ,הלל סאלם – חצוצרה ,יונתן וולצ'וק – טרומבון ,פסנתר –
קטיה טובול ,גלעד אברו  -בס ,עופרי נחמיה – תופים .ניהול אמנותי :אלי דג'יברי
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

עדי בוטרוס
אולם צוקר
מופע מס' 1
 | 7.4.22יום חמישי | 21:00

הסדרה תפתח עם יצירתו של עדי בוטרוס "עוד דבר אחד" ,הזוכה בשנים האחרונות להכרה
בינלאומית ככוריאוגרף בעל קול ייחודי המציג את יצירותיו בפסטיבלים ותיאטראות ברחבי
אירופה .״עוד דבר אחד״ מבוצעת על ידי ארבעה גברים היוצרים מרחב המהווה השתקפות
לביטוים של גבריות ,סנכרון וסולידריות .בעבודתו עוד דבר אחד ,עדי בוטרוס מבקש להעביר
מצבים של הקשבה ,סולידריות ותמיכה באחר .שימוש בכוח ,נשיאה ,התמסרות לגוף וצורות
של טקס מעבר – מבטאים יחסים בין יחיד לקבוצה ,שבהשתקפותם מבקש עדי לחשוף
נדבכים נוספים על אודות הגבריות ,על הפוטנציאל הטמון בסנכרון ושותפות גורל.
כוריאוגרפיה ,ביצוע ,עריכה ועיצוב פסקול :עדי בוטרוס ,רקדנים יוצרים :אריאל גלברט,
ג'רמי אלברז׳ ,אורי דיקר קאסט חדש :גל גורפונג בתפקיד אורי דיקר .ניהול אמנותי:
יאיר ורדי
"פרלוד" בשעה  20:30באכסדרת האולם"DCaC2" :
אמנית :רננה אלדור מיצב סאונד :רננה אלדור ,גל הוכברגד
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

להקת הפלמנקו הישראלית The Flamenco Show -
אולם צוקר
מופע מס' 2
 | 8.4.22יום שישי | 13:30
הפלמנקו לובש "חליפה" עכשווית ,בת ימינו – יוצא מתוך המסורת ועדיין רוחש לה הרבה
כבוד .נגינת הגיטרה והשירה המסורתיות משתלבות עם מוזיקה אלקטרונית ומבוצעות יחד
לייב על הבמה .המופע מורכב מ 4 -מערכות ,כאשר כל מערכה עוסקת בקבוצה ממקצבי
הפלמנקו ומקבלת אפיון מיוחד משלה.
רעיון ,ניהול אמנותי וכוריאוגרפיה :מיכל נתן | מוזיקה :תיכנותים ,קלידים ופרקשן :טליה
יונה קליגר | שירה וגיטרה :שוקי שוויקי ,אופיר עטר | ריקוד :להקת הפלמנקו הישראלית:
מיכל נתן ,יעל זיתוני ,מורן רון ,אילת שחר ,מאיה שני פלנבאום .ניהול אמנותי :יאיר ורדי
"פרלוד" בשעה  13:00באכסדרת האולם" :כיסאות"
אמן :רונן שהרבני .נגן בסון :נדב כהן ) אנסמבל מיתר( ,צילום :איליה מרקוס
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

מאור כהן
אולם צוקר
 | 9.4.22מוצ"ש | 21:00
מופע סטנד-רוק בליווי נגנים.

זה לא מופע רוק רגיל ,זה לא מופע סטנד-אפ כפי שאתם מכירים .זה השילוב הבלתי אפשרי
והייחודי בין השירים האהובים של מאור כהן לבין קטעי הומור מצחיקים עד דמעות .רק מאור
יכול!
מאור כהן  -הפיטר פן הישראלי ,הרפתקן מוזיקלי ראשון במעלה ,יוצר ושחקן מציג מופע
חדש .רוק וצחוק ,שירים והפתעות שישאירו אתכם מחויכים לשבוע שלם .לפחות.
לאורך קריירה של  25שנה ,מאור כהן החזיק בהרכבי רוק מחשמלים ומסקרנים ועשייה
מוזיקלית בלתי מתפשרת שזרקה את הקהל למקומות מגוונים ,עד שצבר אוהדים מכל רחבי
הסקאלה .מ"זקני צפת"" ,הזבובים"" ,הבליינים" ,לפרויקט שירי בודלר ,שיתופי פעולה
מסקרנים וקאברים מפתיעים )"שיר של יום חולין"( .במקביל השתתף בסדרות האלמותיות
"מסודרים"" ,הפרלמנט" וכמובן "ארץ נהדרת" .המופע מיועד לגילאי  16ומעלה.
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

מיצ'ה פיגה " -האדם המיותר"
אולם צוקר
 | 12-14.4.22שלישי-חמישי | 20:00
 | 24-26.5.22שלישי-חמישי | 20:00
מיצ׳ה פיגה הינו מיזם תרבות חדש המזמין את הקהל לחוות את עומקו של תהליך יצירה
תיאטרונית ולצלול אל עולמות ההשראה ,השאלות וההקשרים התרבותיים שמהם נוצרת
הצגה.
מיצ'ה פיגה חוגגת את ראשית פועלה עם אירוע רב תחומי בניהולו האמנותי של יחזקאל
לזרוב שיכלול תהלוכה בכיכר התרבות ,וידאו ארט ,פרפורמנס ,העשרה פילוסופית ומסיבת
שינה.
ההצגה "האדם המיותר" ,בעיבודו ובימויו של לזרוב לקלאסיקה הרוסית "אובלומוב"
של הסופר איוואן גונצ'רוב תעמוד במרכז האירוע.
שחקני ההצגה :אלון פרידמן ,טלי שרון ,ולדימיר פרידמן ,שירה נאור ,גל פרידמן וגלעד
קלטר .יזם ,מנהל אומנותי ,מעבד ובמאי :יחזקאל לזרוב
לכרטיסים9964* ticketmaster :
tmisrael.co.il

היהודים UNPLUGGED
אולם לואי
 | 16.4.22מוצ"ש | 21:00

להקת היהודים חוזרת להיכל התרבות תל אביב להופעה אקוסטית חד פעמית ,ומשחזרת
את מופע האנפלאגד מ .2004-לערב אחד בלתי נשכח ,חברי הלהקה יניחו את החשמליות
ודיסטורשיינים המנסרים לרגע ,ויקיימו מופע אנפלאגד חגיגי ומרגש.
במשך השנים אחרונות ,הקהל האהוב הביע את רצונו במופע ,והאמת התגעגענו… במופע
יבוצעו מיטב השירים של הלהקה בגרסאות אקוסטיות וחשופות וביצועים אינטימיים.
לכרטיסיםwww.to-mix.co.il :

מה האנרגיה בחלל עכשיו?
אולם צוקר
 | 22.16.4מוצ"ש | 21:00
מה האנרגיה בחלל היא הופעה שקשה להסביר במילים אבל יותר קשה להסביר בלי מילים,
זה יותר חוויה או הרפתקה או אפילו מסע לתוך עצמנו ושל הסובבים אותנו .האולם והקהל
שמרכיבים את החלל הם ההופעה .מה שמבלבל את הקורא ומסביר לו בצורה ברורה יותר
שמדובר בהופעה שקשה להסביר במילים וצריך פשוט לבוא ולראות שזה נכון .ובכל זאת
דמיינו משהו שפותח את הלב ושנון ומטופש וילדותי ומזיז ומדבר בשפה שאנחנו לא רגילים
לשמוע למרות שזה יהיה בעברית.
כתיבה ,בימוי והנחייה :טל מנקס ,מוזיקאית :סיון צוף דהן ,מופיעים :טליה ביק ואיציק
מכלוף.
לכרטיסיםhttps://www.eventer.co.il/event/9f007/B0pfL :

GIPSY KINGS by Andre Reyes
מארחים את שלומי שבת
אולם לואי

 | 17-18.4.22ימים ראשון ,שני | 20:30
הלהקה שהפכה לסמל של המוזיקה הספרדית ,עם סולנה המקורי אנדרה רייס ,מלווה
בלהקתו ,חוזרת לסיבוב הופעות בישראל .לאחר הצלחת סיבוב ההופעות עם מירי מסיקה,
הפעם החליטו חברי הלהקה לחזור לישראל ולארח את שלומי שבת.
״ג׳יפסי קינגס״ ) (Gipsy Kingsחידשה ב 1980-את השיר הדרום אמריקאי "באמבולאו"
שהפך ללהיט עולמי ובאותה השנה הקליטה את האלבום " "Gipsy Kingsשמכר מיליוני
עותקים בעולם .בין הלהיטים המוכרים של הלהקה" :ג'ובי ג'ובה"" ,וולארה" ,גרסת כסוי לשיר
של דומניקו מודוניו והקאבר הנודע של הלהיט ” "Hotel Californiaשל ה.Eagels -
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

 - VENTOמופע פורץ דרך לכל המשפחה
אולם צוקר
 | 17-19.4.22ראשון-שלישי | 18:30 ,15:30
מבית היוצר של אילן עזריאל ,יוצר המופע הבינלאומי המצליח "אלומיניום" ובבימויו של
אודי גוטשלק.
בשעה שכדור הארץ מאוים על ידי ההתחממות הגלובלית ,צריכה מוגברת ופסולת העומדים
לכלותו ,מגיע ונטו ,האיש הנכון בזמן הנכון .בניסיונו להציל את כדור הארץ מפגעי הטבע
והאדם עצמו ,חוצה ונטו ימים ויבשות ,צולל למעמקים ואף ממריא לחלל.
ונטו סוחף עימו את הקהל למסע קסום  -בסיוע עשרות מאווררים ומפוחים ומאות יריעות
ושקיות פלסטיק משומשות שנגזרו ,נתפרו והודבקו ידנית לכדי דמויות ויצורים מרהיבים .על
הבמה שילוב של מוזיקה ,תנועה ,אפקטים מיוחדים והרבה דמיון ורוח ,החוברים לכדי יצירת
אמנות ויזואלית מהפנטת ופורצת דרך .מתאים לכל המשפחה ולילדים מגיל .5
קריינות :אלי גורנשטיין ,משתתפים :ליאור דניאל ,ספי סמואל ,יגל תמיר.
לכרטיסים:
/https://www.eventim.co.il/artist/ventoshow

JETHRO TULL
אולם לואי
 | 20.4.22יום רביעי | 21:00
להקת הפרוגרסיב רוק האגדית  JETHRO TULLמגיעה לישראל בניצוחו של איאן אנדרסון.
ג'טרו טאל ,אחת מלהקות הרוק הוותיקות והמוערכות בעולם ,פיתחה לאורך השנים מערכת
יחסים חמה עם עולם התרבות הישראלי מגיעה לישראל בפעם השביעית עם כמה מיצירות
הרוק האהובות בכל הזמנים החקוקות עמוק בלב המעריצים.
בין להיטי הלהקה הגדולים:
Living In The Past, Locomotive Breath, Hymn 43, Jack In The Green Aqualung,
 Bourée, thick as a brickועוד...
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

אדיר מילר
אולם לואי
 | 4.5.22יום רביעי | 20:30
מופע יום העצמאות.
אדיר מילר במופע סטנדאפ ואילתורים.

לכרטיסים*5289 comy :
לאתר comy

יונתן ברק – "שנאת חינם"
אולם לואי
 | 4.5.22יום רביעי | 23:00
מופע יום העצמאות.
בני ישראל ,נסיך היהודים מזמין אתכם למופע מספר חמש הידוע גם כ״שנאת חינם!״ .אחרי
ארבעה ספיישלים ,מגפה עולמית וילד חדש יונתן ברק חוזר עם מופע מגוון ,גס ,חסר פשרות,
חד ופילוסופי על שנאה ,צחוק וכל מה שביניהם .מומלץ למי שכבר ראה את ארבעת המופעים
הקודמים אך נקבל בברכה גם סאחים שבאים ״לתת צ׳אנס״.
לכרטיסים*5289 comy :
לאתר comy

אנריקו מסיאס – אהבה זה כל הסיפור
אולם לואי
 | 6.5.22יום שישי | 14:00
אנריקו מסיאס יחגוג איתנו את יום העצמאות ה 74-למדינת ישראל !
סיבוב ההופעות האחרון בישראל הסתיים בהצלחה גדולה ,אנריקו מסיאס זכה לאהבה
ענקית מצד הקהל ולכל מקום אליו הגיע התקבל בתשואות ובהערצה.
חגיגה מוזיקלית של להיטים מכל הזמנים בליווי תזמורת סימפונט רעננה  20 -נגנים -
בניצוחו של דודי זבה.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

WANDERING MUSIC STARS FESTIVAL
אולם לואי
 | 10.5.22יום שלישי | 20:00
 | 12.5.22יום חמישי | 20:00

הפסטיבל המוסיקלי הגדול ממלטה מתארח בהיכל התרבות .שני קונצרטים מיוחדים עם
הפילהרמונית הישראלית ,סולנים ומנצחים בינלאומיים .הקונצרטים ביוזמת הקרן האירופית
לאמנות ,המארגנת תחרויות מוסיקה בינלאומית במלטה וברחבי העולם.
 10.5יום שלישי
הפילהרמונית הישראלית | סרגיי סמבטיאן ,מנצח | דניס קוז'וחין ,פסנתר
תוכנית האירוע:
פוצ’יני :הפתיחה לאופרה מנון לסקו
שור :קונצ’רטו לפסנתר “ממדף הספרים”
צ’ייקובסקי :סימפוניה מס’ 5
 12.5יום חמישי
הפילהרמונית הישראלית | דימטרי יבלנסקי ,מנצח | סטלה צ'ן ,כינור
תוכנית האירוע:
בטהובן :הפתיחה לאונרה מס' 3
שור :קונצ'רטו לכינור
ברליוז :הסימפוניה הפנטסטית
לכרטיסים :הפילהרמונית הישראלית *3766
לקונצרט 10.5
לקונצרט 12.5

תזמורת הבארוק ירושלים
"באך או פרגולזי?" בתל אביב  -קונצרט מס' 5
אולם צוקר
 | 10.5.22יום שלישי | 20:00
דוד שמר ,מנצח
דניאלה סקורקה ,סופרן
מרגוט אויצינגר ,מצו-סופרן )אוסטריה(
הגבולות בין מקור ועיבוד מיטשטשים בקנטטה רי"ב  1083מאת י.ס .באך )"בטל ,אל עליון,
את חטאיי"( ,שהיא עיבוד לסטאבט מאטר הידוע של פרגולזי ,שנכתב ופורסם מספר שנים
קודם .באך מעניק ליצירה משמעות טקסטואלית שונה ,מעשיר את התזמור ,ומוסיף את
נגיעותיו היחודיות .התכנית היא גם הזדמנות מופלאה להנות מיצירתו הנפלאה של ויולדי
"ניסי דומינוס" ,שהיא עוד מסע בנבכי הקיום.

לכרטיסים*6119 GoShow :
לאתר GoShow

חגיגת פסנתרים  -אנסמבל סולני תל אביב
אולם צוקר
 | 15.5.22יום ראשון | 20:30
אנסמבל סולני תל אביב ,בניצוחו של ברק טל ,מארח לחגיגת פסנתרים את הפסנתרן
הבינלאומי אלון גולדשטיין )ישראל-ארה"ב( ,שיבצע שני קונצ'רטי לפסנתר של מוצרט בערב
אחד  -קונצ'רטו מס'  19ק 459.וקונצ'רטו לשני פסנתרים במי במול מז'ור ,ביחד עם ת'או
ליבן )גרמניה( .עוד בתכנית  -בכורה עולמית ליצירה תזמורתית חדשה של חתן פרס ראש
הממשלה ופרסי הלחנה נוספים ,קרל וולניאנסקי.
לכרטיסים051-221-8088 | www.soloists.co.il :

עומר פארוק טקבילק
אולם לואי
 | 18.5.22יום רביעי | 20:30

מארח את עידן רייכל ,יסמין לוי ,מארק אליהו ,זהר פרסקו ,יוסי פיין,
אנסמבל מוזיקלי ושלישית כלי מיתר
עומר פארוק הוא אחד מגדולי המוזיקה הטורקית ,שולט בכל מגוון כלי הנשיפה ,כלי הפריטה
וכלי ההקשה הטורקיים .בערב מיוחד זה הוא מארח על הבמה שורה של אומנים ישראלים
מובילים.
בהופעה יבצע את מיטב יצירותיו בהם ישלב חליל ,נאי ,זורנה וכלי נגינה מזרחיים נוספים
כדוגמת בהם ,עוד ,בגלמה וטאר ,המזוהים איתו.
טקבילק ידוע בשיתופי פעולה מוזיקליים משובחים שיצר לאורך הקריירה ,וזאת כחלק
מתפישת העולם שרואה במוזיקה דרך לגשר בין פערים תרבותיים באמצעות יצירה.
לכרטיסים :קופת ת"א *2207
לאתר קופת ת"א

יואב קוטנר – מאחורי השירים
מארח את ערן צור
מופע מס' 5
אולם צוקר
 | 18.5.22יום רביעי | 20:30

בשיחה אישית חודר קוטנר אל המעטפת המיוחדת והאינטימית של ערן צור החל מלהקת
טאטו ,כרמלה גרוס ואגנר ועד חומרים מאלבומו האחרון "המסלול המואר" ומהאלבום החדש
של להקת "טריפולי" עם חבריו שלומי ברכה ודני מקוב.
נצלול בשיחה אל חדרי ליבו של משורר הרוק וניגע בשירים כמו "כרמלה גרוס ואגנר"" ,לילות
של ירח מלא"" ,תמונה אימפרסיוניסטית"" ,פרפרי תעתוע"" ,ערב ב' כסלו"" ,המסלול המואר".
מופע מיוחד ומרגש.
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

דניאל רובין ,דבורה דרעי ,שרי זק-לוי
וחמישיית יונתן ריקליס

מועדון סלע

 | 18.5.22יום רביעי | 21:00
יונתן ריקליס מספר על :Lady Sings The Blues
"האלבום האייקוני והמופתי של בילי הולידיי ׳Lady Sings The Blues׳ ,הוקלט מספר שנים
לפני מותה של אגדת הג'אז ויצא יחד עם ספר אוטוביוגרפי שלה .האלבום מכיל בתוכו
קלאסיקות על-זמניות כמו God Bless The Child, Strange Fruit, Some Other Spring
וכמובן  . Lady Sings The Blue -כל מילה מיותרת".
יונתן ריקליס – פסנתר וניהול מוסיקלי ,דבורה דרעי – שירה,
שרי זק-לוי – שירה ,יונתן קוזלובסקי – חצוצרה ,רון מגריל – גיטרה,
ארן הארדי – קונטרבס ,יונתן רוזן – תופים .ניהול אמנותי :אלי דג'יברי
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

רנה שינפלד ,אבי קייזר וסרג'יו אנטונינו

אולם צוקר
מופע מס' 3

 | 19.5.22יום חמישי | 21:00
המופע 'פגישה' הינו מופע משותף לרנה שינפלד ,אבי קייזר וסרג'יו אנטונינו .המפגש הופך
על הבמה לחוויה חד פעמית בה הם יוצאים לגלות עולמות חדשים ,באלתורים ביחד ולחוד,
בהשראת המקום המיוחד ובהשראת המוזיקה והקהל .רנה מביאה איתה לפגישה עם שני
יוצרים אהובים עליה ניסיון של  60שנות מחול במחקר הגוף ותנועתו.
ניהול אמנותי :יאיר ורדי
"פרלוד" בשעה  20:30באכסדרת האולם :עבודות וידאו מתוך הפרויקטים של הילה בן ארי –
"נעמה – מחווה לנחום בנארי" ) (2015ו"תנועה בין קווים שבורים – מחווה להדה אורן
)"(2017

לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

רננה רז

אולם צוקר
מופע מס' 4

 | 20.5.22יום שישי | 13:30
'שישה עשר מיתרים וגוף אחד'  -מפגש מרתק בין הרקדנית והכוריאוגרפית רננה רז
לרביעיית טוסקניני )רביעיית כלי הקשת של הפילהרמונית( .כלי נגינה נוסף מצטרף אל
ההרכב הקלאסי ,הכולל שני כינורות ,ויולה וצ'לו :הגוף.
רננה רז מזמינה את המוזיקה לעבור דרך הגוף ומציעה פרשנות אישית ,מוזיקלית,
אסוציאטיבית ,דרמטית ופיזית לשורות התווים המרכיבים את הפרטיטורה.
כוריאוגרפיה וביצוע :רננה רז ,כינור ראשון :יבגניה פיקובסקי ,כינור שני :אסף
מעוז ,ויולה :דימיטרי רטוש ,צ'לו :פליקס נמירובסקי .ניהול אמנותי :יאיר ורדי
"פרלוד" בשעה  13:00באכסדרת האולם" :בקצב החילזון" .אמן :נבט יצחק ,נגינה :יונתן הדס
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

מה האנרגיה בחלל עכשיו?
אולם צוקר
 | 21.5.22מוצ"ש | 21:00
מה האנרגיה בחלל היא הופעה שקשה להסביר במילים אבל יותר קשה להסביר בלי מילים,
זה יותר חוויה או הרפתקה או אפילו מסע לתוך עצמנו ושל הסובבים אותנו .האולם והקהל
שמרכיבים את החלל הם ההופעה .מה שמבלבל את הקורא ומסביר לו בצורה ברורה יותר
שמדובר בהופעה שקשה להסביר במילים וצריך פשוט לבוא ולראות שזה נכון .ובכל זאת
דמיינו משהו שפותח את הלב ושנון ומטופש וילדותי ומזיז ומדבר בשפה שאנחנו לא רגילים
לשמוע למרות שזה יהיה בעברית.
כתיבה ,בימוי והנחייה :טל מנקס ,מוזיקאית :סיון צוף דהן ,מופיעים :טליה ביק ואיציק
מכלוף.
לכרטיסיםhttps://www.eventer.co.il/event/9f007/B0pfL :

אחינועם ניני
אולם צוקר
 | 27.5.22יום שישי | 14:00

אחינועם ניני וגיל דור בליווי גדי סרי ואור לוביאניקר חוזרים להופיע באולם צוקר .לאחר
הופעה מדהימה ומרגשת בהיכל התרבות באולם לואי .חוזרים אחינועם וגיל דור להופעה
אינטימית באולם צוקר עם מיטב השירים מכל האלבומים.
הזדמנות אחרונה לפני יציאה להופעות קיץ באירופה.
אחינועם – שירה וכלי הקשה
גיל דור – גיטרות וניהול מוזיקלי
גדי סרי – כלי הקשה
אור לוביאניקר – בס
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

"רק לשמוח יש"
קונצרט מס' 3

אולם לואי
 | 30.5.22יום שני | 20:00
"יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית ,מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל
מגיש :עונת המנויים תשפ"ב  .2021-2022מציינים  30שנה בהובלת עולם החזנות.
עם החזנים :סיימון כהן ,יעקב מוצן ,אברימי רוט ,שמחה רוטנברג וחיים שטרן במופע שכל
כולו שמחה! השמחה היהודית בתפילה ,בחתונה ,בשבת ובחג.
בליווי תזמורת "סימפונט" רעננה ומקהלות החזנים "יובל" וזמרת י-ה" .מנהל מוזיקלי ומנצח:
אופיר סובול.
לכרטיסיםTickchak.co.il :
ובטלפון  | 03-570-7479וואטסאפ 058-570-7479

)ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (E.L.O
אולם לואי

 | 1-2.6.22רביעי-חמישי | 21:00
 THE ORCHESTRAחוזרים לישראל .חברי להקת הרוק האגדית לשעבר E.L.O
חוזרים לשלושה מופעי ענק בישראל ,במופע שסחף אחריו מיליונים ברחבי העולם
וכבש את הקהל הישראלי במופעי ענק לאורך השנים.
חברי ההרכב בחרו להקליט את אלבום ההופעה החיה שלהם במהלך המופעים
בישראל והוא יקרא.Live From The Holy Land :
מופע ענק עם כל הלהיטים הגדוליםMr. Blue Sky, Last Train To London, Don’t :
 Bring Me Down, Can't Get You Out Of My Headועוד רבים...
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

ביאנקה דל ריו Unsanitized Tour -
אולם לואי
 | 3.6.22יום שישי | 21:00
הווריאנט האמריקאי חוזר לישראל!
אחרי שכבשה את תל אביב שנה שעברה ,ביאנקה דל ריו חוזרת כחלק מהטור העולמי שלה
 UNSANITIZEDבו היא מוכיחה לכולם למה היא חזקה יותר מהקורונה .מופע סטנד-אפ
קורע מצחוק ומלא בהומור ...בעיקר עליכם.ן! אתם מוכנים לזה?
ביאנקה חוזרת להופעה אחת בלבד בהיכל התרבות יחד עם אגדת הדראג שהצליחה
להפתיע את כולכם פעם שעברה :שרי ווין!
המופע יתקיים כחלק מאירועי הגאווה של העיר.
לכרטיסיםwww.onenightonly.co.il :

קובי מימון – מופע  1000חגיגי
אולם לואי
 | 8.6.22יום רביעי | 21:00
המופע של קובי מימון  -קומדיה עברית לייב של איש אחד ,מצחיק מאד .זהו מופע מהודק של
תובנות בקצב אש שתופסות אותך מהראש ומתפוצצות לך מצחוק עמוק בבטן .והנה הוא
עולה בפעם ה 1,000-לערב חגיגי ,מפתיע ,מרגש ומצחיק ,שח מט עד מבריק.
לכרטיסים*5289 comy :
לאתר comy

חמישיית אסף יוריה וז'וקה פרפיניאן
מועדון סלע

 | 8.6.22יום רביעי | 21:00
ז'וקה פרפיניאן מספר על :Getz/Gilberto
" Getz/Gilbertoאחד מאלבומי הג׳אז הנמכרים בכל הזמנים ,אלבום שהפך את הבוסה נובה
לסגנון פופולרי בכל העולם .השילוב בין ההרמוניה המתוחכמת ,הקצב הסוחף והמינימליזם
בביצועים של גטס וז׳ילברטו ,הביאו רוח חדשה לסצנה המוסיקלית של התקופה ושבו את
העולם בקסמם .האלבום אף זכה בפרס הגראמי הראשון ונכנס לרשימת האלבומים
החשובים והמשפיעים בכל הזמנים.
אסף יוריה – סקסופון ,ז'וקה פרפיניאן – כלי הקשה ושירה ,מרסלו נמי – גיטרה ,רועי בן
סירה – פסנתר ,גיא לוי  -בס .ניהול אמנותי :אלי דג'יברי
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

ספי ציזלינג

אולם צוקר

 | 9.6.22יום חמישי | 21:00
ספי ציזלינג במופע השקה חגיגי מארח את קותימן!
אחרי שליווה עם החצוצרה שלו אינספור מוזיקאים בולטים במוזיקה הישראלית ,באולפנים
ועל הבמות ,ספי מגיע לקדמת הבמה בהיכל התרבות כדי להשיק את ה -EPהחדש
Welcome Sunset.
ספי ממשיך לחקור את הקשר בין ג'אז לגרוב ולקחת את היצירה שלו לעומקים חדשים ואתם
מוזמנים להצטרף.
על הבמה יחד עם ספי :טום בוליג ,עומרי שני ,ג'ו מלניקוב ,שאול עשת.
לכרטיסיםhttps://www.eventer.co.il/sefizisling :

יאניס פאריוס & מלינה אסלנידו
אולם לואי
 | 13.6.22יום שני | 21:00
יאניס פאריוס  YIANNIS PARIOSהנחשב לגדול זמרי האהבה של יוון ,ומלינה אסלינדו
 MARINA ASLINDOUמבכירות זמרות יוון בסגנון הלייקה ,חוזרים להופעה אחת בישראל
בהפקת האמרגן הוותיק משה יוסף .את הזמרים תלווה תזמורת בת  12נגנים ,במיטב
הלהיטים מהרפרטואר האהוב והמוכר לקהל בישראל.
יאניס פאריוס ,זכה לכינוי "זמר האהבה" ולא בכדי ,מאז שנת  1969עת החל בהופעותיו
בפני קהל ,הלחין וביצע מאות להיטים בנושאי האהבה על גווניה ביניהם כ 100-אלבומים
ואלפי תקליטורים.
מלינה אסלנידו מוכרת לקהל הישראלי מהביקורים בישראל והופעותיה עם :יורגוס דלאראס,
אנטוניס ראמוס והופעה אחת כסולנית.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

מה האנרגיה בחלל עכשיו?
אולם צוקר
 | 15.6.22יום רביעי | 21:00
מה האנרגיה בחלל היא הופעה שקשה להסביר במילים אבל יותר קשה להסביר בלי מילים,
זה יותר חוויה או הרפתקה או אפילו מסע לתוך עצמנו ושל הסובבים אותנו .האולם והקהל
שמרכיבים את החלל הם ההופעה .מה שמבלבל את הקורא ומסביר לו בצורה ברורה יותר
שמדובר בהופעה שקשה להסביר במילים וצריך פשוט לבוא ולראות שזה נכון .ובכל זאת

דמיינו משהו שפותח את הלב ושנון ומטופש וילדותי ומזיז ומדבר בשפה שאנחנו לא רגילים
לשמוע למרות שזה יהיה בעברית.
כתיבה ,בימוי והנחייה :טל מנקס ,מוזיקאית :סיון צוף דהן ,מופיעים :טליה ביק ואיציק
מכלוף.
לכרטיסיםhttps://www.eventer.co.il/event/9f007/B0pfL :

שקטק

אולם צוקר
מופע מס' 5

 | 16.6.22יום חמישי | 21:00
במסגרת חגיגות  25שנה ל״שקטק״ 7 ,אמנים 7 ,קטעים 7 ,סגנונות שונים 7 ,דקות כל קטע
– ' 7בום'.
המופע הינו הומאז׳ לפעילות המגוונת והמרתקת של הלהקה במהלך השנים ,בו יעלו קטעים
ישנים שעברו עיבוד מחדש ,לצד מעברים וקטעים חדשים בהשראת השפה של ״שקטק״,
המשלבת מחול ,קצב ,מוזיקה מקורית ועבודת וידאו .ניהול אמנותי :יאיר ורדי
"פרלוד" בשעה  20:30באכסדרת האולם" :במרכאות״ )בסוגריים( אמנית :מיכל הלפמן
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

אורלי פורטל
אולם צוקר
מופע מס' 6
 | 17.6.22יום שישי | 13:30
'פקרוני 'הוא מחול תשוקה סוחף ,ריקוד פולחן סוער ,החושף מנקודת מבט מאוד אישית את
הקשר בין הגוף הזמני לאהבה הנצחית ,כאשר ברקע מתנגן שירה של אֻ םּ כּ ְֻלת'וּם בהקלטה
מהופעה חיה.
ביצירה זו אורלי פורטל בוחרת לראשונה ,לרקוד עם גברים בליווי קולה של הזמרת
והמוזיקאית אשר פילסה לעצמה דרך בעולם גברי והייתה לסמל התרבות הערבית
המודרנית ,מקור השראה לחופש ולביטוי נשי עוצמתי .מוזיקה ושירה נשזרים יחד בתנועה
הטקסית הסוחפת של הגוף ליצירת מפגן מרתק של מיתוס התשוקה .ניהול אמנותי :יאיר
ורדי.
"פרלוד" בשעה  13:00באכסדרת האולם" :עומק הדיבור" .אמן :דור זליכה לוי
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

 MICHEL FUGAINעם הבאזר הגדול

אולם לואי

 | 21.6.22יום שלישי | 20:30
המלחין והזמר הצרפתי מישל פוגאן מגיע לישראל לחגוג איתנו את הFête de la -
 musiqueהצרפתי עם הלהיטים האהובים והשארם האינסופי.
זאת לא הפעם הראשונה שמישל פוגאן מבקר כאן ואם זה תלוי בו ,גם לא האחרונה .הוא כ"כ
אוהב את ישראל והעם היהודי שהוא צוטט באחד הראיונות מעיד על עצמו שהוא "הגוי הכי
יהודי בפריז" .עכשיו כשהשמיים נפתחים וההופעות חוזרות אלינו ,פוגאן לא שוכח גם את
הקהל הישראלי ויגיע לכאן להופעה אחת ומיוחדת בהיכל התרבות בתל אביב.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

תזמורת הבארוק ירושלים
"קין" בתל אביב  -קונצרט מס' 6
אולם צוקר
 | 21.6.22יום שלישי | 20:00
דוד שמר ,מנצח
שירית לי וייס ,בימאית
זמרי "מיתר אופרה סטודיו – האופרה הישראלית"
בכורה ישראלית ,לאורטוריה הדרמטית ") Il Primo Omicidioהרצח הראשון"( מאת א.
סקרלטי ,המציירת את הסיפור הבראשיתי על קין והבל בצבעים עזים ,ומעצימה את התככים,
הרגשות הקשים ,הכאב .במסגרת שיתופי הפעולה היחודיים של תזמורת הבארוק ומיתר
אופרה סטודיו ,תביים שירית לי וייס את האורטוריה ,שנועדה במקור לביצוע לא בימתי ,וזאת
בזכות הדרמטורגיה המחשמלת שבמוסיקה של סקרלטי.
לכרטיסים*6119 GoShow :
לאתר GoShow

בן בן ברוך סטנדאפ
אולם לואי

 | 23.6.22יום חמישי | 21:30
בן בן ברוך סטנד-אפיסט ושחקן המסומן כהבטחה הגדולה של עולם הבידור בישראל.
לאחר שכבש את הרשת עם מעל  5מליון צפיות לסרטוני הפרודיה של אסף גרניט והופיע
בתוכניות טלוויזיה כגון ״מלחמת המינים״ ,״צומת מילר״ ,״אנחנו במפה״ ועוד…
הוא מתגלה כסטנד-אפיסט מחונן שמביא איתו משב רוח מרענן ומקורי לבמה במופע קצבי,
נקי ,מעורר מחשבה ומצחיק בטירוף .המופע פונה לכל מי שאוהב הומור שנון וייחודי שמוגש
בגובה העיניים.

לכרטיסים*5289 comy :
לאתר comy

קונצרט הצדעה למגן דוד אדום – חסידות בקלאס
אולם לואי
 | 26.6.22יום ראשון | 20:00
שילוב של מיטב היצירות החסידיות )מודזיץ ,קרליבך ,חב"ד ,יוסי גרין ועוד( עם עיבודים
חדשים מיוחדים שנכתבו לערב זה ,לצד יצירות קלאסיות מפורסמות וכן שימוש בתפאורה
חדשנית ומסכי מולטימדיה לצד תאורת אפקטים ופירוטכניקה.
במהלך הערב האמנים יבצעו קטעי סולו לצד דואטים וטריו בשילוב של התזמורת והמקהלות.
מנהל מוזיקלי ומנצח :מאסטרו אלי יפה
התזמורת הסימפונית ירושלים ,המקהלה הקאמרית )האקדמיה למוזיקה( ומקהלת בית
הכנסת הגדול ירושלים
האמנים :בני פרידמן ,שולם למר ,יונתן רזאל ,חיים ישראל
בהנחיית ישי לפידות ולינור אברג'יל
לכרטיסים :ידידי מד"א בישראל *5710

 MARIZAשרה עמליה
אולם לואי
 | 27.6.22יום שני | 21:00
הזמרת הפורטוגזית הגדולה ביותר בעשורים האחרונים מגיעה לקונצרט אחד בישראל
בליווי תזמורת האופרה הקאמרית .במלאות  100שנה לעמליה רודריגז.
 Marizaמגיעה לישראל עם המופע החדש שלה שכולו שיר אהבה למלכת הפאדו והסמל
התרבותי והלאומי של פורטוגל .בישראל תצטרף אל מריזה תזמורת האופרה הקאמרית עם
עיבודים שיעטפו את קולה הייחודי כשהיא מבצעת ברגש קלאסיקות של עמליה רודריגז.
עיבודים :הצ'לן והמפיק המוזיקלי המוערך מברזיל Jaques Morelenbaum
תזמורת האופרה הקאמרית | מנצח :דורון סולומון
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

דראגפלוזה Dragapalooza -
אולם לואי
 | 30.6.22יום חמישי | 20:00
לראשונה בישראל  -דראגאפלוזה!
דראגאפלוזה הוא קונצרט מוזיקלי חי מרהיב ושובר קופות בהשתתפות מלכות הדראג
המפורסמות בעולם.
על הבמה יופיעו מיטב אצולת הדראג הבינלאומית ,יוצאות התוכנית זוכת האמי "המרוץ
לדראג של רופול" שהפכה לסנסציה בעולם כולו!
אלסקה )זוכת עונת אול סטארס  ,(2טריניטי דה טאק )זוכת עונת אול סטארס  ,(4קיילי סוניק
לאב )זוכת עונת אול סטארס  ,(6שרון נידלס )זוכת עונה  ,(4ג'ינג'ר מינג' )פיינליסטית אול
סטאר  ,(6בהנחייתה של האחת והיחידה :ג'יידה אסנס הול )זוכת עונה .(12
המלכות יופיעו ביחד ולחוד בליווי להקה חיה במופע מלא בן שעתיים שבו יבצעו ממיטב
השירים המקוריים שלהן לצד להיטים מוכרים מכל הזמנים!
אורחת מיוחדת :דנה אינטרנשיונל.
לכרטיסיםhttps://chillz.com/he/dragapalooza-tlv :

