היכל התרבות תל אביב ע"ש צ'רלס ברונפמן
אירועי חודשים יולי-ספטמבר 2022
מובי  – D.תיאטרון מחול אבשלום פולק
אולם צוקר
 | 1.7.22שישי | 14:00
בהשראת סגנון הכתיבה המהפכני של הרמן מלוויל בספרו המרהיב מובי-דיק ,תיאטרון מחול
אבשלום פולק בשיתוף האמנים מיכאל פאוסט ודוד פולונסקי מציגים חוויה של מסע
תיאטרלי-אסתטי בלתי-נשכח.
חוויה רב-חושית אסתטית המתחוללת בעולמות הנשלטים בידי כוחות תת-תודעתיים של
אורות וצללים ,המרצדים ומתערבבים אלה באלה עד לכדי התמזגות של גוף ,שפה ,מילה,
טעם ,איור ומוזיקה.
רקדנים :צבי פישזון ,מרתה ינקובסקה ,מץ ואן רוסום ,שחר חנין ,נעה הן ,אחינועם חי ,רבקה
לאופר ,הוגו אולאניון ,רייקה שיראסאקה ,אורן רביב ,דורון לבנון.
לכרטיסיםhttps://www.goshow.co.il/pages/minisite/137 :

כנר על הגג
אולם לואי
 | 3.7.22יום ראשון | 20:30
 | 4.7.22יום שני | 20:30
 | 19.7.22יום שלישי | 20:30
 | 15.8.22יום שני | 20:30
 | 16.8.22יום שלישי | 11:00
 | 17.8.22יום רביעי | 20:30
 | 18.8.22יום חמישי | 20:30
 | 19.8.22יום שישי | 14:00
 | 20.8.22יום שבת | 21:00
 | 18.9.22יום ראשון | 20:30
 | 20.9.22יום שלישי | 20:30
 | 21.9.22יום רביעי | 20:30
 | 22.9.22יום חמישי | 20:30

המחזמר היהודי הגדול של כל הזמנים .בתפקיד טוביה החולב נתן דטנר ,סנדרה שדה,
נירה רבינוביץ ,שי גבסו ויניב סויסה.
מחזמר מאת ג'וזף שטיין על פי סיפורי שלום עליכם.
טוביה ,יהודי עני ,אביהן של חמש בנות ,מנסה לקיים את משפחתו עפ"י מצוות הדת
והמסורת ,בתוך סביבה נוצרית שהשפעתה הולכת וגדלה.
הוא מתקשה להתמודד עם רצונותיהן המנוגדים של בנותיו הבוגרות ,שבחירתן בחתנים אינה
לשביעות רצונו .בנוסף לצרות מבית ,נוחת על המשפחה צו הגירוש ,הפוקד על כל יהודי
העיירה לעזוב את ביתם בו נולדו וחיו .עשרות שחקנים-זמרים-רקדנים במחזמר המפורסם
המבוסס על סיפוריו של שלום עליכם.
בהפקה מרהיבה ,בבימוי רגיש המחזמר שריגש עולם שלם מגיע לבמה בליווי תזמורת
בניצוחו של יוסי בן נון.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

צליל מעודכן
אולם צוקר
 | 4.7.22יום שני | 20:00
ברוכים הבאים ל"צד האחר" ,המהדורה ה 15-של "צליל מעודכן"  -הפסטיבל הבינלאומי של
תל אביב למוזיקה קאמרית חדישה.
את הפסטיבל נפתח באירוע חגיגי בהיכל התרבות )אולם צוקר( עם האנסמבל הגרמני
 Musikfabrikשינגן יצירות קאמריות  -עם ובלי אלקטרוניקה  -מאת לואיג'י נונו ,אן קליר,
מיליצה ג'ורג'ביץ' ובכורה עולמית בהזמנת הפסטיבל מאת ראובן סרוסי .מייד אחר כך יעלה
הכנר החשוב והמשפיע של דורנו ,האנגלי ארווין ארדיטי לרסיטל ראשון עבורו בישראל ובו
יצירות מאת בריאן פרנייהאו ,ג'יימס דילון ,סלבטורה שארינו וגם כאן בכורה עולמית ליצירתו
של הגרמני סוון אינגו קוך שאף יכבד את הפסטיבל בנוכחותו.
לכרטיסים) 03-6201185 :שלוחה (1
לאתר צליל מעודכן

סטבט מאטר  -אנסמבל סולני תל אביב
אולם צוקר
 | 5.7.22יום שלישי | 20:30
אנסמבל סולני תל אביב ,בניצוחו של ברק טל ,מארח את זמר הקונטרה טנור הנודע אנדראס
שול לקונצרט מיוחד שבמרכזו הסטבט מאטר המוכר והאהוב של פרגולזי.
לביצוע הסטבט מאטר של פרגולזי תצטרף אל אנדראס שול זמרת הסופרן הישראלית
הצעירה תכלת לוין .השניים יבצעו יחד גם אריות ודואטים מהאורטוריות "שאול" ו"משיח" של
הנדל.

עוד בתכנית :יצירה ישראלית חדשה של אלכס וסרמן " -מטמורפוזות לכלי קשת" אותה כתב
במיוחד עבור אנסמבל סולני תל אביב.
לכרטיסים051-221-8088 | www.soloists.co.il :

מקהלת מורן
אולם צוקר
 | 6.7.22יום רביעי | 20:30
מיתרי הקול  -חיבור יחודי בין מקהלת מורן ורביעיית טוסקניני בקונצרט ייחודי של היצירה
האלמותית  STAR MATERמאת פרגולזי וכן דואטים של ברהמס אופוס  20ושירים מאת
סשה ארגוב.
בניצוחה של נעמי פארן ,מנצחת משנה :כרמל אנטופולסקי עמית ,פסנתר :אולג יקירביץ'
רביעיית טוסקניני :כינורות :יבגניה פיקובסקי ואסף מעוז ,ויולה :דמיטרי רטוש ,צ'לו :פליקס
נמירובסקי.
לכרטיסים :אתר מקהלת מורן

Fingerpainting
בביצוע גרגורי ריבקין ,ניצן בר ,עילי קדוש
מועדון סלע

 | 6.7.22יום רביעי | 21:00
ניצן בר מספר על " :Fingerpaintingאחד מאלבומי החובה הקלאסיים ,מבוצע על ידי
שלושה גיבורי ג׳אז מודרניים ,אשר מבצעים את המוזיקה של אחד ההשראות הכי גדולות
שלי – הרבי הנקוק .אלבום חשוב ובלתי נשכח ,מצפה מאוד לבצע אותו".
גרגורי ריבקין על " :Fingerpaintingמהרגע הראשון שהאזנתי לאלבום Fingerpainting
מיד ידעתי שאחזור להאזין לו ואיתו אמשיך להתפתח כמוסיקאי במשך שנים רבות".
עילי קדוש על " :Fingerpaintingהאלבום  Fingerpaintingהוא אחד האלבום האהובים עלי!
ועבורי זהו כבוד גדול לנגן אותו".
גרגורי ריבקין – חצוצרה ,ניצן בר – גיטרה ,עילי קדוש – בס .אורח מיוחד :אלי דג'ברי
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

אפרת בן צור
אולם צוקר
 | 13.7.22יום רביעי | 21:00
בן צור עם שירים אהובים מכל אלבומיה וטעימה לחומרים חדשים שבדרך.
במלאות  20שנה לאלבומה הראשון ״צוללת״ תארח את שלומי שבן ואסף תלמודי שהיו
שותפים קרובים למסע הזה.
יחד איתה על הבמה המוזיקאים עומר הרשמן ,גיורי פוליטי ,עדי רנרט ,קרני פוסטל וגיא לוי.
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

אסף אמדורסקי
אולם צוקר
 | 14.7.22יום חמישי | 21:00
מופע מיוחד לאלבום .432
המופע ,שעלה בבכורה בפסטיבל הפסנתר האחרון ,היה הצלחה אדירה והשאיר טעם של
עוד .כעת מעלה אמדורסקי שוב את ההפקה המיוחדת בליווי הרכב חדש ,שינגן עמו את שירי
האלבום היפהפה לצד עיבודים ברוח חדשה ללהיטיו האהובים.
אמדורסקי ,הזמר והמוזיקאי המזוהה מכל עם אורבניות ויצירה במרחבי הבטון ,עלה על
הכביש המהיר ויצא לחפש רוח חדשה ,גוונים מוזיקליים וצלילים מרפאים שבהם טרם
התנסה .התוצאה :האלבום  432הקרוי על שם התדר המוזהב ) (HZ432ורואה אור  5שנים
אחרי אלבומו האחרון.
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

הפילהרמונית הישראלית הצעירה
אולם לואי
 | 22.7.22יום שישי | 12:00
התזמורת הפילהרמונית הישראלית הצעירה של המרכז למוסיקה ירושלים ,משכנות שאננים.
 100הנגניות והנגנים הצעירים הטובים בישראל על במה אחת בקונצרט קיץ חגיגי .בניצוח
קתרין לארסן מגוויר.
בתוכנית :מוסורגסקי  /ראוול :תמונות בתערוכה
ברהמס :סימפוניה מס' 2
לכרטיסים :אתר מרכז למוסיקה ירושלים | 02-5090300

שלמה ארצי
אולם לואי
 | 5.8.22יום שישי | 13:00
מה לא נאמר כבר על שלמה ארצי ,ההופעות שלו והשירים שלו.
אין כל ספק – שלמה ארצי הוא הזמר האהוב ,המצליח והמוביל בישראל ומהיוצרים
המשובחים והפוריים במוזיקה הישראלית גם אחרי  5עשורים של קריירה מפוארת.
כל מי שכבר היה בהופעה של שלמה ארצי יודע שכל הופעה היא חוויה שונה ,ייחודית
ומפתיעה – גם אם הייתם – אתם צפויים לחוויה אחרת ,שונה ומיוחדת.
לכרטיסים :קופת ת"א *2207
לאתר קופת ת"א

רשף לוי
אולם צוקר
 | 11.8.22יום חמישי | 21:30
היוצר של ”הבורר“” ,אהבה קולומביאנית“ ו“איים אבודים“ ,זוכה פרס התיאטרון על ההצגה
”החולה ההודי“ ,אחד הסטנדאפיסטים המובילים בשנים האחרונות בארץ .במופע
אינטליגנטי ,מצחיק עד דמעות ואפילו מרגש ,הוא בודק עם הקהל מה עושים לנו הנישואין,
איך זה להיות אבא צעיר לשבעה ילדים ,מה קרה להרגלי הלבוש שנייה אחרי החתונה ועוד...
במופע רשף מתגלה כמאלתר מחונן ,מצליח להפוך כל מופע לאירוע מיוחד שלא חוזר על
עצמו אף פעם .כל מי שאהב פעם ,מאוהב ,שיש לו ילדים ,או שעדיין קצת ילד בעצמו ימצא
את עצמו צוחק ומזדהה ,ממופע מלא חן וקסם שלקוח מתוך החיים הפרטיים של כולנו.
לכרטיסים*5289 comy :
לאתר comy

גידי גוב | יהודה פוליקר המופע המשותף!
אולם לואי
 | 12.8.22יום שישי | 14:00
 | 17.9.22מוצ"ש | 21:00
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

שלושת הכהנים
אולם צוקר
 | 13.8.22יום שבת | 20:30 ,18:00
אבישי כהן – חצוצרה | ענת כהן – קלרינט | יובל כהן  -סקסופון
משפחת הג'אז הישראלית שכבשה את הבמות היוקרתיות בעולם חוזרת להופעה בישראל.
ענת ,יובל ואבישי ,שלושת האחים המוזיקאים למשפחת כהן ,התפתחו מקצועית בדרכים
מקבילות ,כל אחד מהם פיתח קריירה מוזיקלית עשירה בסצנת הג'אז הבינלאומית.
במופע הם ינגנו קטעים מקוריים מתוך אלבומיהם לצד קלאסיקות ג'אז.
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר  ticketmasterכרטיסים ב18:00-
לאתר  ticketmasterכרטיסים בsold out – 20:30-

מופע הקולנוע של רוקי The Rocky Horror Show -
אולם לואי
 | 22.8.22יום שני | 21:00
 | 23.8.22יום שלישי | 21:00
 | 24.8.22יום רביעי | 21:00
 | 25.8.22יום חמישי | 21:00
 | 26.8.22יום שישי | 21:00 ,14:00
 | 27.8.22יום שבת | 21:00 ,16:00

לראשונה בישראל!! ההפקה המקורית מהווסט אנד בלונדון!! המחזמר מגיע לישראל
במסגרת סיבוב הופעות עולמי של תיאטרון אמבסדור  Ambassadors Theatreבבימויים
של כריסטפר לוסקומב וטוני קסטרו.
מופע האימים של רוקי הוא מחזמר שכתב והלחין ריצ'רד או'בריאן כהומאז' הומוריסטי
לסרטים מז'אנר סרטי המדע הבדיוני וסרטי האימה שהיו נפוצים בארצות הברית בין שנות ה-
 40ועד לתחילת שנות ה 70-של המאה ה .20-מפיק בישראל :משה יוסף.
מחזמר שחובה לראות!!

לכרטיסים :קופת ת"א *2207
לאתר קופת ת"א

 Ahmad's bluesבביצוע שלישיית קטיה טובול
מועדון סלע

 | 31.8.22יום רביעי | 21:00
קטיה טובול מספרת על :Ahmad's blues
"האלבום  Ahmad's bluesהוקלט בשנת  1958בהופעה חיה במועדוןSpotlight .
הסגנון המיוחד של  Ahmad Jamalמאוד בולט באלבום זה בעיבודים יפהפיים לסטנדרטים
ידועים עם מגוון גדול של טקסטורות ו"הפתעות".
הגישה הייחודית של  Ahmadשנשמעת ממש כמו משחק נותנת מקום של כבוד להרכב
ומגדירה מחדש את המושג של נגינה בטריו".
קטיה טובול – פסנתר ,יונתן לוי – בס ,עופרי נחמיה – תופים
לכרטיסים*9964 ticketmaster :
לאתר ticketmaster

EMIN
אולם לואי
 | 3.9.22יום שבת | 21:00
האמן הרב גוני והרומנטי ביותר יוצא לסיבוב הופעות חדש עם התוכנית .Love is
שם סיבוב ההופעות עולה בקנה אחד לא רק עם האלבום האחרון של המוזיקאי ,אלא גם עם
רשימת היצירות כולה ,שתכלול את הלהיטים המושמעים ביותר"Let go and fly", "My :
" .Girl", "Gentle", "MMM", "Still, Boomerang", "Good Loveסיבוב ההופעות LOVE
 ISהוא כל הטוב שאומן יכול לשיר על אהבה.
לצד תכנית מוזיקלית מלאת בלדות ולהיטים ,הקהל ייהנה מאווירה רומנטית ביותר.
https://stde.co.il/web/event/event_id/53

FOREVER KING OF POP
אולם לואי
 | 8.9.22יום חמישי | 20:30
 | 9.9.22יום שישי | 13:30
 | 10.9.22מוצ"ש | 20:30

המופע שכובש את העולם מגיע לראשונה ישראל ! מסע רגשי ועמוק דרך להיטיו הגדולים של
מייקל ג'קסון.
 FOREVER KING OF POPהוא המופע הרשמי היחיד בעולם שמקבל את חסותה של
משפחת ג'קסון שנוהגת גם לבקר בו בהופעות מסביב לעולם.
במופע  40אמנים על הבמה ובהם מיטב הקולות ,המוזיקאים ,הרקדנים ,אמני ההיפ-הופ,
תלבושות מיוחדות ,עיצוב אור-קולי מדהים ואפקטים שיפתיעו את מעריציו של מייקל.
לכרטיסים :לאן *8780
לאתר לאן

תזמורת הבארוק ירושלים
אולם צוקר
 | 10.9.22מוצ"ש | 20:30
מלכה ללא ממלכה – פסטיבל "מכשפות?"
כריסטינה מלכת שוודיה  -פטרונית המוסיקה הגדולה בקונצרט מיצירות אנטוניו ויואלדי,
אלסנדרו סקרלטי וארכנג'לו קורלי.
לינה טור בונט | מנצחת וסולנית בכינור
לרכישת כרטיסים – תזמורת הבארוק ירושלים

כנפיים של קרמבו
אולם לואי
 | 12.9.22יום שני | 20:30
'כנפיים של קרמבו' הינה תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים הפועלת למען
שיתוף והכלה במסגרת חינוכית בלתי פורמלית-חברתית ונגישה ובכך יוצרת מענה איכותי
לשעות הפנאי של ילדים ונוער עם וללא מוגבלות .התנועה מונה כ 9,000-פעילים ופועלת
בעשרות סניפים ברחבי הארץ.
ב 12.9.22-ייערך אירוע התרמה בהיכל התרבות ת"א – בסימן חגיגות  20שנה להיווסדה
של כנפיים של קרמבו .מופע סטנדאפ בהשתתפות מיטב הקומיקאים ,בהנחיית אייל קיציס
ובהפקת קשת .כל הכנסות האירוע יוקדשו למען ילדי כנפיים של קרמבו.
לכרטיסים :קופת ת"א *2207
לאתר קופת ת"א )לעדכן(

 7פסנתרי כנף במה אחת  +להקת שלוה
אולם לואי
 | 16.9.22יום שישי | 13:30
אורח מיוחד :ארקדי דוכין
גיל שוחט חוזר במופע הפסנתרים האהוב עם הפסנתרנים הווירטואוזים ,גרוניך ,לוגסי,
פטשקה וגם להקת שלוה האחת והיחידה.
 700קלידים 7 ,פסנתרי כנף בוהקים 7 ,פסנתרנים בינלאומיים ווירטואוזים מנגנים יחדיו
בחגיגה מטורפת של צלילי מלך הכלים .השירים האהובים ,היצירות הווירטואוזיות ,עוצמה
מוזיקלית של גאונות!
ארקדי דוכין | שלמה גרוניך | דניאלה לוגסי | לאוניד פטשקה | ויקטור סטניסלבסקי | ליאור
פארי | מיכאל זרצקל | יהונתן פרלמן | אנדי פלדבאו | להקת שלוה
מנהל מוזיקלי ,מפיק אומנותי ,עורך ,יזם ,פסנתר ,ניצוח ,עיבודים והנחיה :גיל שוחט
לכרטיסים :איוונטים *9066
לאתר איוונטים

מה האנרגיה בחלל עכשיו?
אולם צוקר
 | 21.9.22יום רביעי | 21:00
מה האנרגיה בחלל עכשיו? 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 :

