ההרכבים ושמות האמנים

שירה בחורשה בצל העצים בניהול מוטקה שלף
"לצפון באהבה"  -משירי להקת פיקוד צפון ומשיריו של אמיתי נאמן ,עם מוטקה שלף ,אורי אורלב ,נגנים וזמרים

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

6

שנים

פסטיבלים

בניהול סאשה פיין

שלישיית חליל ,אבוב ובסון
מיצירות הנדל ,באך ,היידן ומוצרט
ולדימיר סילבה  -חלילן ,חוסה קורדרו-קורטס  -אבובן ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון
מרינה פרדין  -נבלאית
קונצרט מוסבר
רביעיית "מעורב ירושלמי"
מיצירות ובר ,מסנה ,לוקטלי ,בטהובן ופיאצולה
חליל ,אבוב ,בסון ונבל

הפסטיבל ה 51-למוסיקה קולית

קונצרטים בחוץ  -הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

רביעי  31.5.17שבת 3.6.17
שעות 12:00 - 16:00

פינת הזיתים

שלישיית מיכאל גורודצקי
מוסיקת כליזמר סובבת עולם ,בלקנית ,דרום אמריקאית ועוד.
מיכאל גורודצקי  -קלרניתן ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,גינדי ויטלי  -נגן קונטרבאס
"שלישית עולם ומלואו" בניהול עוזי רוזנבלט
ממוסיקה עממית ,קלאסית ,ועד למוסיקה ישראלית וג'אז.
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון וירטואוז ,נח רוזנצוויג  -נגן חליל וסקסופון ,אריק פולקובסקי  -נגן גיטרה

פינת
ירושלים

הכנסיה

הפטיו

על שא
הד

שירה
בצל העצים

על הדשא בפינה המערבית

זמרי ה"מאסטר קלאס" הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי ירושלים
מציגים את הפקת "חליל הקסם" בגרסה מזוקקת ,ייצרית ומלאת הומור "האמת של פמינה".
בימוי  -רונה ישראל קולת ,תלבושות  -אלכסנדר ניקוליץ' ,ניהול מוסיקלי  -סופה יזראלוב.
משתתפים :שירה בן דוד  -פמינה ,אלכסנדר יגודין  -טמינו ,מלכת הלילה  ,TBA -אור בן נתן  -זרסטרו,
אבירם פרייברג  -פפגנו ,שרה אבן חיים  -פפגנה
גבריאלה לואיס עם שי טוחנר ואיגור אוסטרובסקי
בשתי תוכניות –"נשיקות מתוקות מיין" ו"מלונדון למלבורן"  -מיטב שירי העם מהאיים הבריטיים ומאוסטרליה.
גבריאלה לואיס  -שירה ,שי טוחנר  -נגן גיטרה ומפוחיות ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן

שבועות 30.5-3.6.2017

פינת
הזיתים

ראו תוכניה מפורטת עם שמות הנגנים בגב הפלייר

אנסמבלים ,הרכבים ומקהלות בפטיו בניהול מוטקה שלף
"רביעיית הגברים משדה בוקר" ,בניצוח גדעון אפרתי
רביעיית גברים חובבי זמר מקיבוץ שדה בוקר הפכה במרוצת השנים לאייקון תרבותי בקיבוצם ומחוצה לו .ייחודם בשירתם
המוקפדת בהרמוניה הזמרתית והקולית המגוונת לעיבודיו של המנצח ,המנהל המוסיקלי ,הפסנתרן והזמר גדעון אפרתי.
"מקהלה קלה" ,בניצוח ארז טל
הרכב א-קפלה תל אביבי ברוח צעירה ורב-קולית בהרמוניה וברפרטואר מגוון בסגנונות שונים כמו רוק ,ישראלי ,ברבר שופ ועוד.
"קולות משגב" ,בניצוח ד"ר נדב זיו
הרכב קולי הפועל בחסות המועצה האזורית משגב .ההרכב מבצע בעיקר זמר ישראלי מקורי ומתורגם בעיבודים ייחודיים
של מנצחו נדב זיו .הרכב זה הופיע ברחבי הארץ וכן השתתף בתחרויות ובפסטיבלים בחו"ל.
חבורת הזמר "ברנרון" ,בניצוח מירון מינסטר
חבורת זמר הפועלת במסגרת המועצה האזורית ברנר ,ברפרטואר של שירים ישראליים ואחרים ,ב 2-וב 3-קולות
בעיבודו ובניצוחו של מירון מינסטר.
חבורת הזמר "יחדיו" ,בניצוח בועז קביליו
המקהלה הייצוגית של העיר הרצליה ,נודעת בפעילותה בעיר ומחוצה לה במגוון תחומי המוסיקה .ברפרטואר החבורה -
חומר ישראלי ואחר ,המושר בהרמוניה קולית יפה ,בעיבודיו המעניינים והייחודיים של מנצחה – בועז קביליו.
שלישיית הבנות "דו אפ גירלס"
שלישיית בנות המגישות תוכנית מחווה ל"שוקולד מנטה מסטיק" וכוללת שירים של הלהקה הוותיקה והמוכרת כמו
"ונצואלה"" ,אמור שלום" ועוד ,בהשתתפות אלה תדמור ,נעמה נחום ואנה שפיץ ובליווי הפסנתרן עומר ריז'י
לעיבודים של דותן בראודה ואלדד שרים.

קונצרטים

בחוץ

-

הפסטיבל

יום רביעי 31.5.17
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"לצפון באהבה"  -משירי להקת פיקוד צפון ומשיריו של אמיתי נאמן
שירת הקהל בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב
בהשתתפות נגנים וזמרים

הפטיו  -מקהלות ואנסמבלים

12:00-12:35
12:40-13:15
13:20-13:55
14:00-14:35
14:40-15:15
15:20-16:00

רביעיית שדה בוקר ,בניצוח גדעון אפרתי
מקהלה קלה ,בניצוח ארז טל
קולות משגב ,בניצוח נדב זיו
רביעיית שדה בוקר ,בניצוח גדעון אפרתי
קולות משגב ,בניצוח נדב זיו
מקהלה קלה ,בניצוח ארז טל

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית
שלושה
אנסמבלים
יופיעו ברצף
בין השעות
12:00-16:00

שלישיית חליל אבוב ובסון
ולדימיר סילבה  -חלילן ,חוסה קורדרו-קורטס  -אבובן ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון

מנגנים מיצירות הנדל ,באך ,היידן ומוצרט
מרינה פרדין  -נבלאית
בקונצרט מוסבר

רביעיית "מעורב ירושלמי"
חליל ,אבוב ,בסון ונבל

יום שבת  -שבועות 3.6.17
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

על הדשא בפינה המערבית

12:00-12:45
13:00-13:45

גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים

14:00-14:45

זמרי ה"מאסטר קלאס" הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי ירושלים

15:00-15:45

גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים

פינת הזיתים
12:15-13:00
14:00-14:45
13:00-13:45
15:00-15:45

מציגים את הפקת "חליל הקסם" בגירסה מזוקקת ,יצרית ומלאת הומור "פמינה בדשא"
עם דור העתיד של השירה האמנותית בארץ
בשתי תוכניות" :נשיקות מתוקות מיין" ו"-מלונדון למלבורן" -
מיטב שירי העם מהאיים הבריטיים ומאוסטרליה

מציגים את הפקת "חליל הקסם" בגירסה מזוקקת ,יצרית ומלאת הומור "פמינה בדשא"
עם דור העתיד של השירה האמנותית בארץ
בשתי תוכניות" :נשיקות מתוקות מיין" ו"-מלונדון למלבורן" -
מיטב שירי העם מהאיים הבריטיים ומאוסטרליה

שלישיית מיכאל גורודצקי
מיכאל גורודצקי  -קלרניתן ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,גינדי ויטלי  -נגן קונטרבאס

מוסיקת כליזמר סובבת עולם ,בלקנית ,דרום אמריקאית ועוד...

שלישיית "עולם ומלואו"

עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון וירטואוז וניהול מוסיקלי ,נח רוזנצוויג  -נגן חליל וסקסופון ,אריק פולקובסקי  -נגן גיטרה
מוסיקה עממית ,קלאסית ,ועד למוסיקה ישראלית וג'אז

"לצפון באהבה"  -משירי להקת פיקוד צפון ומשיריו של אמיתי נאמן
שירת הקהל בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב
בהשתתפות נגנים וזמרים

הפטיו  -מקהלות ואנסמבלים

12:00-12:35
12:40-13:15
13:20-13:55
14:00-14:35
14:40-15:15
15:20-16:00

ברנרון ,בניצוח מירון מינסטר
"יחדיו" הרצליה ,בניצוח בועז קביליו
"דו אפ גירלס" ,בניצוח ריקה זילבר
ברנרון ,בניצוח מירון מינסטר
"יחדיו" הרצליה ,בניצוח בועז קביליו
"דו אפ גירלס" ,בניצוח ריקה זילבר

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית
שלושה
אנסמבלים
יופיעו ברצף
בין השעות
12:00-16:00

מנגנים מיצירות ובר ,מסנה ,לוקטלי ,בטהובן ופיאצולה

זמרי ה"מאסטר קלאס" הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי ירושלים

שבתוך

הפסטיבל

שלישיית חליל אבוב ובסון
ולדימיר סילבה  -חלילן ,חוסה קורדרו-קורטס  -אבובן ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון

מנגנים מיצירות הנדל ,באך ,היידן ומוצרט
מרינה פרדין  -נבלאית
בקונצרט מוסבר.

רביעיית "מעורב ירושלמי"
חליל ,אבוב ,בסון ונבל

מנגנים מיצירות ובר ,מסנה ,לוקטלי ,בטהובן ופיאצולה

על הדשא בפינה המערבית

12:00-12:45

זמרי ה"מאסטר קלאס" הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי ירושלים

13:00-13:45

גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים

14:00-14:45

זמרי ה"מאסטר קלאס" הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי ירושלים

15:00-15:45

גבריאלה לואיס עם שי טוחנר וחברים

פינת הזיתים
12:15-13:00
14:00-14:45
13:00-13:45
15:00-15:45

מציגים את הפקת "חליל הקסם" בגירסה מזוקקת ,יצרית ומלאת הומור "פמינה בדשא"
עם דור העתיד של השירה האמנותית בארץ
בשתי תוכניות" :נשיקות מתוקות מיין" ו"-מלונדון למלבורן" -
מיטב שירי העם מהאיים הבריטיים ומאוסטרליה

מציגים את הפקת "חליל הקסם" בגירסה מזוקקת ,יצרית ומלאת הומור "פמינה בדשא"
עם דור העתיד של השירה האמנותית בארץ
בשתי תוכניות" :נשיקות מתוקות מיין" ו"-מלונדון למלבורן" -
מיטב שירי העם מהאיים הבריטיים ומאוסטרליה

שלישיית מיכאל גורודצקי
מיכאל גורודצקי  -קלרניתן ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,גינדי ויטלי  -נגן קונטרבאס

מוסיקת כליזמר סובבת עולם ,בלקנית ,דרום אמריקאית ועוד...

שלישיית "עולם ומלואו"

עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון וירטואוז וניהול מוסיקלי ,נח רוזנצוויג  -נגן חליל וסקסופון ,אריק פולקובסקי  -נגן גיטרה
מוסיקה עממית ,קלאסית ,ועד למוסיקה ישראלית וג'אז

