שנים

ההרכבים ושמות האמנים

פסטיבלים

שירה בחורשה בצל העצים בניהול מוטקה שלף

שירים שאהבנו ואוהבים ,ומלווים אותנו מאז ימי העליה הראשונה ועד מלחמת ששת הימים.
בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב ובהשתתפות נגנים וזמרים

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

מסע שורשי אל נבכי מוסיקת חלילים ומוסיקת עולם

חפציבה זר-אביב – אמנית חלילים ,דוד קאלסברג – נגן נבל (פרגוואי) ,דודו אלכביר ואבי גנאל – נגני סיטאר,
תמר קלופר – נגנית טאבלה ,דוד דוייב – חלילן

אנסמבלים ,הרכבים ומקהלות בפטיו בניהול מוטקה שלף
אנסמבל "גלרון" כפר סבא – בניצוח דורון בן עמי

האנסמבל הוקם בשנת  2011ונושא את שמו של ראש העיר לשעבר זאב גל ,פועל בחסות עיריית כפר סבא.
האנסמבל מתאפיין בעיבודים חדשניים ורעננים של מנצחה דורון בן עמי.

הפסטיבל ה 53 -למוסיקה קולית

מקהלת "נווה שיר" מפתח תקווה – בניצוח ענת דור

המקהלה מבצעת רפרטואר קלאסי ,בינלאומי וישראלי לקולות שווים וזכתה להצלחה רבה בהופעותיה ברחבי הארץ ובחו"ל
ואף הוענקה לה מדליית זהב בתחרות מקהלות בריגה בשנה שעברה.

קונצרטים בחוץ  -הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

רביעיית שדה בוקר – בניצוח גדעון אפרתי

שבת  19.5.18ראשון 20.5.18

רביעיית גברים משדה בוקר שהפכה במרוצת השנים לאייקון תרבותי בקיבוצם ומחוצה לו ולוקחת חלק חשוב באירועים
באזורם וברחבי הארץ .ייחודם – בשירה מוקפדת ובהרמוניה זמרתית מגוונת לעיבודיו של מנצחה – גדעון אפרתי.

שעות 12:00 - 16:00

שמיניית  4על  – 4בניצוח דורון שנקר

זמרי רמת הנגב – בניצוח גדעון אפרתי

חבורת הזמר "אביחיל" – בניצוח בועז קביליו

קבוצת זמר איכותית המבצעת את עיבודיו היפים והתובעניים לשלושה ולארבעה קולות ,של מנצחה  -בועז קביליו,
ברפרטואר מגוון מזמרת הארץ והעולם ,מופיעה באירועים רבים בארץ ובחו"ל.

שירה
בצל העצים
בחורשה
פינת
ירושלים

הכנסיה

הפטיו

על שא
הד

אנסמבל קולי המורכב כולו מישובי המועצה האזורית רמת הנגב וסביבותיה ,המשקיעים מיטב זמנם בליטוש הקולי
ובשירת העיבודים התובעניים של מנצחה – גדעון אפרתי.

הזכות לשינויים שמורה להנהלה

שמינייה איכותית השמה דגש על רפרטואר מוסיקלי מגוון מהארץ ומחו"ל בסגנונות שונים כמו ג'אז ,סווינג ועוד –
כל אלה בעיבודיו הייחודיים של מנצחה – דורון שנקר.

שבועות 18-20.5.2018

על הדשא בפינה המערבית

פינת האופרה  -אריות ודואטים מאופרות של מוצרט ,ורדי ,ביזה ושירים נפוליטנים.
אסיה לוקשין – פסנתרנית וניהול מוסיקלי ,נטלי חיימוב – סופרן ,אוקסנה דורפמן – מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי – בריטון
"די גאסן טריו"  -הרכב אקוסטי בפולק אינדי ישראלי בהשפעת מוסיקה בלקנית ומזרח אירופה בשילוב ג'אז,
מוסיקה ערבית ומוסיקה קלאסית
יאנוש הורוויץ – נגן אקורדיון ,גל קליין – נגו קלרנית ,אסף רבי – נגן קונטרבס ,אורי נוה – נגן כלי הקשה
פינת הזיתים ניהול מוסיקלי עוזי רוזנבלט
"מוסיקת עולם בזמר העברי"  -מופע מיוחד לכבוד  70שנה למדינת ישראל.
עוזי רוזנבלט – נגן אקורדיון ,צאלה רוזנבלט – קלידים ,נוח רוזנצוויג – נגן חליל וקלרנית

פינת
הזיתים

ראו תוכניה מפורטת עם שמות הנגנים בגב הפלייר
עמותת הידידים לקידום
תרבות ,מוסיקה ותיירות
באבו-גוש והרי יהודה (ע"ר)

ק ו נ צ ר ט י ם

ב ח ו ץ

יום שבת  -ערב שבועות 19.5.18
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"אנחנו לא נפסיק לשיר" -
שירים שאהבנו ואוהבים – מלווים אותנו מאז ימי העליה הראשונה עד מלחמת ששת הימים
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

אנסמבל "גלרון" כפר סבא ,בניצוח דורון בן עמי
מקהלת "נוה שיר" ,בניצוח ענת דור
רביעיית שדה בוקר ,בניצוח גדעון אפרתי
אנסמבל "גלרון" כפר סבא ,בניצוח דורון בן עמי
מקהלת "נוה שיר" ,בניצוח ענת דור
רביעיית שדה בוקר ,בניצוח גדעון אפרתי

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45

פולק מוסיקה מצפון הודו וכן קטעים קלאסיים
דודו אלכביר ואבי גנאל  -נגני סיטאר ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה ,דוד דוייב  -חלילן
"מיתרים בחלילים"
מוסיקת עולם ,דבקות ,שירי-עם ורועים מאגן הים התיכון ונעימות מדרום אמריקה
חפציבה זר-אביב  -אמנית חלילים ,דוד קלסברג  -נגן נבל (פרגוואי)
פולק מוסיקה מצפון הודו וכן קטעים קלאסיים
דודו אלכביר ואבי גנאל  -נגני סיטאר ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה ,דוד דוייב  -חלילן
"מיתרים בחלילים"
מוסיקת עולם ,דבקות ,שירי-עם ורועים מאגן הים התיכון ונעימות מדרום אמריקה
חפציבה זר-אביב  -אמנית חלילים ,דוד קלסברג  -נגן נבל (פרגואי)

על הדשא בפינה המערבית
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00

אריות ודואטים מתוך אופרות מאת מוצרט ,רוסיני ,ביזה וכן שירים נפוליטניים
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
"די גאסן טריו"
הרכב אקוסטי אינדי פולק ישראלי ,מושפע מאזור הבלקן ומזרח אירופה בשילוב ג'אז ,מוסיקה ערבית וקלאסית
יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,גל קליין  -נגן קלרנית ,אסף רבי  -נגן קונטרבס ,אורי נוה  -נגן כלי הקשה
אריות ודואטים מתוך אופרות מאת מוצרט ,רוסיני ,ביזה וכן שירים נפוליטניים
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
"די גאסן טריו"
הרכב אקוסטי אינדי פולק ישראלי ,מושפע מאזור הבלקן ומזרח אירופה בשילוב ג'אז ,מוסיקה ערבית וקלאסית
יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,גל קליין  -נגן קלרנית ,אסף רבי  -נגן קונטרבס ,אורי נוה  -נגן כלי הקשה

פינת הזיתים
12:30-13:15
13:30-14:15
14:30-15:30

הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

יום ראשון  -שבועות 20.5.18
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"אנחנו לא נפסיק לשיר" -
שירים שאהבנו ואוהבים – מלווים אותנו מאז ימי העליה הראשונה עד מלחמת ששת הימים
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

זמרי רמת הנגב ,בניצוח גדעון אפרתי
חבורת  ,4x4בניצוח דורון שנקר
חבורת "אביחיל" ,בניצוח בועז קביליו
זמרי רמת הנגב ,בניצוח גדעון אפרתי
חבורת  ,4x4בניצוח דורון שנקר
חבורת "אביחיל" ,בניצוח בועז קביליו

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית
12:00-12:45
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45

פולק מוסיקה מצפון הודו וכן קטעים קלאסיים
דודו אלכביר ואבי גנאל  -נגני סיטאר ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה ,דוד דוייב  -חלילן
"מיתרים בחלילים"
מוסיקת עולם ,דבקות ,שירי-עם ורועים מאגן הים התיכון ונעימות מדרום אמריקה
חפציבה זר-אביב  -אמנית חלילים ,דוד קלסברג  -נגן נבל (פרגוואי)
פולק מוסיקה מצפון הודו וכן קטעים קלאסיים
דודו אלכביר ואבי גנאל  -נגני סיטאר ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה ,דוד דוייב  -חלילן
"מיתרים בחלילים"
מוסיקת עולם ,דבקות ,שירי-עם ורועים מאגן הים התיכון ונעימות מדרום אמריקה
חפציבה זר-אביב  -אמנית חלילים ,דוד קלסברג  -נגן נבל (פרגואי)

על הדשא בפינה המערבית
12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00

אריות ודואטים מתוך אופרות מאת מוצרט ,רוסיני ,ביזה וכן שירים נפוליטניים
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
"די גאסן טריו"
הרכב אקוסטי אינדי פולק ישראלי ,מושפע מאזור הבלקן ומזרח אירופה בשילוב ג'אז ,מוסיקה ערבית וקלאסית
יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,גל קליין  -נגן קלרנית ,אסף רבי  -נגן קונטרבס ,אורי נוה  -נגן כלי הקשה
אריות ודואטים מתוך אופרות מאת מוצרט ,רוסיני ,ביזה וכן שירים נפוליטניים
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
"די גאסן טריו"
הרכב אקוסטי אינדי פולק ישראלי ,מושפע מאזור הבלקן ומזרח אירופה בשילוב ג'אז ,מוסיקה ערבית וקלאסית
יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,גל קליין  -נגן קלרנית ,אסף רבי  -נגן קונטרבס ,אורי נוה  -נגן כלי הקשה

פינת הזיתים
"מוסיקת עולם בזמר העברי"  -ניהול מוסיקלי עוזי רוזנבלט
מופע מיוחד לכבוד  70שנה למדינת ישראל
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון ,צאלה רוזנבלט  -קלידים ,נוח רוזנצוויג  -נגן חליל וקלרנית

12:30-13:15
13:30-14:15
14:30-15:30

"מוסיקת עולם בזמר העברי"  -ניהול מוסיקלי עוזי רוזנבלט
מופע מיוחד לכבוד  70שנה למדינת ישראל
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון ,צאלה רוזנבלט  -קלידים ,נוח רוזנצוויג  -נגן חליל וקלרנית

