שנים

ההרכבים ושמות האמנים

פסטיבלים

שירה בחורשה בצל העצים בניהול מוטקה שלף

"חלון לים התיכון"  -שירים ישראליים ושירי הארצות שלחופי הים התיכון כמו יוון ,איטליה ,ספרד ועוד
בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב ובהשתתפות נגנים וזמרים.

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

מוסיקה מצפון הודו ,מופע הכרות עם המסורת הצפון הודית קלאסית והפולק.
דודו אלכביר – נגן סיטאר ,תמר קלופר – נגנית טאבלה ,דוד דוייב – חלילן
אנסמבל ""THE WIND OF CHANGE
מנגנים מוסיקה קלאסית – באך ,מוצרט היידן ,ובר פיאצולה ועוד.

ולדימיר סילבה – חלילן ,מרינה שוורץ – כנרת ,אלכסנדר פיין – נגן בסון ,מרינה ירצקי – פסנתרנית

אנסמבלים ,הרכבים ומקהלות בפטיו בניהול מוטקה שלף
להקת הזמר "מוסיקל" מפתח תקוה – בניצוח תמי כספי-אשל

הפסטיבל ה 54 -למוסיקה קולית

הלהקה פועלת בחסות עירית פתח תקוה .שירתם מתבססת על עיבודים מיוחדים של המוסיקאית ,היוצרת והמנצחת
תמי כספי-אשל .הרפרטואר כולל מגוון רחב של שירי פופ ולהיטים ישראליים ועולמיים.

מקהלת "דורות" – בניצוח אסף בנרף

סוכות 28.9-1.10.2018

המקהלה התל אביבית מהווה בית לשירה ישראלית עברית .המקהלה שרה שירים מתקופות שונות וסגנונות שונים
"ממזרח למערב" בעיבודיו של הפסנתרן יון לב.

קונצרטים בחוץ  -הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

החבורה פועלת במסגרת המועצה האזורית חוף הכרמל .בהופעתה תכלול מספר קטעים ממופעים המוקדשים לזמר
העברי ,כולם בעיבוד מירון מינסטר.

שעות 12:00 - 16:00

שבת  29.9.18שני  -שמחת תורה 1.10.18

חבורת הזמר "כחול ירוק" – בניצוח מירון מינסטר

מקהלת "קולאז'" – בניצוח רונית כץ

המקהלה מכפר סבא מורכבת מפסיפס אנושי מרתק של נשים חובבות שירה ,השרות בהרמוניה ממיטב השירים
הישראליים וקטעים קלאסיים קלים ,בעיבודיה של המנצחת רונית כץ.

שירה
בצל העצים
בחורשה
פינת
ירושלים

הכנסייה

הפטיו

על שא
הד

חבורת הזמר רמות – יבנה – בניצוח תמי כספי-אשל

החבורה פועלת בעיר יבנה .רפרטואר הלהקה מורכב בעיקר משירי פופ ושירים ישראליים בעיבודים מרשימים של
המנצחת והמוסיקאית תמי כספי-אשל.

הזכות לשינויים שמורה להנהלה

חבורת הזמר "מעלות – כפר ורדים" – בניצוח רונן בן דוד

חבורה משותפת לשתי הרשויות .הרפרטואר בעיקרו שירים עבריים המעובדים על ידי המנצח רונן בן דוד.

על הדשא בפינה המערבית

פינת האופרה " -מאופרה עד מיוסיקל"
אסיה לוקשין – פסנתרנית וניהול מוסיקלי ,נטלי חיימוב – סופרן ,אוקסנה דורפמן – מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי – בריטון
הרכב מיוחד  -שירי עם מסורתיים ובני זמננו מהאיים הבריטיים ,אוסטרליה וארה"ב בהרמוניות קוליות מיוחדות
מיה יוהנה – שירה ,גבריאלה לואיס – שירה ונגינה ,מעין כרמלי – כנרת ,שי טוחנר – נגן גיטרה ומפוחית
פינת הזיתים ניהול מוסיקלי עוזי רוזנבלט
שלישיhת מיכאל גורודצקי  -בתוכנית כליזמר סביב העולם.
מיכאל גורודצקי – נגן קלרנית ,אלי בלניק – נגן אקורדיון ,אריה ליטוין – נגן קונטרבאס
שלישיית חליל ,אקורדיון וקלרנית באס  -בתוכנית יצירות קלאסיות ,וולסים צרפתיים ומוסיקה ברזילאית.
יאנוש הורוויץ – נגן אקורדיון ,שני שגי – חלילן ,יהונתן הדס – נגן קלרנית באס

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 29.9.18
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"חלון לים התיכון"  -שירים ישראליים ושירי הארצות שלחופי הים התיכון כמו יון ,איטליה ,ספרד ועוד
בניהול מוטקה שלף ואורי אורלב ובהשתתפות 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
15:20-15:55

חבורת הזמר "מוסיקל" מפתח תקוה ,בניצוח תמי כספי-אשל
מקהלת "דורות" ,בניצוח אסף בנרף
"כחול ירוק – חוף הכרמל" ,בניצוח מירון מינסטר
חבורת הזמר "מוסיקל" מפתח תקוה ,בניצוח תמי כספי-אשל
מקהלת "דורות" ,בניצוח אסף בנרף
"כחול ירוק – חוף הכרמל" ,בניצוח מירון מינסטר

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

אנסמבל ANSMBLE WIND OF CHANGE
יצירות מאת היידן ,באך ,מוצרט ,ובר ,מסנה ,בטהובן ,פיאצולה ועוד
ולדימיר סילבה  -חלילן ,מרינה שוורץ  -כנרת ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון ,מרינה ירצקי  -פסהתרנית
מוסיקה מצפון הודו
מופע הכרות עם המסורת הצפון הודית קלאסית והפולק על סיטאר ,חליל ובלווי תופי הטאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דוד דוייב  -נגן אנסורי(חליל הודי) ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה
אנסמבל ANSMBLE WIND OF CHANGE
יצירות מאת היידן ,באך ,מוצרט ,ובר ,מסנה ,בטהובן ,פיאצולה ועוד
ולדימיר סילבה  -חלילן ,מרינה שוורץ  -כנרת ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון ,מרינה ירצקי  -פסהתרנית
מוסיקה מצפון הודו
מופע הכרות עם המסורת הצפון הודית קלאסית והפולק על סיטאר ,חליל ובלווי תופי הטאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דוד דוייב  -נגן אנסורי(חליל הודי) ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה

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

"מאופרה ועד מיוזיקלס"
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
הרכב מיוחד בהרמוניות קוליות מיוחדות בשירי עם מסורתיים ובני זמננו מהאיים הבריטיים ,אוסטרליה וארה"ב
מיה יוהנה  -שירה ,גבריאלה לואיס  -שירה ונגינה ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -נגן גיטרה ומפוחית
"מאופרה ועד מיוזיקלס"
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
הרכב מיוחד בהרמוניות קוליות מיוחדות בשירי עם מסורתיים ובני זמננו מהאיים הבריטיים ,אוסטרליה וארה"ב
מיה יוהנה  -שירה ,גבריאלה לואיס  -שירה ונגינה ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -נגן גיטרה ומפוחית

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

הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

יום שני  -שמחת תורה 1.10.18
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"חלון לים התיכון"  -שירים ישראליים ושירי הארצות שלחופי הים התיכון כמו יון ,איטליה ,ספרד ועוד
בניהול מוטקה שלף ואורי אורלב ובהשתתפות 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
15:20-15:55

חבורת הזמר "מעלות – כפר ורדים" ,בניצוח רונן בן דוד
מקהלת "קולאז'" בניצוח רונית כץ
חבורת הזמר "רמות – יבנה" ,בניצוח תמי כספי-אשל
חבורת הזמר "מעלות – כפר ורדים" ,בניצוח רונן בן דוד
מקהלת "קולאז'" בניצוח רונית כץ
חבורת הזמר "רמות – יבנה" ,בניצוח תמי כספי-אשל

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

אנסמבל ANSMBLE WIND OF CHANGE
יצירות מאת היידן ,באך ,מוצרט ,ובר ,מסנה ,בטהובן ,פיאצולה ועוד
ולדימיר סילבה  -חלילן ,מרינה שוורץ  -כנרת ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון ,מרינה ירצקי  -פסהתרנית
מוסיקה מצפון הודו
מופע הכרות עם המסורת הצפון הודית קלאסית והפולק על סיטאר ,חליל ובלווי תופי הטאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דוד דוייב  -נגן אנסורי(חליל הודי) ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה
אנסמבל ANSMBLE WIND OF CHANGE
יצירות מאת היידן ,באך ,מוצרט ,ובר ,מסנה ,בטהובן ,פיאצולה ועוד
ולדימיר סילבה  -חלילן ,מרינה שוורץ  -כנרת ,אלכסנדר פיין  -נגן בסון ,מרינה ירצקי  -פסהתרנית
מוסיקה מצפון הודו
מופע הכרות עם המסורת הצפון הודית קלאסית והפולק על סיטאר ,חליל ובלווי תופי הטאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דוד דוייב  -נגן אנסורי(חליל הודי) ,תמר קלופר  -נגנית טאבלה

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

"מאופרה ועד מיוזיקלס"
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
הרכב מיוחד בהרמוניות קוליות מיוחדות בשירי עם מסורתיים ובני זמננו מהאיים הבריטיים ,אוסטרליה וארה"ב
מיה יוהנה  -שירה ,גבריאלה לואיס  -שירה ונגינה ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -נגן גיטרה ומפוחית
"מאופרה ועד מיוזיקלס"
נטלי חיימוב  -סופרן ,אוקסנה דורפמן  -מצו-סופרן ,מיכאל גאיסינסקי  -בריטון ,אסיה לוקשין  -פסנתרנית
הרכב מיוחד בהרמוניות קוליות מיוחדות בשירי עם מסורתיים ובני זמננו מהאיים הבריטיים ,אוסטרליה וארה"ב
מיה יוהנה  -שירה ,גבריאלה לואיס  -שירה ונגינה ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -נגן גיטרה ומפוחית

פינת הזיתים
"כליזמר סביב לעולם"
מיכאל גורודצקי  -נגן קלרנית ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,אריה ליטוין  -נגן קונטרבאס
יצירות קלאסיות ,ולסים צרפתיים ומוסיקה ברזילאית בעיבודים לחליל ,אקורדיון וקלרנית באס
שי שגיא  -חלילן ,יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,יהונתן הדס  -נגן קלרנית באס
"כליזמר סביב לעולם"
מיכאל גורודצקי  -נגן קלרנית ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,אריה ליטוין  -נגן קונטרבאס
יצירות קלאסיות ,ולסים צרפתיים ומוסיקה ברזילאית בעיבודים לחליל ,אקורדיון וקלרנית באס
שי שגיא  -חלילן ,יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,יהונתן הדס  -נגן קלרנית באס

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

"כליזמר סביב לעולם"
מיכאל גורודצקי  -נגן קלרנית ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,אריה ליטוין  -נגן קונטרבאס
יצירות קלאסיות ,ולסים צרפתיים ומוסיקה ברזילאית בעיבודים לחליל ,אקורדיון וקלרנית באס
שי שגיא  -חלילן ,יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,יהונתן הדס  -נגן קלרנית באס
"כליזמר סביב לעולם"
מיכאל גורודצקי  -נגן קלרנית ,אלי בלניק  -נגן אקורדיון ,אריה ליטוין  -נגן קונטרבאס
יצירות קלאסיות ,ולסים צרפתיים ומוסיקה ברזילאית בעיבודים לחליל ,אקורדיון וקלרנית באס
שי שגיא  -חלילן ,יאנוש הורוויץ  -נגן אקורדיון ,יהונתן הדס  -נגן קלרנית באס

