קונצרטימ בכנ>יית >נ ג'וזפ
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שלישי 30.5.17

11:30

כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144
תוכנית
מ1 '3

זמרי מקהלת
אוניברסיטת דלוור
"באך ,אפריקה וספיריצ'ואלס"
USA

הפאורחי
מאר3טיבל
ה"ב

חנ צימבלי>טה  -אמנ כלי הנקישה
 - Paul D. Headמנצח
זמרי מקהלת אוניבר3יטת דלוור USA

מקליטימ ומופיעימ בהצלחה רבה בקונצרטימ
בקרנגי הול בניו יורק וברחבי העולמ.
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)קריית יערימ(
15:00

כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144

תאודורקיס –
"זורבה היווני"
מו3יקה ל3ולנית ,למקהלה ולתזמורת
הזדמנות נדירה לשמוע את המו3יקה המלהיבה,
הצבעונית והחושנית שליוותה את דמותו של
"אלכ3י 3זורבה" מה3רט "זורבה היווני".

'3$8/'+($

באך – מוטט "בוא ,ישו בוא"
מי3ה לובה אפריקנית מקונגו ,למקהלה ולכלי נקישה
באך  -פרלוד ב3ול מג'ור מתוכ 3ואיטה לצ'לו
מ ,1'3בעיבוד למרימבה
רוניסטד " -על מנגינות אתיופיות"
ספיריצ'ואלס " -חדשות טובות",
"נהר עמוק"",הקרב על יריחו"
רוזאורו

2

שלישי 30.5.17

זמרי מקהלת אוניבר>יטת דלוור

>ילביה קיגל -שירה
ירונ אנוש -מ%פר

מקהלת הקיבוצ הארצי
תזמורת נתניה-הקאמרית הקיבוצית

קונצרטימ בקריפטה

יובל בנ עוזר  -מנצח

4

רביעי 31.5.17

15:00
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הזוכה בפרס הראשון
בתחרות הבינלאומית
ה 15-לפסנתרנים
ע"ש ארתור רובינשטיין

גונו – מיסה סולמניס
לסנטה צ'צ'יליה
מאת מלחינ האופרות הידועות:
"פאו3ט"" ,רומאו ויוליה"

זמרי מקהלת
אוניברסיטת דלוור
"חגיגות ותוגות,
ג'אז וספיריצ'ואלס"

ביזה –  TE DEUMעמ קרן הדר ,למקהלה ולפ3נתר
מבחר יצירות לפ3נתר 3ולו
ברהמס – "ול3ימ על שירי אהבה"
ל3ולנית ,למקהלה ולפ3נתר -4ידיימ

גונו – מי3ה 3ולמני - 3ל3ולנימ ,למקהלה,
ולפ3נתר
ביזה " -הוול "3למקהלה ולפ3נתר
פורה " -קנטיק לז'אנ רא3ינ" ,שירימ

3פר השירימ האמריקני:

הזוכה בפר> ראשונ בתחרות רובינשטיינ

עדית צבי  -פ%נתרנית ומנהלת תחרות רובינשטיינ
קרנ הדר % -ופרנ
אירית רוב  -פ%נתרנית

המקהלה הקאמרית רמת-גנ
חנה צור  -מנצחת
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נור דרוויש % -ופרנ
איתנ דרורי  -טנור
יואב ויי>  -בא%

שישי 2.6.17

11:30

15:00

באך – מי3ה לותרנית ב3ול מג'ור BWV 236

טריו ירונ גוטפריד עמ שמיניית 3ולני "מורנ"

איתנ דרורי  -טנור
דניאל פורטנוי  -בריטונ
מקהלת שחר
שמואל אלבז  -נגנ מנדולינה אנ>מבל כלי קשת
גילה בריל  -מנצחת
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כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144

"רקוויאם ברזילאי
למלכה פורטוגזית"

מאת ז'וזה מאוריציו נונס גרסייה

3ופיה פדרו % -ופרנ )פורטוגל(
אנה מריקה אוור>  -אלט
אשרי שגב  -טנור
יאיר פולישוק  -בא%
גילי רינות  -קלרניתנית
ריקרדו רפופורט  -נגנ קווקיניו וב%ונ )ברזיל(

הפאורחי
מפור3טטיבל
ומב ר וגל
זיל

מקהלת הגליל העליונ

רונ זרחי  -מנהל מו%יקלי ומנצח

אנ>מבל "פניק>"

מירנה הרצוג  -מנצחת ומנהלת מו%יקלית
מאוריציו גר3ייה הוא המלחינ החשוב והמוכשר
ביותר ) (1830-1767בברזיל הקולוניאלית,
ביצירת מופת מרשימה ומרגשת.
בתמיכת שגרירויות ברזיל ופורטוגל.

הפאורחת
מפור3טיבל
טוגל

כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144

"יותר מכל ,אוהבים
את באך"

בורי> זובינ  -נגנ עוגב

לנון ומקרטני Good Day Sunshine -
גרשווין Embraceable -
לרנר Almost Like Being in Love -
דיוק אלינגטון It Don't Mean a Thing -

הד> פארנ-א>יה ,תומ בנ ישי % -ופרנ
אביטל דרי ,זלטה הרשברג  -אלט
אשרי שגב ,הילל שרמנ  -טנור
גיא פלצ ,יואב ויי>  -בא%
ירונ גוטפריד  -פ%נתרנ ומעבד
יוראי אורונ  -נגנ קונטרבא ,%רוני הולנ  -נגנ כלי נקישה
נעמי פארנ  -מנצחת
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15:00

כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144

SOFIA PEDRO
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מגניפיקט  -ל3ולניות ,למקהלה ולתזמורת
גלוריה  -ל3ולניות ,למקהלה ולתזמורת
קונצ'רטו לחלילית 3ופרנינו

לאונרד ברנשטין ,לאונרד כהן
עמ הקולות הגדולימ של זמרי "מיתר" -
ה3טודיו אופרה של האופרה הישראלית

יעלה אביטל % -ופרנ
אביטל דרי  -אלט
ראובנה הוד  -נגנית חלילית %ופרנינו

שרימ בחורשה:

פרטימ באתר הפ>טיבל
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14:00
שבת 3.6.17
קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95
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16:15
רביעי 31.5.17
קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95

מחווה לשירים ששרה
ננה מושקורי
מנוס חג'ידאקיס " -אשה על החופ",
"הדרכ לאי שמ"
נעימת זורבה בעיבוד לגיטרה ולמנדולינה
עממי יווני " -המעיל"" ,מיל3ה מואו"
בוב דילן " -להתראות אנג'לינה"
קרלוס אלמארן  " -הי3טוריה של האהבה"
אודרי ארנו " -לחזור לנאפולי"
שמידט " -זוכר את 3פטמבר?"
רויטל רביב % -ופרנ
יעקב ראובנ  -נגנ מנדולינה
שי זלמנ  -נגנ כלי נקישה
אייל לבר  -נגנ גיטרה
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16:15
שישי 2.6.17
קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95

"לעמליה רודריגז –
מלכת הפאדו,
מפורטוגל באהבה"
הפאדו הפורטוגזי
בית ה3ימנימ הקטנימ
שירת הימ
אנשי ארצי
המו3יקה של האנשימ
זה היה אלוהימ
רוזה הא3ופית
נו3טלגיה עבורכ
"חולמ ,פאדו"  -למנדולינה ולגיטרה
חגית נועמ % -ופרנ
יעקב ראובנ  -נגנ מנדולינה
אייל לבר  -נגנ גיטרה

16

16:15
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קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95

הדר עטרי – זמרת האופרה שירי-עם מספרד ,מרוסיה,
מאנגליה ומצרפת
"הרועה בשושנים"
מצנעא ,מכרמ תימנ ,משפחת עטרי
ועד האופרה

בעיבודימ מופלאימ לרביעיית
זמרימ ולגיטרה

לאונרד ברנשטין  -פרקימ מ"קנדיד"
ו"3יפור הפרברימ" בעיבודימ לאנ3מבלימ
לאונרד כהן  -משיריו
בעיבודימ לאנ3מבלימ

"בינ ההד3ימ"
"שני שושנימ"
"מחמד לבבי"
"שחורה אני"
"בכרמ תימנ"
מוצרט EXULTATE JUBILATE -

לילות מו3קבה ,מלאה הקופ3ה ,ערב ,ראו
גוסטבינו – היונה טעתה ,בשדות האהבה
ולוזו – קוקורוקוקו
ברי3ל ,טווי את הצמר

אנ>מבל זמרי "מיתר"
לי זבה  -נגנ קונטרבא%
דוד זבה  -מנהל מו%יקלי ,מעבד ופ%נתרנ

הדר עטרי % -ופרנ
תמר מלזר קרימולוב>קי  -חלילנית
דוד זבה  -פ%נתרנ ,מעבד

גבריאלה לואי> עמ שי טוחנר וחברימ בשתי תוכניות שירי עמימ " -נשיקות מתוקות מיינ" ו"מלונדונ למלבורנ"
זמרי כיתת האמנ הבינלאומית ע"ש ז'מבוקי ירושלימ מציגימ הפקה של "חליל הק>מ"
בגר>ה מזוקקת ,יצרית ומלאת הומור
מקהלות וחבורות זמר שרימ "בראש טוב" וברפרטואר רעננ ומגוונ
מו>יקה קאמרית קלא>ית בביצוע הרכב נגנימ מקצועי
שלישיית מיכאל גורודצקי בתוכנית כליזמר מ>ביב לעולמ
שלישיית "עולמ ומלואו" בניהול עוזי רוזנבלט מנגנימ מו>יקה עממית ,קלא>ית ועד למו>יקה ישראלית וג'אז
"לצפונ באהבה" משירי להקת פיקוד צפונ ומשירי אמיתי נאמנ ,בניהול מוטקה שלפ ואורי אורלב

מחיר כני>ה למבוגר₪85 :

רונית כצ ,מיכל >נש-אלקנ ,י>מינ גמליאל,
אורלי מזור-יובל ,ארז טל ,רונ גנג,
דורונ דר ,עידנ ששונ
ארז טל  -מנהל מו%יקלי

ויוולדי – "מגניפיקט,
גלוריה וקונצ'רטו"

מחיר כני>ה לילד₪30 :
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14:00
שישי 2.6.17
קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95

שמיניית ווקאל  -זמרי א-קפלה וירטואוזימ

רביעי  -שבועות  31.5.17ושבת  3.6.17 -בינ השעות 12:00-16:00
בפטיו:
בפינת ירושלימ:
בפינת הזיתימ:

דניאלה >קורקה % -ופרנ
אייל לבר  -נגנ גיטרה ,צ'ורינו וטנגו

Eleanor Rigby, 64, Yesterday,
Penny Lane, USSR,
From Me to You,
All My Loving

קונצרטים בחוץ  -הפ3טיבל שבתוכ הפ3טיבל  -תוכנית מדהימה 4 :שעות ב 5-מוקדימ בו-זמנית
בפינה המערבית:

וילה-לובוס – בכיאנ 3ברזילייר 3מ5 '3
רמירז – "אלפונ3ינה והימ"
ז'ילברטו ז'יל – "הגביע"
ויולטה פארה – "תודה לחיימ"
לואיז בונפה – "בוקר הקרנבל",
מתוכ "אורפאו נגרו"

באך – פוגה ב-מי ,אייר ,אוהבת באכ
חיפושיות –

"הללויה –
לאונרד באמריקה"

המקהלה הקאמרית תל-אביב
תזמורת בארוקדה
מיכאל שני  -מנצח

דרום אמריקה בשיר –
רמירז ,וילה-לובוס,
ז'ילברטו ז'יל ,קאימי

"באך וחיפושיות" –
עם שמיניית ווקאל

ויוולדי – ,CREDOפרסל – "מו3יקה לשעה קלה"
בריטן " -אודה ל3נטה צ'צ'יליה"
עיבודימ לאנ3מבל ה3ולנימ מאת הKINGS SINGERS-
"מתנת הפשטות"" ,לוכ לומונד"  -שיר עמ 3קוטי,
"אי אפשר לקנות אהבה"" ,לילה טוב מלאכי",
"אובלדי אובלדה""You Are The New David" ,

שבת 3.6.17
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14:00
רביעי 31.5.17
קריפטה  -כנ3ייה צלבנית ₪ 95

 - Paul D. Headמנצח

הג'אז והקלאסי
נפגשים באבו-גוש

ל3ולנימ ,למקהלה ולתזמורת
באך – קונצ'רטו למנדולינה
באך גונו –  AVE MARIAלמקהלה ולעוגב
באך – מוטט" :הללו אדוני כל גויימ"
"כורל לאוהבימ הצעירימ"  -בנו3ח הצ'רצ'ילימ
עפ"י באך
"וחוצ ממכ ילדה ,אני אוהב את באכ" -
עיבוד למקהלה,לשיר מאת שמואל רוזנ,
יעקב הולנדר

הפאורחי
מאר3טיבל
ה"ב

חינסטרה  -פרק מ"קינות ירמיהו"

מקהלת האיחוד

7

USA

3פיריצ'ואל3

>בטלנה קו>יאטובה  -פ%נתרנית

שישי 2.6.17

תוכנית
מ2 '3

סמואל בארבר Agnus Dei -
וילקס ,ויטקר When David Heard -

רוננ בורשב3קי  -מנצח

כנ3יית 3נ ג'וזפ )קריית יערימ( ₪ 144

86$

הפאורחי
מאר3טיבל
ה"ב

רכישת כרטי>ימ ב"בימות" טל *6226 .ובמקומ במזומנ בלבד!
הזכות לשינויימ שמורה להנהלה

Danny Boy
Fair Phyllis
Willow Song

רביעיית זמרי "(:"$//$%5(9
טליה דישונ ,נועה דורונ ,גבריאל גולר ,קדמ ברגר
אליאב לביא  -נגנ גיטרה
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ŔńŋőŒŒŅŔńŋőŗŢœŔŒŇŔńŐŐŗŌŋœŔŒŌŋņŉňŉőŌōŎŏńŕŕŌśŉŕŎŒōŐŗŋşŎŌŐŗŋşŎŌőńŔŒňŒņŐŌŔńŌĬŋŔńŌŏţ
!ĦŒŎńŏņŔŒŝŉ
ĵŉņŉŔŗŕŏŢŅŒņŠŢ œŉŕőŌńŔŐŉōŕŎŒŇŒńőŕńŐŅŏţĵŉņŉŔőŒŇŒŒŎŔŗŇńŌœŉŕőŌĤŐŌŖńţıŉšŐńőńœŒň
ŗœŔńņŏŉőŌŉŐİŒŖŎŉļŏńŘńŌķŔŌĲŔŏŉņń

ĺŉőńŅŌŏŉŖŒņňŏţņŋŔŒŕŏŒŇŒ¶ŜŉŎňŏţŔŉŅŉőŎńŜŉŎ

ĳŔŌŒŅŔŉŕŖŌŅŌŏŉŖşŐŒŊőŒņŎńŕŕŉ͟ͼϟͿ *ŌŏŌœŔŌņřŒňŉőńŘŉŕŖŌņńŏŠŒœŏńŖńőńŏŌśőşŐŌ

A b u G o s h 5 1 s t Vo c a l M u s i c F e s t i v a l – S h a v u o t 2 0 1 7
Concerts at the St. Joseph Church (Kiryat Yearim)

1 Tuesday / 30.5.17 / 11:30 144 NIS
'HODZDUH8QLYHUVLW\&KRLU86$
%DFK$IULFDDQG6SLULWXDOV
Bach – Motet "Come, Jesu, Come" Program
African Missa Luba from Congo
A
for choir and percussions
Bach – Prelude in G major from Suite no. 1
for cello, arr. for marimba
Gue
Ronistad – On Ethiopian Tunes
o thste s
Spirituals – Good News, Deep River, Fesftiv
al
The Battle of Jericho
Ney Rosauro
Chen Zimbalista – percussionist
Paul D. Head – conductor

2 Tuesday / 30.5.17 / 15:00 144 NIS
Theodorakis – Zorba the Greek
IRU6RORLVWV&KRLUDQG2UFKHVWUD
Sylvia Kiguel – alto
Yaron Enosh – narrator
The Kibbutz Artzi Choir
Israel Netanya Kibbutz Orchestra
Yuval Ben-Ozer – conductor

3 Wednesday / 31.5.17 / 11:30 144 NIS
Winner of the 15th Arthur Rubinstein
Piano Competition
Bizet – Te deum with Keren Hadar,
for choir and piano
A selection of pieces for piano solo
Brahms – Waltzs on Love Songs for soloist,
choir and piano 4-hands
Winner of the 15th Arthur Rubinstein
Piano Competition
Edith Zvi – pianist and Arthur Rubinstein Piano
Competition Director
Keren Hadar – soprano
Irit Rub – pianist
The Ramat Gan Chamber Choir
Hannah Tzur – conductor

4 Wednesday / 31.5.17 / 15:00 144 NIS
Gounod – Missa Solemnis for Santa Cecilia,
for soloists, choir and piano

Bizet – Valse avec chœur
Fauré – Cantique de Jean Racine
Nur Darwish – soprano, Eitan Drori – tenor
Yoav Weiss – bass
Svetlana Kosyatova – pianist
Ihud Choir
Ronen Borshevsky – conductor

5 Wednesday / 31.5.17 / 18:00 144 NIS
'HODZDUH8QLYHUVLW\&KRLU86$
&HOHEUDWLRQV6RUURZV-D]] Progra
m
and Spirituals
B
The American Song Book:
Lenon and McCartney – Good Day Sunshine
Gershwin – Embraceable
Loewe/Lerner – Almost Like Being in Love
Duke Ellington – It Don't Mean a Thing
Spirituals
Samuel Barber – Agnus Dei
Wilk / Whitacre – When David Heard
Ginastera – A movement From Lamentations
of Jeremiah
Gue
Bach motet
of thste s
Festiv
al
Paul D. Head – conductor

ō ĸŉŕŖŌņńŏŠ ņŒŎńŏŠőŒō ŐŗŋşŎŌ ņ ĤŅŗħŒŜ ¶ ļńņŗŒŖ 
ĹńőńĺŗŔĹŗňŒŊŉŕŖņŉőőşōŔŗŎŒņŒňŌŖŉŏŠ

Hanna Tzur - Music Director

6 Friday / 2.6.17 / 11:30
I Love Bach the Most

Concerts at the Crypt

144 NIS

Bach – Lutheran Mass in G major, BWV 236
Bach – Concerto for mandolin
Bach / Gounod – Ave Maria for choir and organ
Bach – Motet, Lobet den Herrn alle Heiden, BWV 230
Choral for Young Lovers, in the style of the
Churchills, after Bach
Yaakov Hollander - "I love Bach",
lyrics by Shmuel Rosen, arr. for choir
Eitan Drori – tenor, Daniel Portnoy – baritone
Shmuel Elbaz – mandolin playe, Boris Zobin – organist
Shahar Choir
Gila Brill – conductor

7 Friday / 2.6.17 / 15:00
144 NIS
Jazz and Classic Meet in Abu Gosh
Yaron Gottfried Trio
with Moran Vocal Octet
Vivaldi – Credo, Purcell – Music for a While
Britten – Ode to Santa Cecilia
Kings Singers arrangements:
Simple Gifts; Loch Lomond - Scottish folk song;
Can't Buy Me Love; Goodnight, My Angel;
Obladi Oblada; You Are the New David
Hadas Faran-Asia, Tom Ben Ishai – soprano
Avital Deri, Zlata Hirshberg – alto
Oshri Segev, Hillel Sherman – tenor
Guy Pelc, Yoav Weiss – bass
Yaron Gottfried – pianist and arranger
Yorai Oron – double bass player
Rony Holan – percussionist
Naomi Faran – conductor

8 Saturday / 3.6.17 / 11:30
144 NIS
Brazilian Requiem for a Portuguese
Queen by José Maurício Nunes Garcia

:VÄH7LKYV¶ZVWYHUV (Portugal)
Anna Marica Evers – alto, Oshri Segev – tenor
Yair Polishook – bass, Gili Rinot – clarinetist
Ricardo Rapoport - cavaquinho, classical bassoon (Brazil)
HaGalil Ha-Elion Choir
Ron Zarhi – music director and conductor
Phoenix Ensemble
Myrna Herzog – conductor and music director

9 Saturday / 3.6.17 / 15:00
144 NIS
9LYDOGL²0DJQLÀFDW*ORULD
and Concerto

=P]HSKP¶4HNUPÄJH[MVYZVSVPZ[Z
choir and orchestra
Gloria for soloists, choir and orchestra
*VUJLY[VMVYZVWYHUPUVÅ\[L
Yeela Avital – soprano, Avital Deri – alto
Reuvena Hod - sopranino recorder player
The Tel Aviv Chamber Choir
Barocada Collective Ensemble
Michael Shani – conductor

10 Saturday / 3.6.17 / 18:00
144 NIS
Hallelujah – Leonard in America
/HRQDUG%HUQVWHLQ/HRQDUG&RKHQ
with Meitar Opera Studio Voices from
the Israeli Opera
Leonard Bernstein – A selection from Candide
and West Side Story, arr. for ensembles
Leonard Cohen – Songs arr. for ensembles
Meitar Opera Studio singers
Lee Seba – double bass player
David Seba – music director, arranger and pianist

11 Wednesday / 31.5.17 / 14:00 NIS
6RXWK$PHULFDQLQ6RQJV²5DPLUH]
9LOOD/RERV*LOEHUWR*LO&D\PPL
Villa-Lobos – Bachianas Brazileiras no. 5
Ramirez – Alfonsina y el mar
Gilberto Gil – Balé da Bola (Copa 98)
Violeta Farah – Gracias a la vida
Luiz Bonfá - Morning of Carnival from Orfeu Negro
Daniela Skorka – soprano
Eyal Leber – guitar, chorinho and tango player

12 Wednesday / 31.5.17 / 16:15 NIS
A tribute to Nana Mouskouri's Songs
Hadjidakis – A Woman on the Beach,
The Road To Nowhere
Zorba's tune arr. for guitar and mandolin
Greek folk tunes – The Coat, Milesa Muo
Bob Dillan – Farewell Angelina
Carlos Almaran – Historia de un Amor
Audrey Arno – Retour a Napoli
Schmidt – Remember September?
Revital Raviv – soprano
Yaakov Reuven – mandolin player
Shai Zelman - percussionist
Eyal Leber – guitar player

13 Friday / 2.6.17 / 14:00  NIS
Bach and the Beatles with Vocal Octet
Bach – Fugue in E, Air, Love Bach
The Beatles – Eleanor Rigby, 64, Yesterday, USSR,
Penny Lane, From Me to You, All My Loving
9RFDO2FWHW

14 Friday / 2.6.17 / 16:15  NIS
$PDOLD5RGULJXHV4XHHQRI)DGR²
From Portugal with Love
Fado português
Solidão (Canção Do Mar)
Campinos Do Ribatejo
Cantigas da boa gente
Foi Deus
As Rosas Do Meu Caminho
Saudades de Ti
Hagit Noam – soprano
Yaakov Reuven – mandolin player
Eyal Leber – guitar player

15 Saturday / 3.6.17 / 14:00 NIS
+DGDU$WDUL2SHUD6LQJHU²
"He Pastures Among The Lilies"
From Sana'a, the Yemenite vineyard,
the Atari Family to the Opera
Jewish-Yemenite folk songs
Mozart – Exsultate jubilate
Hadar Atari – soprano
Tamar Melzer-Krimolovsky – Å\[PZ[
David Seba – pianist and arranger

16 Saturday / 3.6.17 / 16:15 NIS
)RON6RQJVIURP6SDLQ5XVVLD
England and France
Arrangements for singers and guitar
Velozo – Curucucu Paloma
Brussels, Spun the wool, Danny Boy,
Fair Phyllis, Willow Song
$OOD%UHYH9RFDO4XDUWHW
Talia Dishon, Noa Doron, Gavriel Goler,
Kedem Berger
Eliav Lavi – guitar palyer

ĮŒőŚŉŔŖşņŚŉŔŎņŌĮŌŔŠţŖŃńŔŌŐņĤŅŗħŒŜ

1 ĦŖŒŔőŌŎŐńţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ħŒŕŖŠĸŉŕŖŌņńŏţĹŒŔķőŌņŉŔŕŌŖŉŖń
+LSH^HYLĵļĤ
ĳŔŒŇŔńŐŐń
ĥńřĤŘŔŌŎńŌĵœŌŔŌśŗšŏŕ
A
͟Ϋϲ ϓϟͿςͿ&RPH-HVX&RPH
ΪϡͺΫͽΰͺΫΉ0LVVD/XEDͥϟͽ͵ϟͶͻΉϲϟϡΫ
ϺͶΫϡͽгϲ
͟ΫϲͧϡςͻΈͶΉΰϟͻΆͼΫͷϟϡΰΈͿг1R
ͶͻΉʹϟͻϟͽςͻ;ςϡςͻϟͷςͽςͶͻΉͼΫϡͼͳг
ϠϟͽΰͿΫͶ2Q(WKLRSLDQ7XQHV
ί;ϡϺ·ͻΰг*RRG1HZV'HHS5LYHU
7KH%DWWOHRI-HULFKR
φςвϠϟΫϺϡϟ
ħŒ
ŘŉŕŖŌŕŖŠ
ņńŏţ
ϱςͽͪͼͳΫͻΰͿΫœŉŔŎŗŕŕŌţ
ĨŌŔŌŊŉŔͧΫϺͻΆϱςͶ
2 ĦŖŒŔőŌŎŐńţŇŒňńņ!ŜŉŎ
İŌŎŌŕĶŉŒňŒŔńŎŌŕħŔŉŎīŒŔŅń
͡ͻΉΰϟͻΰͿϟʹϲϟϡΫϟϡͺςΰͿϡΫ
ίͻΆʹΉͥ͵ςͻΆͥ͵ςͻΆńŏŠŖ
Yaron Enosh – narrator
Ϟͳ΅ςͶͽςͽͽгвͥͳϺͽгвϲϟϡ
ͤϡΫͻΆΰͺвͥͳϺͽгвϟϡͺςΰͿϡφςͿΫͽ
ĨŌŔŌŊŉŔͱʹΫͻΆ͟ςͽϞςϡ
3 ĵŔŉňńŐńţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ĳŒŅŉňŌŖŉŏŠŇŒŘŒŔŖŉœŠţőőŒŇŒŎŒőŎŗŔŕń
ŌŐĤŔŖŗŔńĴŗŅŌőŜŖŉōőń
͟ς7H'HXPΰͥςϡςͽͥςϡςͽΪͶΫϡ
ͶͻΉϲϟϡΫϟϡͿς;Ϋͽϟ
ͤͳϡΫͽͽгς;ΆςΰгͶͻΉϟϡͿς;Ϋͽϟΰϟͻϟ
͟ϡΫͼΰάΫͻΆΰгͧςΰͽͻΈͳʹͶͻΉΰϟͻΰͿΫ
ϲϟϡΫϟϡͿς;ΫͽϟʹϡϺͺ
ͧϟͳςͶͿςͻΆ͵ϟϟϡͿς;ΆΉͽͽϟ͵ϟͺϟͽͺϺϡΰΫ
ͼΪϡͿϺϡΫϠϺͳͽͿςвͽΫ
ͤͶͿͪʹřŗňŒŊŉŕŖņŉőőşōŔŗŎŒņŒňŌŖŉŏŠ
ŎŒőŎŗŔŕńŌŐŉőŌĤŔŖŗŔńĴŗŅŌőŜŖŉōőńŘŒŔŖŉœŌńőŒ
ͥςϡςͽΪͶΫϡŕŒœŔńőŒ
ͤϡͿϠϟͳŘŒŔŖŉœŌńőŒ
ͥΫͼςϡͽгвϲϟϡϠΫͼΫͿ͠ΫͽΫ
ĨŌŔŌŊŉŔϱΫͽΫͪϺϡ
4 ĵŔŉňńŐńţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ħŗőŒĶŒŔŊŉŕŖņŉőőńţŐŉŕŕńņśŉŕŖŠ
ŕņĺŉŚŌŏŌŌňŏţŕŒŏŌŕŖŒņřŒŔńŌ
ŘŒŔŖŉœŌńőŒ
ĥŌŋŉĦńŏŠŕŕřŒŔŒŐ
ĸŒŔŉ*HU[PX\LKL1LHU9HJPUL
φϺϡ͡ΫϡʹŕŒœŔńőŒ
ͰвͿΫͽ͡ϡϟϡŖŉőŒŔ
аϟΫʹάΫвΰŅńŕ
ίʹςͿͻΫͽΫͥϟΰΉͿϟʹΫŘŒŔŖŉœŠţőŒ
Ϟͳ΅ςͶͽςͽͽгвϱϟϡ
ĨŌŔŌŊŉŔϠϟͽςͽ͟ϟϡ΄ςʹΰͺв
5 ĵŔŉňńŐńţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ħŒŕŖŠĸŉŕŖŌņńŏţĹŒŔķőŌņŉŔŕŌŖŉŖń
+LSH^HYLĵļĤ
ĳŔŒŇŔńŐŐń
ĳŔńŋňőŌŎŌĵŎŒŔŅŠĨŊńŋŌ
B
ĵœŌŔŌśŗšŏŕ
ΪͼςϡͺΫͽΰͺΫΉͺͽ͵Ϋ;ςΰςͽ
ͦςͽϟͽϓΫͺͺΫϡͿͽ*RRG'D\6XQVKLQH
͠ςϡʹͽ(PEUDFHDEOH
ͦϟϺͦςϡͽςϡ$OPRVW/LNH%HLQJLQ/RYH
͡ΈͺͰͻͽ͵Ϳϟͽ,W'RQ W0HDQD7KLQJ
ί;ϡϺ·ͻΰ
ί·ͼΈ·ͻΆ͟Ϋϡͳςϡ$JQXV'HL
ͨͻͺͨͿΫͺςϡ:KHQ'DYLG+HDUG
ϱͽΫΰͿςϡΫ$0RYHPHQW)URP
ħŒ
/DPHQWDWLRQVRI-HUHPLDK
ŘŉŕŖŌŕŖŠ
ņńŏţ
͟ΫϲϓϟͿςͿ
ĨŌŔŌŊŉŔͧΫϺͻΆϱςͶ

6 ĳţŖőŌŚńŌŢőţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ŃŒśŉőŠŏŢŅŏŢĥńřń
͟ΫϲͦΈͿςϡΫͽΰͺΫΉϓςΰΰΫΰϟͻΆͼΫͷϟϡ%:9
͟ΫϲͥϟͽςϡͿͶͻΉͼΫͽͶϟͻͽг
͟Ϋϲ͠Ϻͽϟ$YH0DULDͶͻΉϲϟϡΫϟϡ͵ΫͽΫ
͟ΫϲϓϟͿςͿ/REHWGHQ+HUUQDOOH+HLGHQ%:9
ϱϟϡΫͻͶͻΉΈͽгϲʹͻΈͳͻςͽͽгϲ
ʹΰͿͻς&KXUFKLOOV;ϟΰͻς͟ΫϲΫ
ͲΫͺϟʹ͠ϟͻͻΫͽͶςϡͲͻΈͳͻΈ͟ΫϲΫͽΫΰͿϲ
ͬͼϺ·ͻΉϠϟςͽΫϟͳϡΫͳϟͿͺΫͶͻΉϲϟϡΫ
ͰвͿΫͽ͡ϡϟϡŖŉőŒŔ
͡Ϋͽ·ͻΆͧϟϡͿͽϟвŅńŔŌŖŒő
ͬͼϺ·ͻΆͰͻΆͳΫŐńőňŒŏŌőń
͟ϟϡΰͣϟͳͽŒŔŇńő
ϱϟϡͬΫϲΫϡ
ĨŌŔŌŊŉŔ͠ͻΫ͟ϡͻΆ
7 ĳţŖőŌŚńŌŢőţŇŒňńņ!ŜŉŎ

ĨŊńŋŌĮŏńŕŕŌŎńņŕŖŔŉśńņĤŅŗħŒŜ
ĶŔŌŒŃŔŒőńħŒŖŘŔŌňńŕŒņŐŉŕŖőŒŕŒŎŖŉŖŒŐ
İŒŔńő
ĦŌņńŏŠňŌ*YLKVĳŉŔŕŉŏŏ4\ZPJMVYH>OPSL
ĥŔŌŖŖŉ6KL[V:HU[H*LJPSPH
įŗśŜŌŉńŔńőŊŌŔŒņŎŌ ĮŒŔŒŏŉōņŒŎńŏń !
:PTWSL.PM[Z"3VJO3VTVUKŜŒŖŏńőňŕŎńţ
őńŔŒňőńţœŉŕőţ"
Can't Buy Me Love; Goodnight, My Angel;
Obladi Oblada; You Are the New David
ΪͶΫΰͩΫϡΫͽΪΰΫϨϟͼ͟ςͽͤΫвŕŒœŔńőŒ
ΪʹͿΫͻΆ͡ςϡͣͻΫͿΫϱϡͳςϡ͵ńŏŠŖ
Ϟϡίς͵ςʹ͠ͻςͻΆͬςϡͼΫͽŖŉőŒŔ
аϟΫʹάΫвΰ͠ΫвͧςͻςŅńŔŌŖŒő
Ͳϡϟͽ͠ϟͿϡͶŘŒŔŖŉœŌńőŒńŔńőŊŌŔŒņŎń
аϟϡΫвϞϡϟͽŎŒőŖŔńŅńŕ, ϠϟͽϱϟͻΫͽœŉŔŎŗŕŕŌţ
ĨŌŔŌŊŉŔφΫϟͼͩΫϡΫͽ

8 ĵŗŅŅŒŖńŌŢőţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ĹŒŕŉİńŗŔŌŕŌŒıŗőŠŉŕħńŔŕŌńĥŔńŋŌŏŠŕŎŌō
ŔŉŎņŌŉŐœŒœŒŔŖŗŇńŏŠŕŎŒōŎŒŔŒŏŉņŉ
ίϟΉͧςͶϡϟŕŒœŔńőŒĳŒŔŖŗŇńŏŌţ
ΪͽͽΫϓΫϡͺΫͰʹςϡΰńŏŠŖ
Ϟϡίς͵ςʹŖŉőŒŔͲϡͧϟͻ΄ϺͺŅńŕ
͠ͻϠͽϟͿŎŏńŔőŉŖ
ϠͺΫϡͶϟϠΫ;ϟ;ϟϡͿJH]HX\PUOVŎŏńŕŕŌśŉŕŎŌō
ŘńŇŒŖĥŔńŋŌŏŌţ)
ϱϟϡάςϡϲͽςв͠Ϋͻͻς
ϠϟͽͣΫϡϲňŌŔŌŊŉŔŌŐŗŋşŎńŏŠőşō Ř ħŒŕŖŠ
ŉŕŖŌņń
ŔŗŎŒņŒňŌŖŉŏŠ
ŏţ
ΪͽΰΫͼͳͻΆͩςͽͺΰ
ĨŌŔŌŊŉŔϓϡͽΫ͠ςϡϟ͵
9 ĵŗŅŅŒŖńŌŢőţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ĦŌņńŏŠňŌ4HNUPÄJH[.SVYPHŌ*VUJLY[V
0DJQLðFDW*ORULDͶͻΉΰϟͻΰͿϟʹ
ϲϟϡΫϟϡͺςΰͿϡΫ
&RQFHUWRͶͻΉͻςвͿгΰϟ;ϡΫͽͽϟ
ΪвςͻΫΪʹͿΫͻΆŕŒœŔńőŒΪʹͿΫͻΆ͡ςϡńŏŠŖ
ϠςϺʹςͽΫϞͶŘŏŉōŖńŕŒœŔńőŌőŒ
ͥΫͼςϡͽгвϲϟϡϨςͻΆΪʹʹΫ
ϞϡͺςΰͿϡ͟ΫϡϡϟͺΫͶΫ
ĨŌŔŌŊŉŔϓϲΫ·ͻΆͬΫͽ
10 ĵŗŅŅŒŖńŌŢőţŇŒňńņ!ŜŉŎ
ĤŏŏŌŏŗōţįŉŒőńŔňņĤŐŉŔŌŎŉ
įŉŒőńŔňĥŉŔőŕŖńōőįŉŒőńŔňĮŒšő
ĵŒņŐŉŕŖőŒŕĲœŉŔőŒōŕŖŗňŌŉō İŉōŖńŔ 
ĬŋŔńŌŏŠŕŎŒōĲœŉŔş
ͦςϟͽΫϡͶ͟ςϡͽΰͿΫвͽͳϡΫͽͽгςͽϟͼςϡΫ
ͼΈͺͻϟʹͥΫͽͶͶάςΰͿΰΫвͶΰͺΫΉ
ΰͿϟϡΉʹϟͳϡΫͳϟͿͺςͶͻΉΫͽΰΫͼͳͻΉ
ͦςϟͽΫϡͶͥϟ·ͽ;ςΰͽʹΫϡΫͽͷϡϟʹͺςͶͻΉΫͽΰΫͼͳͻςв
ͧςʹгϟ;ςϡͽϟвΰͿϺͶϓςвͿΫϡ
ͦίςͳΫŎŒőŖŔńŅńŕ
İŗŋşŎńŏŠőşōŔŗŎŒņŒňŌŖŉŏŠńŔńőŊŌŔŒņŝŌŎŌ
œŌńőŌŕŖ͡·ʹͶͣςͳΫ

ĮŒőŚŉŔŖşņĮŔŌœŖŉ
11 ĵŔŉňńŐńţŇŒňńņ! ŜŉŎ
łŊőńţĤŐŉŔŌŎńņœŉŕőţř
ĴńŐŌŔŉŕĦŌŏŏńįŒŅŒŕĪŌŏŅŉŔŖŗĪŌŏ
ĨŒŔŌņńŏĮńŌŐŐŌ
άͻͻΫͦϟͳϟΰ͟ϡΫͻΆΰͺΫΉͳΫϲΫͽΫ1R
ϠΫͼϡςΰ$OIRQVLQDϺ(O0DU
͢ͻͳςϡͿϺ͢ͻ%DOÒGD%ROD &RSD
άϟͻςͿΫͧΫϡϡΫ*UDFLDVDODYLGD
ͦϺΰ͟ϟͽΫͨͿϡϟͺΫϡͽΫʹΫͻΫͻΆͼΫ
ͫςϡͽгвϞϡςв
͡Ϋͽ·ͻΫίͺϟϡͺΫŕŒœŔńőŒ
ͰΉͻΆͦςͳςϡΫŇŌŖńŔńřŒŔŌőřŒŌŖńőŇŒ
12 ĵŔŉňńŐńţŇŒňńņ! ŜŉŎ
ĳŉŕőŌıńőşİŗŕŎŗŔŌ
Hadjidakis - A Woman on the Beach,
The Road To Nowhere
ͣϟϡͳΫʹ;ςϡςͻϟͷςͽͶͻΉ͵ͿΫϡг
ͼΫͽͶϟͻͽг
͠ϡςςΰͺςͽΫϡϟͶͽгςͼςͻϟͶ7KH&RDW
Milesa Muo
Bob Dillan - Farewell Angelina
Carlos Almaran - Historia de un Amor
Audrey Arno - Retour a Napoli
Schmidt Remember September?
ϠςʹͿΫͻΆϠΫʹʹŕŒœŔńőŒ
ͲΫͺϟʹϠςϺʹςͽŐńőňŒŏŌőń
ͬΫвͣςͻΆͼΫͽœŉŔŎŗŕŕŌţ
ͰΉͻΆͦςͳςϡΫŇŌŖńŔń
13 ĳţŖőŌŚńŌŢőţŇŒňńņ! ŜŉŎ
ĥńřŌĥŌŖŏŋņŌŕœŒŏőŉőŌŌņŒŎńŏŠőŒŇŒŒŎŖŉŖń
͟ΫϲͩϺ͵ΫͼͼΫͷϟϡάϟͶϺϲͦΈͳͻΈ͟ΫϲΫ
7KH%HDWOHV(OHDQRU5LJE\<HVWHUGD\8665
Penny Lane, From Me to You, All My Loving
άϟͺΫͻΆͽгвϟͺͿςͿ
14 ĳţŖőŌŚńŌŢőţŇŒňńņ! ŜŉŎ
ĤŐńŏŌţĴŒňŔŌŇŉŕĮŒŔŒŏŉņńĸńňŒ
ĬŋĳŒŔŖŗŇńŏŌŌŕŏŢŅŒņŠŢ
Fado português
6ROLGÂR &DQÍÂR'R0DU
Campinos Do Ribatejo
Cantigas da boa gente
Foi Deus
As Rosas Do Meu Caminho
Saudades de Ti
ϱΫ͵ͿφϟΫͼŕŒœŔńőŒ
ͲΫͺϟʹϠςϺʹςͽŐńőňŒŏŌőń
ͰΉͻΆͦςͳςϡΫòŇŌŖńŔń
15 ĵŗŅŅŒŖńŌŢőţŇŒňńņ! ŜŉŎ
ĲœŉŔőńţœŉņŌŚńĤňńŔĤŖńŔŌœŔŉňŕŖńņŏţŉŖ!
ĳńŕŖŅŌŝńŕŔŉňŌŏŌŏŌō
ίςͼΆΉΪͿΫϡʹͽϟ͵ϡΫͶͽͺϟʹίΫͽгʹϞ;ςϡϺ
ρʹϡςвΰͺϟвςͼςͽΰͺςͽΫϡϟͶͽгς;ςΰͽ
ϓϟΫϡͿ([VXOWDWHMXELODWH
ΪͶΫϡΪͿΫϡŕŒœŔńőŒ
ϨΫͼΫϡϓςͻΆςϡͥϡͼϟͻϟʹΰͺŘŏŉōŖń
ΪϡΫͽͷϡϟʹ΄ͺ;ΫͽΰͿĨšņŌňīŉŅń
16 ĵŗŅŅŒŖńŌŢőţŇŒňńņ! ŜŉŎ
ıńŔŒňőşŉœŉŕőŌĬŕœńőŌŌĴŒŕŕŌŌ
ĤőŇŏŌŌŌĸŔńőŚŌŌ
ņŒŅŔńŅŒŖŎŉňŏţœŉņŚŒņŌŇŌŖńŔş
9HOR]R&XUXFXFX3DORPD
Brussels, Spun the wool, Danny Boy,
Fair Phyllis, Willow Song
$OOD%UHYHʹϟͺΫͻΆͽгвͺʹΫϡͿςͿ
ϨΫͻΉ͡ϟͽφϟΫ͡ϟϡϟͽ͠Ϋʹϡ·ͻΆ͠ϟͻςϡ
ͥςͶςͼ͟ςϡ͵ςϡ
ͰͻΫʹͦΫʹŇŌŖńŔń

,טיבל היקרימ$אורחי הפ
יות הכפר/יקה יפיפייה בכנ/ עמ מו, באויר הנפלא של הרי ירושלימ,ימ/טיבל פירושו חופשה מושלמת בנופ מק/להיות בפ
. חד פעמית,חושית עילאית-יות זו חוויה רב/טיקה המעולה של אולמות הכנ/יקה באקו/ להאזינ למו.גוש-הציורי אבו
./לובו- וילה, ברנשטינ,/ תאודורקי, פורה, גונו, ביזה,/ ברהמ, באכ, בחרתי עשרות יצירות מופת מאת ויוולדי,51-טיבל ה/לפ
,יקה בארה"ב ובעולמ/ המקהלה מופיעה בהצלחה במרכזי המו. ארה"ב- יטת דלוור$ מקהלת אוניבר- טיבל/אורחי הפ
ה לובה" האפריקנית עמ אמנ כלי הנקישה$ ביניהנ "מי,טיבל תשיר המקהלה שתי תוכניות/ בפ.עמ מנצחה פול הד
.טה$חנ ציבלי
 וביזה עמ זמרת/ בקונצרט מיצירות ברהמ,נתרנימ ע"ש ארתור רובינשטיינ$ ראשונ בתחרות הבינלאומית לפ/זוכה פר
.גנ- והמקהלה הקאמרית רמת,ופרנ קרנ הדר/ה
./ "זורבה היווני" מאת תאודורקי,/מבל פניק/ אנ- ""רקוויאמ ברזילאי למלכה פורטוגזית
. מלכת הפאדו מפורטוגל-  ועמליה רודריגז, מחווה לשירימ ששרה ננה מושקורי:בקריפטה שבמרכז הכפר
, מקהלות: מוקדימ5-יית קריית יערימ ב/ קונצרטימ במיתחמ כנ- טיבל$טיבל שבתוכ הפ$ הפ- ""קונצרטימ בחוצ
. אקורדיונימ ושירה בחורשה, פינת הזיתימ,הרכבימ קאמריימ
. אנו מאחלימ לכמ הנאה מרובה,טיבל/בשמי ובשמ הנהלת הפ

יקלית/ מנהלת מו,חנה צור

פסטיבלים
יקה קולית/ למו51-טיבל ה/הפ
$EX*RVK9RFDO0XVLF)HVWLYDO
www.agfestival.co.il

שנים
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30.5-3.6.2017 שבועות

מבצע
/פר/אמריקנ אק
 הנחה₪ 50
 נקודות890 תמורת

:ימ לקונצרטימ$הזמנת כרטי
במידה ולא הצלחת
ימ$"בימות" משרד כרטי
ימ דרכ/ לרכוש כרטיwww.bimot.co.il :באינטרנט
 התקשר- * האינטרנט6226 או/ ו02-6237000 :טל
:"ישירות ל"בימות
*3221 :בראבו
02-6237000

גוש-ימ באבו/מכירת כרטי
טיבל/בימי הפ
במזומנ בלבד
למידע בימי
:טיבל בלבד$הפ
055-9415237 .טל

טיבל$ שהוזמנ באינטרנט ולהביאו לפ$ את הכרטי$נא לא לשכוח להדפי
מומלצ ביותר להגיע לפחות כשעה לפני הקונצרט
עה פנימית מתחנות/טיבל תעמוד ה/לרשות באי הפ
. ומעלה6 יות לילדימ מגיל/ה לקונצרטימ בכנ/הכני
.(נ ג'וזפ )קריית יערימ/ יית/עה לאורכ הדרכ לכנ/הה
.גרנה בזמנ/הדלתות ת
.פ/ה ולא יוחזר כ/למאחרימ לא תותר כני
. ישיבה גמ על המדרגות- בקריפטה
.אינ לצלמ או להקליט במהלכ הקונצרטימ
.חניה לנכימ
 וצרפו את הדוא"ל שלכמ לקבלת מידע שוטפ על תוכניותינוwww.agfestival.co.il :טיבל/בקרו באתר הפ

 חנה צור:יקלי/ניהול מו
המלונות המארחימ במטה יהודה
טיבל$המלונ המארח של הפ
*3992 להזמנות
www.yearimhotel.com

 גרשונ כהנ:מנהל ומפיק

(גוש והרי יהודה )ע"ר-יקה ותיירות באבו$ מו,עמותת הידידימ לקידומ תרבות

©¥³³°«¥¡ £¡¶°«¨¥ ¡¡¬¨ ¥¥¬°µ¡¡¨¦´

טיבל$ מארח הפ- מלונ יערימ
*3992
02-5342818 (נ ג'וזפ )קרית יערימ/ יית/מלונ כנ
מלונ נוה אילנ
03-9190500
מלונ צובה
02-5347054
מלונ שורש
02-5338338
מלונ כרמימ
02-5489800
מלונ יד השמונה
02-5942000
050-5234242 החאנ של מייק באבו גוש

גוש-המועצה המקומית אבו
גוש-עדת אבו/מ
גוש- הראשונה באבו- עדת קראוונ/מ
עיד/ עדת אבו/מ
עדת נאג'י/מ
ממתקי הכפר
עדה הלבנונית/המ
עדת נעורה/מ
עדת אבו אלעבד/מ
ממתקי אבו דאוד
"חובז" בית קפה ומאפה
עדת טחונה/מ
טיל בע"מ/ טק.ה.ג.א
02-5701607 -  אירועימ וחתונות- גוש-תנ אבו/בו
052-2382325 -  אירוח ביתי בהזמנה מראש- נעמתי

