
                   

יום ראשון 20 בדצמבר 

מיץ פטל18:00 
אופרה לכל המשפחה ע"פ ספרה של 

חיה שנהב 
לחנים - יונתן קרת 

כתיבה - יונתן קרת ואיתנה מדן משה 
ניהול מוזיקלי - שרון רוסטורף-זמיר 

בימוי - יוליה פבזנר
עיצוב ותלבושות - אליס קרויטור

מיץ פטל - לוטם טאוב 
אנסמבל עצי היער - יואב איילון, מאיה סייג, 

נטע פלומן 
ג׳ירפה - נוי שיוו 

אריה - מתן גנדלמן 
פסנתר - דן דויטש 

הלאה ממני19:00
 מופע שירה טרנסג'נדרית 

מאת בועז בן משה
אנסמבל "מיתר":

מצו סופרן - רעות ונטוררו
חליל - הגר שחל

בסון - נדב כהן
פסנתר - עמית דולברג

פסקול  קלאסית,  גיטרה  חשמלית,  גיטרה 
בן-משה בעז   - אלקטרוני 

לְמֵה20:00  ִּ כ
אנסמבל מיתר

איל אדלר:  Imaginary Figures לפסנתר סולו 
ְלֵמה  ראובן סרוסי: ִכּ

נתנאל אוזנה: Mind Your Banana  )בכורה(
יונתן רון: à travers l‘horizon )בכורה(

סופרן  - ענבל בריל, חליל - הגר שחל, אבוב - 
דימה מלכין, קלרינט - יונתן הדס, קלרינט-בס 
- תומר אורנן, בסון - נדב כהן, סקסופון - אלי 
קורמן*, כינור - טליה הרצליך*, כינור - בנדיקט 
בינדוולד, ויולה - נתנאל גובלר*, צ‘לו - יוני 
גוטליבוביץ‘, פסנתר - עמית דולברג, כלי 

הקשה - אמיר לביא. 

מנצח - גיא פדר
אלקטרוניקה - הדס פארי 
טכנאי סאונד - דוד לוריא 

* חברי מסלול "תדרים" לביצוע מוזיקה עכשווית 
באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.

רסיטל פסנתר21:15
עפרה יצחקי מנגנת יוסף טל

יוסף טל: קטעים לפסנתר – 1937
שש סונטות – 1946

קונצ‘רטו לפסנתר ולסרט מגנטי – 
1964

חמש צפיפויות – 1975
מסה מס‘ 5 - 2000

פסנתר – עפרה יצחקי
בין היצירות ישולבו קטעים קצרים מתוך דבריו 

של יוסף טל 
באדיבות שירות הסרטים הישראלי

איך זה שכוכב אחד-22:15
שרים נתן זך

רסיטל לבריטון ולפסנתר
אבנר חנני: מחזור שירים 

רוני רשף: "רומנטיקן ברומא" 
נעמה תמיר: ארבעה שירים לבריטון ופסנתר  

מתי כספי: "איך זה שכוכב אחד מעז" 

שירה )בריטון( - יאיר פולישוק 
פסנתר -  יעל קרת 

יום שני 21 בדצמבר 

שירים ופזמונות18:30
שירי זמר ושירים אומנותיים

נועם שריף: "הנך יפה"  )עיבוד אייל באט(
ידידיה אדמון: "מה דודך מדוד"

נירה חן: "דודי לי" )עיבוד מנחם ויזנברג(
מרק לברי: "שחורה אני"

פאול בן חיים: "שיר ערש לבובתי"
מרק לברי: "פרפר אביב"

ורדינה שלונסקי: "דוד עצוב" 
חנוך יעקובי: "אחותי צוחקת"

אנדרה היידו: קטעים מתוך "שביל החלב"
פאול בן חיים: "יהא שולחנך ערוך"

צבי אבני: "לילה" 
צבי אבני: "שאני עמך"

סשה ארגוב: "שיר אחד"
ידידיה אדמון: "גמל גמלי" 

ורדינה שלונסקי: "שיר המים"
חנוך יעקובי: "הטלה"

סשה ארגוב: "מעבר לתכלת"

סופרן - מיכל אוקון
פסנתר - שירה שקד 

קליידוסקופ19:30
חמישיית תל אביב

יוהן סבסטיאן באך: קטעים מתוך הפסנתר 
המשווה )עיבוד לחמישייה: פסי קסל( 

סטיבן הורנשטיין: חמישייה מס‘ 1, "זכרונות" 
סרג‘ו שפירא: רביעייה 

עמרי אברם: "זהר" 
אהרון חרל"פ: "קליידוסקופ" 

חליל - הגר שחל
אבוב - דימה מלכין

קלרינט - דני ארדמן
קרן - איתמר לשם

בסון - נדב כהן 

בבה בלה20:45
מחזור שירים, מסע והרהור בעקבות 

העלייה הגדולה
יוצרת ומלחינה - ראלי מרגלית

שירה - יוליה פלדמן
פסנתר - תומר ברוך

תופים - אדם כהן
צ'להו )צ'לו אתני( - ראלי מרגלית

טקסטים: 
יוליה פלדמן, מיה טבת דיין, סרגי יסנין ברוסית, 

תרגום לעברית סיוון בסקין, ראלי מרגלית.

טרובדור בסמטאות הזמן21:45
ליאת כהן - גיטרה קלאסית

יחזקאל בראון: פרטיטה מחווה לפרסקובלדי
בעז בן משה: "אקו מבפנים"

יוסף ברדנשווילי: "סולה" )בכורה עולמית(
ליאור נבוק: "דרך סמטאות הזמן" - גיטרה 

ופס מגנטי

יום שלישי 22 בדצמבר 

גשם רך-מטר נאעם18:00
مطر ناعم

נור דראושה וניזאר אלכאטר

לחנים: 
זיאד  רחבאני,  האחים  אלכאטר,  ניזאר 

קוסמה ג‘וזף  אלרחבאני, 
מילים:

סעיד עקל, האחים רחבאני, מוחמד דרוויש, 
תמים אלאסדי, זיאד אלרחבאני

פסנתר - ניזאר אלכאטר
שירה – נור דראושה 

19:00Reflections השתקפויות
ליאור, עוזי, מיכל, עינת וקרן

- "Reflections", לחליל,  אהרון חרל"פ: 
בסון ופסנתר.

בעז בן משה: מתוך בגטלות לחליל סולו
טליה ארדל: "I'm(migration(" לפיקולו סולו
עמית פוזננסקי: טריו לקלרינט, בסון ופסנתר.
לבסון  נתנאל"  שלום,  "היה  ידידיה:  רון 

ופסנתר.
 סשה ארגוב: 2 שירים מתוך מחזור השירים
"קיץ תם", 1. "קיץ תם" 2. "האביב"  מילים: 

עוזי שלו
טל-חיים סמנון: "שלושה שיריו של אילן" 

לסופרן, חליל, קלרינט, בסון ופסנתר.

סופרן - קרן הדר
חליל ופיקולו - ליאור איתן 

קלרינט - מיכל בית-הלחמי 
בסון - עוזי שלו 

פסנתר - עינת פבריקנט 

סיומים והתחלות,20:00
וסיומים והתחלות

מוסיקה נובה

התחלותיו"  מעל  שחג  "הערפל  שניר:  עדי 
חיה ואלקטרוניקה  לחצרופון 

סיון אלדר: "ארבעת היסודות" לרביעיה
אמנון וולמן: "אין כניסה למשאיות" לחמישיה, 

אלקטרוניקה חיה, ווידאו.

אקורדיון וחפצים – מעיין צדקה
קונטרבס – אור סיני

נבל – עדיה גודלבסקי
סקסופון וחצרופון – עדי שניר

מחשב – אמנון וולמן

ASD- אופרה קאמרית21:15 
ליברטו ומוסיקה - שרית שליי זונדינר

מנצח ומנהל מוסיקלי - דור מגן
בימוי - שירית לי ווייס

עיצוב תפאורה ותלבושות - מאיה מידר מורן
עיצוב תאורה - דניה זמר

מנהל תזמורת הרחוב וייעוץ אמנותי - עידו 
שפיטלניק

סופרן )אמא( - רעות רבקה שבי
בריטון )אבא( - עודד רייך

קונטרה-טנור )ילד( - יותם רותם
מצו סופרן )קרן( – תמרה נבות 

נגנים- צ'לו - טליה ארדל, סקסופונים - מעיין 
ג'יימס, גיטרה חשמלית - נדב לב

אלקטרוניקה - אמיר בולצמן
הפקה – טינה רונקין

קו-פרודוקציה עם תזמורת הרחוב הירושלמית 
הפרוייקט - בתמיכת מפעל הפיס 

שירי לילה 22:15
ארבעים שנה של מוסיקה ישראלית 

לקול ולפסנתר.

השתקפות   , לילה  שירי  שלושה  אבני:  צבי 
גלבוע אמיר  גולדברג,  לאה  מילים:  )בכורה(, 

*אור אבני: וריאציות על אותיות )בכורה( 
מיכאל וולפה: תמונות מקראיות, מילים: יערה 

בן-דוד
יוסי פלס: שלושה שירי-עם עבריים
יחזקאל בראון: רומנסות ספרדיות

סשה ארגוב )בעיבוד מירב אלדן(: הבלדה 
תירצה אתר,  על נערי, שיר משמר, מילים: 

נתן אלתרמן

שירה - מירב אלדן 
פסנתר - דניאל צ‘רבינסקי

*בהשתתפות נדב כהן – בסון ועמית דולברג 
– פסנתר, חברי אנסמבל מיתר.

יום רביעי 23 בדצמבר 

ציפור השיר  18:00
תזמורת סימפונט רעננה

חיים פרמונט: אדג‘ייטו לזכר יחזקאל בראון 
מרק לברי: "על נהרות בבל"

משה זורמן: מחווה לסשה ארגוב לכינור סולו 
ותזמורת

יגאל מזרחי )גולסא(: "יא חביב", "אל כאיבה" 
ו"אל גינת אגוז"

מנצח - איאן שו 
עיבוד – קרן קרגליצקי

כינור - נתאי צרי 
שירה - יגאל מזרחי )גולסא(

גיטרה – יאיר השחר

חגיגה ישראלית לכינור19:15
ולפסנתר

דואו לורנצן 
א.בוסקוביץ: תהילים 

חיים אלכסנדר: 6 ריקודים ישראלים 
אנדרה היידו : 2 שירים מ"הגניזה"

יאן פריידלין: סוויטה לכינור ולפסנתר 3 פרקים
אבנר דורמן: סונטה לכינור ולפסנתר מס‘ 4 

פרק מס‘ 4 ופרק מס‘ 1  
בועז בן משה: מתוך "אור" קטע מס‘ 3 

כינור - אקרט לורנצן
פסנתר - בתיה שטיינבוק לורנצן

עידו שירום  20:15
רסיטל קצר פסנתר  

עידו שירום: "אפוקליפסה לפסנתר"
עידו שירום:  "שיר אהבה לפסנתר" 

בבל20:45
טריו אבי בנימין

מסע עולמי משוסטקוביץ', באך, תפילות 
גרגוריאניות, אפריקה, סיביר, מוזיקה 

אליזבטנית, בוליווד והשטעטל...
פסנתר, מלודיקה וקולות – אבי בנימין

שירה, באס, כלי הקשה – איגור ממונוב
גיטרות, באס, קולות – אליהו סרבייסקי

שחרור באמצעות שמיעה 21:45
סרט המחשה של אופרה אינטראקטיבית

יוצרים: דגנית אליקים, שחר סריג
עיצוב ופיתוח אינטראקטיב: יותם נוי

קולות, שחרור באמצעות סימנים חיצוניים למוות: 
מיכל אופנהיים

פסנתר, שחרור באמצעות סימנים חיצוניים 
למוות: דגנית אליקים

קול, אריות: ענת פיק
בס קלרינט: יוני סילבר

חלילי בארוק: ענבר סלומון
קול, סצנות ביניים: גיא האריס

אנימציה, סצינות ביניים: עומר גל
אלקטרוניקה: דגנית אליקים, תומר ברוך
מיקס, אריות וסצינות ביניים: רונלד בורסן

מיקס, שחרור באמצעות סימנים חיצוניים למוות:  
דרור שיינמן

הקלטה: ירון אלדמע, רונלד בורסן, נדב מלמד
עריכת וידאו: דניאל וויליאמסון

פוסט פרודקשן, וידאו: עידו ברקוביאר

יום חמישי 24 בדצמבר 

מחוות18:30
אנסמבל טרמולו

בעז בן-משה: "מונק" )מחווה לת‘לוניוס מונק(
תומר יריב: "תולדות התעופה" )בלונים פורחים-

מחווה לאיגנז פלייל, האחים רייט-מחווה לצ‘רלס 
אייבז, זמנים מודרניים-מחווה לרוק(

עידו עקוב: Speak )מחווה לאינגמר ברגמן(
יורם מיוחס: "מחשיכה לאור, מאור לחשיכה" 

)מחווה ללאונרד ברנשטיין(
בעז בן-משה: put on your make up )מחווה 

לדיויד בואי(
רועי פרידמן: T.B.D )מחווה למ.ס. אשר(

תומר יריב: "שברים" )מחווה לפרנק זאפה(

אנסמבל טרמולו:
דפנה סגל
ליאור טל

תומר גלילי
דניאל סולומונוב

תומר יריב

מהכרמל לארץ עוץ19:30
דואו ני-נס

רם דע - עוז: "הלב והזמן", מילים: נפתלי שי"ר.
מנחם צור: "אהבת המשוררת"-  שבעה משירי 

רחל.
משה רסיוק: "שלשה ימים"-   מילים: לאה 

גולדברג. 
אנסטסיה סדומסקי : "עשים" -  יצירה לפסנתר
- מילים:  "ארץ עוץ"  אנסטסיה סדומסקי: 

סיון   אריה 
ניקה קושניר: "משרד הבריאות מודיע" - הנחיות 

משרד הבריאות מולחנות 

סופרן - ניבה אשד- פרנקל
פסנתר - אנסטסיה סדומסקי- ניניו

20:45Conversation-שיחות
דואו צ'מבלו מינקין-שמר

נטע אלוני: "מחווה לסקרלטי", לשני צ'מבלי
"ואלס, בוסה, טנגו".  דינה סמורגונסקיה: 

)מינקין( לצ'מבלו סולו 
אנה סגל: "פוסטסקריפטום", לצ'מבלו סולו )שמר( 
אורי ברנר: "צ'אקון א'לה זאפה", לשני צ'מבלי

צ'מבלו - מרינה מינקין
צ'מבלו - דוד שמר 

אין לי עצה מלבדך 21:45
סיון שנהב-שב ונועה שמר במופע שירי 

משוררים

סיון שנהב שב – לחנים, שירה, פסנתר
נועה שמר – לחנים, שירה, פסנתר, קלידים

דור בירן –  תופים
אמיתי לדין – קונטרבס

יום שישי 25 בדצמבר 

תפילה ומחול 12:00
צבי פלסר ושיר זמל 

פאול בן חיים: שלושה שירים ללא מילים 
ארתור גלברון: למנטו מתוך חמישה קטעים 

לצ'לו סולו
צבי אבני: "קדיש" 

"Mourning Yearning" :בעז בן משה
יאן ראדזינסקי: "תפילה ומחול" 

צ'לו - צבי פלסר 
פסנתר - שיר זמל 

אהבת דוד 13:00
מחזור שירים להרכב קאמרי

מילים  - יהושע סובול
מוסיקה - אילה אשרוב
מבצע - אלי גורנשטיין

חלילים - עדית שמר
כינור - טלי גולדברג

צ׳לו - הילה אפשטיין
פסנתר - עינת פבריקנט

הקשה - זיו קפלן

עולם מלא-14:00
יצירות וידאו ומוזיקה

דאליּוס
ֹ
אנסמבל מו

טליה אליאב )מוסיקה( ולירון ברכט )וידאו(: 
"שער של היווצרות" 

לירן יוזבגי )מוסיקה( ובן הגרי )וידאו(: "עולם 
מחוק"  

ואשכר גלילי  )מוסיקה(  חגי קשת-מטרסו 
)וידאו(: "אספקלריא"  

רוני רשף )מוסיקה( ויערה ניראל )וידאו(: "אז 
מה בעצם צריך לדעת" 

איתן שטיינברג )מוסיקה( ואתי בן-זקן )וידאו(: 
"לחש" 

יובל שי-אל )מוסיקה(, מירב היימן ואילת כרמי 
)וידאו(: "פיזיס"

מנצח - איתן שטיינברג
שירה - אתי בן-זקן

חליליות - שריג סלע
צ‘לו - אורית מסר-יעקבי

קונטרבס -טל פדר
גיטרה - עודד שוב

כלי הקשה - אמנון יואל 

16 מיתרים וקול 15:30
רביעית כרמל

רחל גלעין: רביעיית מיתרים "לזכר אמתי" 
שלמה עומר: "עזוב" לזמרת סופרן ורביעיית 

כלי קשת - שלושה שירים של אברהם חלפי.
ג'וני גרינווד – סוויטה לרביעיית כלי קשת 
 There‘  "מתוך פסקול הסרט "זה יגמר בדם

 ‘Will Be Blood

רביעיית כרמל:
כינור - רחל רינגלשטיין 

כינור - טלי גולדברג 
ויולה - שולי ווטרמן 
צ'לו - תמי ווטרמן 

אורחת מיוחדת: 
סופרן - קרן הדר

מנהל אומנותי: עודד זהבי
מנהל אדמנסטרטיבי: איתן פאר

הפקה: בנדה הפקות


