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הזמנת אירועים והזמנת כרטיסים בטל' 40-969333640
עדכונים:
 - 04.04מתי כספי "אינטימתי"
 - 03.04אריק סיני ויפעת תעשה (במקום ההופעה של אסתר רדא שנדחתה לנובמבר)
 - 06.04עלמה זהר
 - 01.04רוקוייל  -קווין
מופעי נובמבר...
 - 0.00אסתר רדא (נדחה מה )03.04

מחיר רגיל

מחיר מיוחד

תאריך

שם המופע

₪ 04

רביעי 01.3.0406

קובי מימון  -סטנד אפ

₪ 04

חמישי 09.3.0406

הטיש הגדול  -משה להב

₪ 01

₪ 01

שישי 00.3.0406

מג'יקל מיסטרי טור  14 -שנה לביטלס

₪ 04

₪ 04

שבת צהריים

יהונתן גפן "איך שיר נולד" מפגש מוסיקלי לכל המשפחה

₪ 04

₪ 04

00.3.0406
מוצ"ש 00.3.0406

דודו טסה "סחרחורת"

₪ 004

₪ 044

חמישי 6.04.0406

דני רובס "נוסע על כביש מהיר"

₪ 004

₪ 044

שישי 0.04.0406

פבלו רוזנברג

₪ 004

₪ 044

מוצ"ש 1.04.0406

גורי אלפי  -בא להצחיק אתכם – כל הכרטיסים אזלו!

₪ 044

₪ 34

בשל הביקוש הרב מופע נוסף ב 00.00.06
רביעי 3.04.0406

רועי לוי מופע סטנד אפ צעיר וקצבי

₪ 04

₪ 04

חמישי 04.04.0406

מתי כספי "אינטימתי"

₪ 004

₪ 044

מוצ"ש 00.04.0406

שלמה יידוב ואלון אולארצ'יק "משהו רומנטי"

₪ 044

₪ 34

רביעי 09.04.0406

יסמין לוי "חופש "Libertad -

₪ 004

₪ 004

חמישי 00.04.0406

ישי לוי "את"  -הופעה אינטימית

₪ 004

₪ 064

שישי 00.04.0406

מג'יקל בנד  -שנות ה summer of love 94אורח :חמי רודנר

₪ 34

₪ 04

שבת צהריים

"אדון שוקו" שירי אריק אינשטיין לילדים – התפוזים

₪ 94

₪ 14

03.04.0406
מוצ"ש 03.04.0406
רביעי 06.04.0406

אריק סיני ויפעת תעשה "שרים אהבה" מופע משותף

עלמה זֹהר במופע חשמלי חדש לקראת צאת אלבומה

₪ 34

₪ 04

₪ 04

₪ 04

השלישי "לחם ,אהבה"
חמישי 00.04.0406

נתן גושן  -סיבוב הופעות חדש

₪ 044

₪ 34

שישי 01.04.0406

רוקוויל  -מחווה לקווין

₪ 04

₪ 04

שבת צהריים

שלמה גרוניך והנגנים  -שירים פשוטים לכל המשפחה

₪ 04

₪ 04

09.04.0406
מוצ"ש 09.04.0406

מארינה מקסימיליאן " "Step into my worldמופע חשמלי

₪ 004

₪ 044

רביעי 64.04.0406

בר צברי "עכשיו" אורחת מיוחדת :אהובה עוזרי

₪ 04

₪ 94

חמישי 60.04.0406

יגאל בשן  -ההופעה מיטב פלוס

₪ 044

₪ 34

שישי 0.00.0406

אסתר רדא Life Happens -

₪ 04

₪ 04

שבת צהריים

מג'יקל מיסטרי טור  -מחווה לביטלס לכל המשפחה

₪ 94

₪ 14

0.00.0406
מוצ"ש 0.00.0406

דני סנדרסון "המיטב"

₪ 004

₪ 004

רביעי 9.00.0406

אלי יצפאן במופע בידור חדש

₪ 01

₪ 01

חמישי 0.00.0406

אהוד בנאי  -מופע להקה

₪ 004

₪ 064

שישי 0.00.0406

סינגולדה וחברים

₪ 004

₪ 044

מוצ"ש 3.00.0406

הדג נחש אלבום חדש וסיבוב הופעות חדש "זמן להתעורר" -

 ₪ 044במכירה

 ₪ 044במכירה

מוקדמת

מוקדמת

מופע עמידה!

בקופות ₪ 004 -
רביעי 06.00.0406

אריאל הורוביץ "הגיבורים שלי" אורח :דני רובס

₪ 34

₪ 04

חמישי 00.00.0406

גידי גוב "שלל שיריו" ההופעה

₪ 004

₪ 064

שישי 01.00.0406

ירדנה ארזי  -שהשמש תעבור עלי

₪ 044

₪ 34

שבת צהריים

"ארץ השירים" מופע הצדעה לפסטיבלי הילדים

₪ 94

₪ 14

09.00.0406
חמישי 00.00.0406

האופרה הישראלית

₪ 004

₪ 064

רביעי 00.00.0406

גורי אלפי  -בא להצחיק אתכם

₪ 044

₪ 34

שישי 03.00.0406

עינת שרוף  -שירה בציבור חגיגת חנוכה

₪ 34

₪ 04

* ההנחה לזוג כרטיסים בהזמנה מראש ,מותנית בהצגת תעודת עובד  4תעודה מזהה.
מקומות הישיבה לא מסומנים ויקבעו לפי קדימות ההגעה למופע.

רביעי  01.3.0406קובי מימון ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
סטנדפיסט מחונן ומוכשר שמביא לבמה הומור שאין אחד שלא יזדהה איתו .קובי לוקח סיטואציות
קטנות מחיי היומיום ומוציא מהם המון הומור ובדיחות טובות.

חמישי  09.3.0406הטיש הגדול  -משה להב ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
זוהי תופעה נדירה ,מלהיבה ובלתי-מפוענחת :משה להב ,בחולצה לבנה ,גיטרה ,וקול מחוספס,
עומד על הבמה ומלהיב המוני ישראלים ,צעירים ומבוגרים ,דתיים וחילונים ,עירונים ובני כפר
וקיבוץ ,כולם שרים איתו ,מהלב ומהבטן המופע הטיש הגדול  -שירים ישראליים ושאר רוח הוא
מופע של איש אחד שהפך לתופעה ישראלית יחידה במינה משה להב והטיש הגדול הופכים כל
התכנסות לחוויה בלתי נשכחת המפיחה בשירה הישראלית המשותפת רוח חדשה ורעננה .עובדה
 כל מי שחווה את השירה היפה הזאת הופך לקהל שבוי שחוזר שוב ושוב לשיר יחד  -בלישירונים ,בלי שקופיות ,בכוח הכריזמה הנדירה של משה להב.
שישי  00.3.0406מג'יקל מיסטרי טור  14 -שנה לביטלס ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת
המופע00:64 :
מופע מיוחד לציון  14שנים לביטלס -כל השירים והאלבומים הגדולים של הביטלס במופע ענק
ומרגש .להקת  MAGICAL MYSTERY TOURעם ביצועים מדוייקים ומרגשים לשיריהם
הגדולים של הביטלס .להקת  MAGICAL MYSTERY TOURהיא להקת המחווה המובילה
והגדולה בארץ .כשם הלהקה כך גם ההופעה -מסע קסום ומסתורי בעולמם של הביטלס
ובשיריהם המופלאים אשר שינו את פני המוסיקה בשנות השישים .מופע הצדעה לביטלס :מופע
נוסטלגי ,אנטרגטי ומרגש המשלב קטעי אינפורמציה על הביטלס ושיריהם ועל התפתחות
הלהקה מימי הקמתה ועד לפירוקה בשנת  ,0304לצד כל השירים והאלבומים הגדולים של
הביטלס מכל הזמנים ומכל הסגנונות :SHE LOVES YOU, I WANNA HOLD YOUR HAND,
HEY JUDE, COME TOGETHER, HARD DAY'S NIGHT, LET IT BE, YESTERDAY,
CAN'T BUY ME LOVE, GET BACK, BACK IN THE U.S.S.R, TWIST & SHOUT...
להקת  MAGICAL MYSTERY TOURמופיעה כבר במשך עשר שנים באופן קבוע בכל
המועדונים הגדולים והמובילים בארץ (בארבי ,זאפה ת"א ,זאפה הרצליה ,צוללת צהובה,
צוותא,ברלה ועוד) ולקחה חלק בפסטיבלים הגדולים והיוקרתיים ביותר (פסטיבל ישראל ,פסטיבל
הסרטים בחיפה ,פסטיבל הסרטים בירושלים ,פסטיבל הביטלס בחולון ועוד).להקת MAGICAL
MYSTERY TOURאף השתתפה בתכניות טלויזיה רבות והופעותיה השונות שודרו בשידור חי
בתחנות הרדיו השונות (גל"צ , FM88, FM102ועוד).תלבושות וכלי הנגינה :המופע מזכיר
מתחילתו ועד סופו את ימי הביטלמניה המופלאים ,בין אם בפן החזותי -חברי הלהקה הלבושים
בחליפות מעונבות בדיוק כפי שאנו זוכרים את "ארבעת המופלאים" ובין אם בביצועים
המוסקליים המדוייקים והאנרגיות הייחודיות לביטלס .על מנת לשחזר את הסאונד הייחודי של
הביטלס מנגנת הלהקה בדיוק על אותם כלי הנגינה עליהם ניגנו חברי הביטלס :גיטרת הבס
הייחודית של מקרטני -בס ההופנר ,הגיטרות של האריסון ושל לנון :ריקנבקר ,גרץ' ,ואפיפון ,וסט
תופים של לודוויג כמו של רינגו (פרטים נוספים על כלי הנגינה באתר).

אתר: http://www.themagical.co.il/ :

שבת צהריים  00.3.0406יהונתן גפן "איך שיר נולד" מפגש מוסיקלי לכל המשפחה ,פתיחת
דלתות ,00:44 :תחילת המופע00:64 :
יהונתן גפן ,משורר הילדים וסופר הכבשים ,במפגש של שירים וסיפורים לילדים מגיל שנתיים עד
מאתיים .בהופעה אינטימית שתציע מבחר משירי הילדים שלו ,מ"שירים שענת אוהבת במיוחד"
ועד שירי "הכבש ה ,"09-ושירים חדשים ,יספר יהונתן לילדים על הכתיבה שלו ועל איך למה
ומתי שירים נולדים ,וישתף את הקהל ביצירתו רבת השנים לילדים ולמבוגרים שעדיין מסתתר
בהם ילד קטן .כמו בערב "האיחוד" למבוגרים ,שרץ בהצלחה כבר יותר משנה ברחבי הארץ ,גם
במופע הזה המוסיקאית ורד פיקר והזמרת סיוון טלמור ילוו את המשורר וישירו את השירים שלו.
"הילדה הכי יפה בגן"" ,רעמים וברקים"" ,אני אוהב שוקולד" וכמובן "איך שיר נולד" הם רק חלק
מהשירים שיבוצעו במופע .הרעיון של המפגש הוא לתת לילדים ולהורים אפשרות בילוי אחרת
מהמופעים הצעקניים לילדים ולדבר אליהם בגובה העיניים והאוזניים .ורד פיקר  -ניהול מוסיקה,
פסנתר ושירה ,סיון טלמור  -גיטרה ושירה ,יונתן ארצי  -גיטרה ושירה.
מוצ"ש  00.3.0406דודו טסה "סחרחורת" ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
מופע חדש של דודו טסה מאגד את להיטיו מכל התקופות .המופע כולל את כל להיטי הענק של
דודו מכל התקופות" :אני רץ"" ,לולה"" ,בסוף מתרגלים להכל"" ,איזה יום" ",מעליות"" ,פוג אל
נחל"" ,הלילה לא" ועוד לצד טעימות מאלבומו האחרון והמצליח "דודו טסה והכוויתים" .ופעותיו
של דודו טסה עשו להן שם כחוויות יוצאות דופן בשוק המקומי .נכתב עליו שהוא "חיית במה
בעלת נשמה ענקית" (ידיעות תל אביב) ,שהוא בעל "עוצמות שמגיעות ממקומות עמוקים" (יוסי
חרסונסקי) ,שהוא "ממשיך לטפס מעלה בשלבים המובילים אל התואר שיכתיר אותו כאחד
היוצרים הבולטים בנוף המוסיקה המקומית" (קול הקמפוס) שההופעה היא "היא הרבה צבעים
וריחות שונים ...המופע של טסה מקצועי ומרשים " (nrg),וגם ש"טסה בקולו העמוק והחם ,בליווי
מוזיקלי מצוין  ...סוחף ומהפנט" (את) אלבומו האחרון "דודו טסה והכוויתים" זכה לביקורות
מהללות מקיר לקיר וכן מככב במצעדי המכירות .באלבומו האחרון יצא טסה למסע מוזיקלי אל
עבר עברו המוזיקלי ועיבד מחדש את השירים של סבו ואחי סבו האחים אל כוויתי העירקיים.
חמישי  6.04.0406דני רובס "נוסע על כביש מהיר" ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
מופע הכולל את מיטב להיטיו בעקבות צאת אלבום חדש בהופעה חיה דני רובס ,יוצר ומבצע
מהאהובים בישראל ,אשר שיריו זכו להצלחה גדולה לאורך השנים ולאהבת אמת של הקהל,
מוציא לראשונה אלבום הופעה חיה וממשיך בסיבוב ההופעות המצליח עם מיטב שיריו" .אני בא
הביתה מהלילה"" ,נוסעת בעקבות האהבה"" ,פנים ושמות"" ,איך הוא שר "לא נרדמת תל
אביב"" ,מכתב קטן"" ,רכבות " ,"90-04-00גרעינים"" ,זה לא אני"" ,משהו חדש מתחיל",
"בדרך אל האושר" ועוד שירים רבים אשר הפכו לקלאסיות עכשוויות ולחלק מפסקול חייהם של
ישראליים רבים בביצועי הופעה אנרגטיים ומרגשים במיוחד  .ההופעה כמו גם האלבום כוללת את
השיר החדש "אני לא מפסיק להתרגש ממך  ",שיר שהוקלט במיוחד לאלבום ההופעה החיה,
התקבל בהתרגשות רבה בקרב עורכי הרדיו והפך לאחד השירים המושמעים ברדיו בשבועות
האחרונים.
שישי  0.04.0406פבלו רוזנברג ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת המופע00:64 :
פבלו רוזנברג מזמין אתכם למסע מוסיקלי מרתק המשלב קירבה אינטימית ואוירה חגיגית בעת
ובעונה אחת .במופע שזורים להיטי פולקלור ,פופ ודאנס עדכני בספרדית ,לצד ביצועים של פבלו
ללהיטיו":ילדונת"" ,נר על החלון"" ,בדמעות שאת בוכה"",בין ערביים" ועוד .האנרגיות והחום
של פבלו יחממו את הלב וירקידו את הגוף ..פבלו רוזנברג מזמין אתכם למסע מוסיקלי מרתק
המשלב קירבה אינטימית ואוירה חגיגית בעת ובעונה אחת .במופע שזורים להיטי פולקלור ,פופ
ודאנס עדכני בספרדית ,לצד ביצועים של פבלו ללהיטיו":ילדונת"" ,נר על החלון"" ,בדמעות
שאת בוכה"",בין ערביים" ועוד .האנרגיות והחום של פבלו יחממו את הלב וירקידו את הגוף..

מוצ"ש  1.04.0406גורי אלפי  -בא להצחיק אתכם ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
גורי אלפי הוא מהיוצרים הבולטים והמובילים בתעשיית הבידור הישראלי .הוא התפרסם
כקומיקאי והופיע שנים רבות יחד עם אסי כהן בצמד "אסי וגורי" יחד הם יצרו את התוכנית
המצליחה "שידורי המהפכה" וזכו יחד בפרס "אנשי השנה בבידור" גם בדרכו האישית גורי
התברג ללב הקונצנזוס הישראלי עם התוכנית "מצב האומה"" ,משחק מכור" ו"ככה לא
מתנהגים" .ועוד הופעות בלתי נשכחות בטלוויזיה ,ברדיו ,בקולנוע ובתיאטרון .גורי מביא לבמה
התלהבות ואנרגיה ויוצר קשר עם הקהל .ומביא את התהיות האישיות שלו על החיים :איך העולם
היה נראה אם היו בו רק נשים? למה הבתים של שדרני הרדיו נשדדים בעודם בבית ?ואיך זה
שלאבות דתיים פשוט קל יותר? גורי אלפי בא להצחיק אתכם
רביעי  3.04.0406רועי לוי מופע סטנד אפ צעיר וקצבי ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
מופע סטנד אפ צעיר וקצבי .רועי הינו מאלתר מחונן המתאים עצמו לכל סוגי האירועים .
הקומיקאי הציניקן שאין עוד כמותו .מופע סטנד אפ צעיר וקצבי .רועי הינו מאלתר מחונן המתאים
עצמו לכל סוגי האירועים .הקומיקאי הציניקן שאין עוד כמותו.
חמישי  04.04.0406מתי כספי "אינטימתי" פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
מתי כספי במופע פסנתר עוצמתי ואיכותי .שירים מתקליטו "את האישה שלי" לצד להיטיו הרבים
והמוכרים .בין השירים" :ימי בנימינה"" ,מישהו"" ,שיר עם נקי" ",זה מכבר"" ,נח"" ,ילדותי
השנייה "ועוד...
מוצ"ש  00.04.0406שלמה יידוב ואלון אולארצ'יק "משהו רומנטי" ,פתיחת דלתות,04:44 :
תחילת המופע00:44 :
מופע משותף של שניים מהיוצרים המוערכים בישראל במופע ישירו משירי האהבה הגדולים
שלהם לצד קלאסיקות רומנטיות של פרנק סינטרה ,ג'ובים ואחרים .בין השירים במופע:
ערב כחול עמוק ,בואי נגיד שאני שלך ,ימים לבנים ,כל דבר קט ,חולם בספרדית ,בואי נתחבק,
ילדי הירח ,בא לשכונה בחור חדש ועוד רבים טובים .מופע קסום ,איכותי ומרגש שיגרום לכם
להתאהב מחדש ...ניצן עין הבר – כלי נשיפה ,אמיר ברסלר – תופים ,אלעד אדר  -קלידים
רביעי  09.04.0406יסמין לוי "חופש  ,"Libertad -פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
לאדינו ,פלמנקו ושירי אהבה שיסמין אוהבת בספרדית נגנים :יחיאל חסון -גיטרה ,חגי ביליצקי-
קונטרבאס ,ישי אמיר -כלי הקשה ,אמיר שהסאר -כלי נשיפה ,איתי אברמוביץ -פסנתר ,הפקה:

אלי גרינפלדwww.yasminlevy.net .
חמישי  00.04.0406ישי לוי "את"  -הופעה אינטימית ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
במופע מרגש,קצבי ,צעיר ותוססססס ...הזמר הייחודי והמוערך בקולו האגדי ,במופע סוחף עם
שלל הלהיטים משלושים שנות קריירה וכ  64אלבומים  ,אשר להיטיו כבשו את מצעדי ההשמעות
בכל תחנות הרדיו בשנתיים האחרונות מ "ריקוד רומנטי"  ,אישה נאמנה" ועד "האחת שלי" ו
"עננים" ועוד ...במהלך הקיץ הופיע ישי בהופעות שונות  ,ללא הרף בכל חלקי הארץ במופע
להקה הרווי בל היטים בעיבודים עכשוויים לריקודים עם להיטים "תלתלים שחורים" ",ריקדי" ,
"מצד לצד" " ,יואווראדי ועד השירים המרגשים של כל הזמנים  ...תודה" בשבילי את השער לגן
עדן ""מלנכולי" ועוד ...ישי בדרך חדשה עם עצמו ובעיקר עם הקהל שלו בהופעה בעלת ניחוח

ישראלי המוכר והאהוב על כולםhttp://www.facebook.com/ishayleviofficial .

שישי  00.04.0406מג'יקל בנד  -שנות ה summer of love 94אורח :חמי רודנר ,פתיחת
דלתות ,04:64 :תחילת המופע00:64 :
מסיבה ענקית של שנות ה -94כל השירים וה כוכבים הגדולים של הסיקסטיז במופע ענק אחד!!!
המופע שיחזיר אתכם ברגע אחד לשנות השישים :הצבעים ,התלבושות ,הריקודים ו...המוסיקה.
המג'יקל בנד במופע מרקיד ואנרגטי ,המשחזר את הפסטיבלים הגדולים של שנות השישים
המאוחרות (וודסטוק ,מונטריי) עם האווירה הקסומה והמיוחדת שהייתה רק שם .מופע ענק של
אגדות רוקנ'רול :הרולינג סטונס ,האמהות והאבות ,ג'ניס ג'ופלין ,סיימון וגרפונקל ,הביטלס,
הקינקס ,הביץ' בויז ,סנטנה ,אלביס פרסלי ,ג'ימי הנדריקס ,הדלתות ,שיער ,האנימלס ,המי ,בוב
דילן ועוד הלהיטים הגדולים והמקפיצים ביותר במופע אחדSatisfaction, California :
dreaming, I'm a believer, Gimme gimme some lovin', Get back, Suspicious minds,
Somebody to love, Good vibrations, Back in the U.S.S.R, Blowing in the wind, California
girls, Bridge over troubled water, Hey jude, Rolling on the river, Foxy lady, My
 generation, Let the sunshine... and moreעל הלהקה -המג'יקל בנד הלהקה ידועה בביצועים
המדויקים ובסאונד האותנטי לשירי שנות השישים .הלהקה מופיעה כבר מעל לעשור ,בכל
האולמות המועדונים הגדולים והמובילים בכל הארץ (היכל התרבות ,האנגר  ,00אמפי שוני ,
בארבי ,זאפה ,ברלה ,צוללת צהובה ,אמפי רעננה ועוד) ולקחה חלק באירועים ובפסטיבלים
הגדולים ביותר (פסטיבל ישראל ,פסטיבל הסרטים ,צלילי קיץ בת"א ,חתונת הנסיך וויליאם
בשגרירות בריטניה ועוד .הופעותיה של הלהקה שודרו בכל תחנות התקשורת המובילות :
ערוץ  ,0ערוץ  ,0ערוץ  ,00גל"צ FM, 102 FM 00 ,ועוד הלהקה קיימה את בכורת ההופעה באמפי
פארק רעננה ותרמה את כל ההכנסות למען נוער במצוקה ולעמותת "פתחון לב" .במופע אירחה

הלהקה אומנים רבים ששרו משירי שנות ה 94-עם הלהקה.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4094289,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4095420,00.html
שבת צהריים " 03.04.0406אדון שוקו" שירי אריק אינשטיין לילדים  -התפוזים ,פתיחת דלתות:
 ,00:44תחילת המופע00:64 :
התפוזים הם חבורת מוזיקאים שהכי אוהבים לעשות לטייל בארץ ישראל ,ולשיר שירים של אריק
איינשטיין .המופע משלב בתוכו את סיפור המסע של התפוזים ברחבי המדינה תוך שילוב משירי
הילדים הקלאסיים של אריק איינשטיין .המופע מקפיץ סוחף חינוכי ומרגש כאחד .עם הופעה
כריזמטית וביצועים מרגשים ,התפוזים מספקים חוויה ייחודית לילדם בכלל הגילאים וגם
למשפחותיהם .אדון שוקו ,מכופף הבננות ,גברת עם סלים ,קילפתי תפוז ,מה עושות האיילות
בלילות ,שלוש ארבע לעבודה ועוד ...אלעד קורן – שירה ,הילי בוימל  -שירה וגיטרה אקוסטית ,שי
משה  -שירה וחשמלית ,טל מרקוס -בס ,וקולות והפקה ,נעמן שדמי -פסנתר ,קלידים והפקה,
ניר עטר  -תופים.
מוצ"ש  03.04.06אריק סיני ויפעת תעשה "שרים אהבה" מופע משותף ,פתיחת דלתות:
 ,04:44תחילת המופע00:44 :
אריק סיני ויפעת תעשה עומדים על במה אחת ומשתפים את הקהל בקצת ממה שעבר עליהם ב-
 04השנים האחרונות ,רצף קטעי קישור מצחיקים ,לצד שירים חדשים שהופקו במיוחד למופע.
סיפורים על אהבה ,על החיים ,על ההורים ,על הפרנסה .מורן מייזלס – קלידים ,גדי בן אלישע –
גיטרה ,מתי גלעד  -קונטרה בס ,דניאל עצטה – תופים.
רביעי  06.04.0406עלמה זֹהר במופע חשמלי חדש לקראת צאת אלבומה השלישי "לחם,
אהבה" ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
עלמה זֹהר יוצאת בימים אלה לסיבוב הופעות חדש ,שילווה את אלבומה השלישי "לחם ,אהבה"
שיראה אור בקרוב .המופע החדש כולל את מיטב הלהיטים משני אלבומיה הקודמים של זֹהר ,וכן
שירים מתוך האלבום החדש ,בניהם "מצב הרוח" ו"ניצחונות" שכבר מתנגנים ברדיו .עלמה
זֹהר ,עם ההגשה הנפלאה ,והקול הייחודי שהפך אותה לאחת היוצרות הבולטות בשנים

האחרונות ,במופע חזק שנכנס ללב .הפקה מוזיקלית :אסי איילון  .עלמה זֹהר ,שאלבומה הראשון
"דברי" מיצב אותה בחזית היצירה הנשית הישראלית ,היא בלי ספק אחת הדוברות הבולטות של
דורה .בארבע השנים האחרונות ,לצד הוצאת אלבומה השני "שלושים ושלוש" ( )0404וסיבוב
ההופעות ברחבי הארץ ,היא מורגשת גם בפעילותה החברתית וכתיבתה העיתונאית .כל זאת
מתוך המקום השקט בכפר בו היא מתגוררת והחיבור לאמת הפנימית והלא נגועה בשיקולים
מסחריים .מתוך נקודת המוצא הזו הגיעה זֹהר אל המקום המזוקק שמתוכו יצרה את עשרת

השירים המופלאים שמרכיבים את האלבום החדש.
חמישי  00.04.0406נתן גושן  -סיבוב הופעות חדש ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
סיבוב הופעות חדש גושן והלהקה בסיבוב הופעות ארצי בהפקתו של עברי לידר ולקראת צאת
אלבומו החדש והמצופה שיראה אור במהלך חודש מרץ הקרוב .המופע יכלול את שירי האלבום
החדש לצד להיטי אלבום הבכורה והפתעות נוספות הפקת המופע  :עברי לידר חברי הלהקה:
תופים :רן גנז ,חשמלית :שם חממי ,בס :אייל רווה ,אמיר קובלסקי :קלידים .לאחר שסיים את
הקלטות אלבומו השני בלונדון יחד עם המפיק המוערך יועד נבו ועם הצלחת הסינגל הראשון
מתוך האלבום "עוד" ,שממשיך לרשום שיאי צפיות ביו טיוב ונכנס למקומות הראשונים במצעדים
השבועיים ובמצעדי ההשמעות ,גושן והלהקה פותחים סיבוב הופעות ארצי.

http://www.youtube.com/user/nathangoshenofficial
שישי  01.04.0406רוקוויל  -מחווה לקווין ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת המופע00:64 :
תשעה מוזיקאים משחזרים את הקסם של להקת קווין בשעתיים של הופעה מרגשת וכיפית! יהיה
מגניפיקו!
Play the game, Bohemian rhapsody, Killer queen, Don't stop me now
I want it all, Fat bottomed girls, Good old fashioned lover boy
You’re my best friend, We are the champions, Bicycle race
 ...Love of my life, The show must go onאוליב – שירה ,גילי מאיר – גיטרות ,אלעד מרום
– גיטרות ,אלכס אפלבאום – בס ,הוד שריד – תופים ,מיכאל שוורץ – ניהול מוזיקלי וקלידים

חן ימין – סופרן ,ענת אלפן  -מצו סופרן ,גילה זילבר – אלטwww.rockville.co.il .
שבת צהריים  09.04.0406שלמה גרוניך והנגנים  -שירים פשוטים לכל המשפחה ,פתיחת
דלתות ,00:44 :תחילת המופע00:64 :
מופע מוסיקלי קסום וקצבי בו מהווה שלמה גרוניך מוסיקאי ושחקן גם יחד ,בשיתוף פעולה עם
שלושת נגניו הצעירים ,שהופכים גם הם לשחקנים .בין השירים נבנה עולם של קטעי קישור מלאי
הומור ,בהם מגלם גרוניך את עצמו המבוגר ופעם בתור ילד ,בדיאלוגים עם הנגנים .כל קטע
מתקשר ומחבר לשיר שמנוגן אחריו :האם להתאמן על הפסנתר או לשחק עם הילדים בחצר?
לעשות את שיעורי הבית או לשחק במחשב? אבל רגע ,פעם בכלל לא היה מחשב ...איזה כיף
שיש אח בכור שמלמד אותי מה צריך לעשות ואיך להסתדר בכל מקום איך הסתדרו פצפונת
ואנטון בעולם בלי פייסבוק ואסמסים? איך הסתדרו פעם עם טלוויזיה ובה ערוץ אחד בלבד?
מיהי הילדה אותה אני אוהב? והשירים...המוסיקה של שלמה גרוניך נולדת מחדש בשנות
האלפיים .מיטב השירים ,שלושה נגנים וכמובן הפסנתר .תופים -רון אלמוג ,בס  -אייל מזיג,
גיטרה  -עומרי אגמון .בין השירים במופע :שירים פשוטים ,נואבה ,יש לי סימפטיה ,ציור ,שומקום,

רוזה מרציפן ,שיר ישראלי ,המסע לארץ ישראל ,מחרוזת משירי זהו-זה ועוד.
מוצ"ש  09.04.0406מארינה מקסימיליאן " "Step into my worldמופע חשמלי ,פתיחת
דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
סיבוב הופעות חדש לקראת יציאת אלבום הבכורה באנגלית הזמרת – יוצרת ,מארינה
מקסימיליאן ,מעלה את המופע החדש  Step into my world"",המזמין את הקהל לעולמה

המוסיקלי העשיר והעכשווי .מארינה תבצע במופע שירים חדשים שכתבה והלחינה מתוך
אלבומה החדש באנגלית ,לצד שיריה האהובים בעברית וברוסית וקאברים לשירים המזוהים עימה
בסגנונה הייחודי .באלבום החדש ,שיראה אור בקיץ הקרוב ,מארינה שיתפה פעולה עם המפיק
המוסיקלי עופר מאירי ,שיצר יחד איתה שפה חדשה שתיחשף במופע .בסיבוב ההופעות החדש
ילוו את מארינה חברי הטריו "ליירז )" ,(LayerZהכולל את הגיטריסט יונתן אלבלק ,הבאסיסט
גלעד אברו והמתופף אביב כהן ,המופיעים ויוצרים איתה כעשור ואף השתתפו בהקלטת האלבום.
מתוך האלבום החדש שוחררו הסינגלים Two Pigs :

http://www.youtube.com/watch?v=nofnt2Up2q8
Tango

http://www.youtube.com/watch?v=j_p59WNRTNg
I Trust This Man

https://www.youtube.com/watch?v=Y21maXrnUSA
רביעי  64.04.0406בר צברי "עכשיו" אורחת מיוחדת :אהובה עוזרי ,פתיחת דלתות,04:44 :
תחילת המופע00:44 :
אלבום הבכורה של היוצר והזמר בר צברי כשנה וחצי לאחר השתתפותו בעונתה השנייה של
התכנית "אייל גולן קורא לך" שבה ריגש מדינה שלמה עם שירו "עכשיו" משיק בר צברי את
אלבומו הראשון – "עכשיו" .המופע יכלול את שירי אלבום הבכורה לצד הפתעות נוספות.
במסגרת מופע זה יארח בר צברי את אהובה עוזרי שההיכרות בניהם העמיקה בעקבות שיעורי
פיתוח הקול אצלה .על אהובה עוזרי בר צברי מספר" :תמיד הערצתי את אהובה ,היא נותנת לי
השראה והעבודה איתה עושה לי רק טוב .כבוד גדול הוא לי לארח אותה במופע שלי .אהובה היא
שם דבר במוזיקה הישראלית ובשבילי זו סגירת מעגל בין הדור הותיק לדור הצעיר" .מילים מפי
בר צברי לרגל השקת אלבומו הראשון :השירים שבאלבום נבחרו ממציאות קיימת ,ממה שעברתי
וחשתי לאורך כל התקופה האחרונה ,וכל שיר מהווה אבן דרך לנקודת זמן בה הייתי .אני נהנה
מהדרך לא פחות מהתוצאה וכל שיר שאני יוצר הוא צעד נוסף מדרכי והאמת שלי.
חמישי  60.04.0406יגאל בשן  -ההופעה מיטב פלוס ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
יגאל בשן הוא לכל הדעות מכוכבי התרבות הגדולים ביותר שלנו  .לאורך השנים יצר ושר שירים
רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל ישראליים  :סיון ,יש לי ציפור קטנה בלב ,ברטה ,בואי נעשה לנו חג,
מכת שמש ,תן לי (מה שהיה תשכח מזה) ,אם הייתי שר לך ,עין גדי ,אנחנו נשארים בארץ ,כמו
צועני ועוד .בשן נחשב למבצע כריזמטי ,חם ומרגש ,שמגיש את שיריו בהגשה אוהבת,
אינטליגנטית ,רגישה ונוגעת ,והקהל מחבק אותו בחזרה .מופע שמשאיר טעם של עוד!
הפקה מוסיקלית :להקתLIVE
שישי  0.00.0406אסתר רדא  ,Life Happensפתיחת דלתות ,04:64 :תחילת המופע00:64 :
רדא מסומנת כבר שנים כהבטחה מוסיקלית מסקרנת ,אך פרצה לתודעת הציבור דווקא
באמצעות קריירת המשחק שלה .רק בשנה האחרונה שיחקה רדא בשתי סדרות טלוויזיה עטורות
שבחים" :המיוחדת" לצד עופר שכטר ,גל תורן ועוד ,ו "ניו יורק" לצד אושרי כהן ויובל שרף.
לצד העבודה הקשה בחזרות ובצילומים ,כתבה והלחינה רדא בעצמה את החומרים לאלבום
הבכורה שלה ,כולו בשפה האנגלית .השירים נכתבו על גיטרה בלבד והובאו לאחר כבוד
לאולפנים של סאבו וקותי .יחד עם רדא ובעבודה מרוכזת במהלכה גם ניגנו סאבו וקותי על כל
הכלים ,הולבשו השירים בעיבודים החדשים ,מהמקוריים שנשמעו בישראל .אר אנ בי ופאנק,
מהלכים עדינים ומתוחכמים של מוסיקה אתיופית ,נוכחות בולטת של כלי נשיפה ומקום של כבוד
לסול השורשי ולאלילות השחורות של המאה הקודמת – ארת'ה פרנקלין ואלה פיצג'רלד בין
היתר .לערוץ היוטיוב הרשמי בחודשים הקרובים ,לצד סיום הקלטות החומרים לאלבום המלא,
תצא רדא לסיבוב הופעות ראשון באירופה ,שם תעלה על במות כמה מהפסטיבלים הגדולים של
קיץ " .0406רדא משחקת על המגרש שבין הסול לבלוז ,כשהיא מרופדת בנייר פצפץ פופי .בעולם

אחר ,טוב יותר ,רדא היתה יכולה לשיר את נעימת הסרט הבא בסדרת ג'יימס בונד .אלוהים יודע
שיש לה את הקול המתאים ,וחשוב מכך  -כמה קלישאתי  -הגרוב הנכון .עמי פרידמן ,ז'ורנל "רדא
היא האלטרנטיבה השיקית של המיינסטרים ..מהרו והשיגו את האלבום הזה כי רדא הולכת
להיות ענקית" רוי רגב ,פנאי פלוס..." .מי שמתעלם היום יחפש אותה מחר .קסם אישי וקול
מזהיר ,כזה ש"דה וייס" ו"כוכב נולד" היו מכתירים כבר היום לצמיתות ,על סול ג'אז – Fאנק,
בהפקה משובחת כרגיל של הצוות סאבו וקותי" יהודה נוריאל 0 ,לילות" .רדא התגלתה כזמרת
מעולה  -קול מושלם ,חיתוך שירה נהדר שמגיע מעולם הסול השחור אבל לא נשמע כמו חיקוי של
מישהי אחרת ,הופעה בימתית שהמלה “כובשת” לא מתחילה לתאר אותה" בן שלו ,הארץ.
בחודשים הקרובים ,לצד סיום הקלטות החומרים לאלבום המלא ,תצא רדא לסיבוב הופעות ראשון
באירופה במהלכו תופיע בכמה מהפסטיבלים המרכזיים בעולם .עוד לפני הנסיעה לאירופה,
חולמת אסתר לטוס לאתיופיה ,בה מעולם לא ביקרה ,כדי לסיים את הקלטות בשיתוף עם
מוסיקאים מקומיים.
שבת צהריים  0.00.0406מג'יקל מיסטרי טור  -ביטלס לכל המשפחה ,פתיחת דלתות:

שגיאה!

 ,00:44תחילת המופע00:64 :
מסע קסום ומסתורי בעולמם של הביטלס ובשיריהם המופלאים במופע מדהים ומרגש ,מלא
בנוסטלגיה ובקסם ...מופע מיוחד לכל המשפחה עם עיבודים מיוחדים המותאמים לילדים
ולמבוגרים .להקת Mystery Tour Magicalהיא הלהקה המובילה בביצוע שירי הביטלס
בארץ .הלהקה שהופיעה מול אלפי צופים ברחבי הארץ ולקחה חלק באירועים מובילים
ובפסטיבלים הגדולים ביותר ,מציגה מופע ייחודי המאפשר לילדים ,נערים ומבוגרים להנות ,לשיר
ולרקוד ביחד עם כל להיטי הביטלס במופע מרתק אחד .המופע מציג את להיטיהם הגדולים של
הביטלס (באנגלית) לצד קטעי קישור מצחיקים ומרתקים בשפה העברית ,עם סרטונים מיוחדים
המוקרנים ברקע .במופע תפגשו שירים של החיפושיות מכל הזמנים ומכל הסגנונותWith a :
friends, She loves you, I wanna hold your hand, Hey Jude, Yellow little help from my
 oblady oblada, Hard day's night ,submarineמופע שמזכיר מתחילתו ועד סופו את ימי
הביטלמניה המופלאים ,בין אם בפן החזותי -חברי הלהקה הלבושים בחליפות מעונבות בדיוק כפי
שאנו זוכרים את "ארבעת המופלאים" ובין אם בביצועים המוסיקליים והאנרגיות הייחודיות
לביטלס ובכלי הנגינה האותנטיים עליהם ניגנו הביטלס .מומלץ לחובבי המוסיקה בכלל ולחובבי
החיפושיות והנוסטלגיה בפרט .משך המופע :כ 04-דקות .משתתפים :אורון קוריצ'ונר -שירה
וגיטרה ,עופר פופ-קורן -בס ושירה ,שיקו פלדמן -גיטרה ושירה ,קובי סנדהאוז  -קלידים ושירה,
אספיס רייס -תופים .קישור לאתר הלהקה:

http://www.themagical.co.il/?page=shows
מוצ"ש  0.00.0406דני סנדרסון "המיטב" ,פתיחת דלתות ,03:64 :תחילת המופע00:64 :
במופע מבצע סנדרסון את להיטיו מכל השנים ,והתקופות שהפכו לקאלט במוסיקה הישראלית:
" ,הגלשן שלי"" ,זה הכל בשבילך"" ,הלא נודע"" ,אלף כבאים"" ,רוני" " ,יו יה"" ,המגפיים
של ברוך"",נתתי לה חיי" ועד לשירים "אתה לבד" ו"אם בחיים לא נאהב" .בין השירים משתף
סנדרסון את הקהל בתובנותיו על החיים ובכלל דרך קטעי סטנד אפ מצחיקים עד דמעות.
התוצאה היא מופע סוחף ,מצחיק ומרגש כמיטב המסורת הסנדרסונית ,בה נפגשים מוסיקה
ולחנים מצוינים עם טקסטים מצחיקים ונוגעים.

שגיאה!

רביעי  9.00.0406אלי יצפאן במופע בידור חדש ,פתיחת דלתות ,03:64 :תחילת המופע00:64 :
אחרי  0שנים בהן כיכב בערוצי הטלוויזיה (ערוץ  ,0הוט ויס) ,חוזר יצפאן ,האיש שמצחיק מדינה
שלמה ,במופע בידור חדש .בשונה ממופעי הבידור בהם כיכב בעבר (אישתי ברירת קנס עם ספי
ריבלין ,סוויסה ויצפאן תחילה וסוויסה ויצפאן – פעימה שנייה) ,מביא יצפאן לבמה בדרכו
הייחודית ורבת ההומור את סיפורו האישי במערכונים על ילדותו בשכונת נוה שרת ,בי"ס כדורי,

הקמת משפחה ,גידול ילדים ונושאים רבים ומגוונים הנוגעים בחיי היום -יום של כולנו.
חמישי  0.00.0406אהוד בנאי  -מופע להקה ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
אהוד בנאי ,טרובדור הרוק הישראלי ,במופע חשמלי ומחשמל ובו היצירות הגדולות מימי
"הפליטים" ועד היום .איתו על הבמה ההרכב המנצח שמלווה אותו שנים ,מכונת רוק משומנת
ובועטת ,שיוצרת בכל פעם מחדש חגיגה חד פעמית .גיל סמטנה :הפקה מוסיקלית ,בס ,ערן
פורת :תופים ,נושי פז :גיטרות ,ניצן -חן רזאל :כינור ,אלעד כהן -בונן :כלי הקשה ,סמפלר
ביל צור :קלידים.
שישי  0.00.0406סינגולדה וחברים ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת המופע00:64 :
סוף סוף סינגולדה  ...לקח את הגיטרה ,אסף כמה חברים ויצא למופע .סינגולדה ,האיש ואגדת
הגיטרה מנגן במופע זה את יצירות הגיטרה הגדולות שליוו אותו במסע הסינגולדאי .סינגולדה ,
שנהיה חלק מהחוויה המוסיקלית הישראלית של כולנו ,מביא במופע זה לקדמת הבמה את
האישיות הכל-כך כובשת שלו והנגינה הוירטואוזית המדהימה .מופע זה נותן הצצה מחויכת
ומרגשת לעולמו הפנימי של האיש הכל-כך מיוחד הזה .ערב בו סינגולדה מנגן את הקלאסיקות
מכל הזמנים כמו לד זפלין ,מלון קליפורניה ,הביטלס ,סגול כהה ,קווין ,סנטנה ועוד .זוהי הזדמנות

לראות את סינגולדה מגיח לקידמת הבמה בליווי נגנים ושלשה זמרים.
מוצ"ש  3.00.0406הדג נחש אלבום חדש וסיבוב הופעות חדש "זמן להתעורר"  -מופע עמידה!
פתיחת דלתות 04:44 :תחילת המופע00:64 :
"זמן להתעורר" – הוא אלבומם ה 0 -של הדג נחש ,הפקה מוסיקלית  -יוסי פיין.
באלבום החדש ממשיכים הדג נחש להרחיב ולהעמיק את גבולות התוכן והמוסיקליות של היצירה
ושלהם תוך שמירה על קולם הייחודי והאותנטי .מאז ומתמיד הקפידו הדג נחש כאנשים ,אזרחים
ואמנים להרים את הראש מעל ים הסיפורים שמסופרים לכולנו ומעל האוטומט הרגשי והמחשבתי
שטבוע בנו ,להביט סביב ביושר ולתרגם את מה שהם רואים ומרגישים לאמירה סובייקטיבית אך
כנה .אמירה שעם השנים והאלבומים הפכה את הדג נחש למה שהיא היום ,להקה שההוויה
הישראלית שלה היא מובהקת ,מנוסחת וישירה .אולי זהו גם סוד ההצלחה שלהם.
לבמה הדג נחש עולים כשהם רעבים מתמיד .חמושים בצרור שירים חדשים מהאלבום החדש
(ביניהם "מפלגות ישראל" ושיר הנושא "זמן להתעורר") לצד מיטב מלהיטי הענק שלהם" :שיר
נחמה"" ,לזוז"" ,לא פראיירים"" ,הנה אני בא"" ,שירת הסטיקר" ועוד! אחרי  01שנות פעילות
רציפה 0 ,אלבומים ,כמעט כל תואר אפשרי מלהקת השנה עד לשיר השנה ,אלבומי זהב ואלבומי
פלטינה  ...השירים של הדג נחש הפכו לחלק חשוב מפס הקול הישראלי .הדג נחש" :אנחנו
משתדלים לבטא את האמת שלנו ,שהיא אמנם איננה תמיד האמת האוטומטית שכולנו התחנכנו
או תוכנתנו על ברכיה ,אבל היא בהחלט ,כך מסתבר ,אמת של רבים אחרים שחיים בינינו ולצדנו .
כך היה בכל האלבומים והיצירה שלנו עד היום ,אלבומים שבגלל המהות שבאמירה הוגדרו על ידי
רבים כ"חברתיים" ,גם הפעם באלבום החדש "זמן להתעורר" אנחנו מקפידים על הקו המנחה
הנ"ל .אנחנו לא נוהגים או אוהבים לפרשן עבור המאזין את שמצפה לו בהאזנה לאלבום ,אך ללא
ספק תכניו המוסיקליים והמילוליים עוסקים הרבה יותר מאשר בעבר בסביבתנו הגיאופוליטית
ופחות במצבנו הסוציו אקונומי ,עוסק בשאלות כמו:
*היכן בעולם נמצאת מדינת ישראל* ?מיהן שכנותיה* ?מה אנחנו באמת יודעים על האנשים –
שכנים ,שפיזית  ,היסטורית ,גיאוגרפית ,כל כך קרובים אלינו ?אנחנו לא מתכוונים לספק תשובות
לכל אלה ב"זמן להתעורר"  -אבל לא חוששים לשאול.

רביעי  06.00.0406אריאל הורוביץ "הגיבורים שלי" אורח :דני רובס ,פתיחת דלתות,03:64 :
תחילת המופע00:64 :
אריאל הורוביץ ,מכותבי השירים המוערכים בישראל ,במופע המלווה את אלבום הקונספט הייחודי
שלו ,בו השירים נכתבו בהשראת דמויות מקומיות מוכרות יותר או פחות ,שמפעל חייהן גרם
לאריאל לכתוב עליהן .במופע ,לצד שירים מוכרים שכתב אריאל לעצמו ולאחרים ("סיגל
נחמיאס"" ,יאללה ביי"" ,האהבה מתה"" ,רנה"" ,קוקוס"" ,רקפות בין הסלעים" ועוד) ,פורש
אריאל בפני הקהל ,בסגנונו המיוחד ,גלריה של טיפוסים (מהפרטיזן אבא קובנר ועד ג'מיל  -אח
מסור במחלקת טיפול נמרץ) ומוליך אותו במסע מוזיקלי בארץ המטורפת והמרתקת בה אנחנו
חיים .אריאל הורוביץ  -בס ,קלידים ,שירה | ניר הורוביץ – בס ,קולות יניב דדון  -גיטרות ,קולות |
רועי צעדי  -גיטרות ,קולות | מוטי מזרחי – תופים .אריאל הורוביץ ,משורר ומלחין ,ומשתף פעולה
באופן קבוע עם מוסיקאים מהמעלה הראשונה (אלון אולארצ'יק ,ערן צור ,אהוד בנאי ועוד).
חמישי  00.00.0406גידי גוב "שלל שיריו" ההופעה ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע:
00:44
 3שנים לאחר יציאת אלבום האוסף המשולש  ,ממשיך גידי גוב להופיע במופע המשלב שירים
מכל הקריירה העשירה שלו" .גידי הוא אמן עם ניסיון מוזיקאלי  ,בימתי וטלויזיוני  ,עם החן
המפורסם ,הגבר הישראלי הנינוח עם הקלילות הלא מאומצת .גידי הוא השותף האידאלי למסע
הכי ישראלי שיש " (וואלה – אמיר בן דוד) .על הבמה  ,בהופעה חיה  -גידי במיטבו! בין השירים-
"שלל שרב"  " ,בלעדיך" " ,יש אי שם " " ,יעלה ויבוא"  ,נגיעה אחת רכה" "נאחז באויר" " ,אין
עוד יום " " ,ערב אבוד" " ,שטח ההפקר" " ,אלף כבאים" "אני שוב מתאהב" " ,עניין של זמן"
ועוד".גידי גוב בז לכל סממן של גיל  ,מעביר מסע מרגש לאורך ההיסטוריה של המוזיקה

הישראלית הטובה ( " סער גמזו – מעריב) עם גידי על הבמה הרכב של  1נגנים.
שישי  01.00.0406ירדנה ארזי  -שהשמש תעבור עלי ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת המופע:
00:64
ירדנה ארזי ,מהדמויות הבולטות בזמר הישראלי במופע אנרגטי ומרגש בעיבודים חדשים
ללהיטים מכל הזמנים המלווים את כולנו ומהווים חלק מהפסקול הלאומי.
את ירדנה ארזי מלווים :לוקי גבאי – תופים ,אורי וינשטוק – קלידים ופסנתר ,מוטי לייבל –
גיטרות ,נועם שחם – בס ,אתי אברמוביץ' – שירה ,כלי נשיפה וכלי הקשה .על ההפקה
המוסיקלית והעיבודים אחראי אורי זך" .פרפורמרית מכף רגל ועד ראש ,גם מרתקת ,גם
משעשעת וגם מרגשת .זמרת ומבצעת שנוגעת בחיים של כל אחד ואחד מאיתנו .המופע מאוכלס
בשירים שמתמצתים ישראליות שכולנו עורגים אליה .חיבור מושלם של שורשים מקומיים ,הופעה
מושלמת( ".עמוס אורן ,הבמה).
שבת צהריים " 09.00.0406ארץ השירים" מופע הצדעה לפסטיבלי הילדים ,פתיחת דלתות:
 ,00:44תחילת המופע00:64 :
מופע הצדעה לפסטיבלי הילדים -חוזרים לפסטיבלים של פעם ולשירי הילדות הגדולים!
מופע מוסיקלי שמח ומרגש המתאים לילדים ולהורים (הילדים של פעם) ,של שירי הפסטיבלים
הגדולים וכל שירי הילדות הבלתי נשכחים .המג'יקל בנד ותזמורת כלי הנשיפה חוזרים לימי
הפסטיבלים הבלתי נשכחים ,משחזרים את יצירותיו עוזי חיטמן ולא מוותרים על אלבומי מופת
כמו הכבש השישה עשר .ביצועים שמחים ומרגשים ממש כמו פעם ,למיטב השירים הקלאסיים
והבילתי נשכחים לצד קטעי קישור משעשעים ,הפעלת הילדים ואף שיתופם במופע  .מסיבה
כיפית וצבעונית עם כל הכוכבים שכל כך אהבנו כשהיינו ילדים :עוזי חיטמן ,ציפי שביט ,גידי גוב,
אריק איינשטיין ,צביקה פיק ,הכבש השישה עשר ,מייק בורשטיין ,אבי טולדנו ,שוקולד מנטה
מסטיק ,יגאל בשן ,ריקי גל ועוד .וכל השירים הגדולים שכל כך התגעגענו אליהם :השירים
המשחקים ,אלוהים שלי ,אפונה וגזר ,הסבון בכה מאוד ,בובה זהבה ,עודני ילד ,אני אוהב
שוקולד ,גן סגור ,שובי דובי ,הופה היי ,אין לי כסף ,אמת או חובה ,ברבאבא ,המשפחה שלי ,ילד
פלא ,פיג'מה ,פסטי פסטיבל ,שון שמשון ,היפו היפי ,בני ילד רע ,הלילות הקסומים , ,אני נולדתי

לשלום ,ועוד .המופע מתאים לגילאים  0עד  .04משך המופע :כ 04-דקות.
המג'יקל בנד :אורון קוריצ'ונר -שירה וגיטרה ,עופר פופ-קורן -בס ושירה ,שיקו פלדמן -גיטרה
ושירה ,קובי סנדהאוס – קלידים ושירה ,אספיס רייז -תופים.
חמישי  00.00.0406האופרה הישראלית ,פתיחת דלתות ,04:44 :תחילת המופע00:44 :
מאופרה למחזמר – הלהיטים הגדולים מכל הזמנים סולני האופרה הישראלית מגיעים למועדון
ברלה בערב שכולו חגיגה מוסיקלית ווקאלית .האריות והדואטים הגדולים מהאופרות האהובות
כולל לה בוהם ,לה טרוויאטה ,כרמן ,חליל הקסם ,הספר מסוויליה ,ריגולטו ועוד אינספור הפעות
מוסיקליות וכן השירים האהובים ממחזות הזמר המוכרים ביניהם גבירתי הנאווה ,סיפור
הפרברים ,פנטום האופרה ועוד ...בליווי פסנתר והנחייה.
רביעי  00.00.0406גורי אלפי  -בא להצחיק אתכם ,פתיחת דלתות ,03:64 :תחילת המופע:
00:64
גורי אלפי הוא מהיוצרים הבולטים והמובילים בתעשיית הבידור הישראלי .הוא התפרסם
כקומיקאי והופיע שנים רבות יחד עם אסי כהן בצמד "אסי וגורי" יחד הם יצרו את התוכנית
המצליחה "שידורי המהפכה" וזכו יחד בפרס "אנשי השנה בבידור" גם בדרכו האישית גורי
התברג ללב הקונצנזוס הישראלי עם התוכנית "מצב האומה"" ,משחק מכור" ו"ככה לא
מתנהגים" .ועוד הופעות בלתי נשכחות בטלוויזיה ,ברדיו ,בקולנוע ובתיאטרון .גורי מביא לבמה
התלהבות ואנרגיה ויוצר קשר עם הקהל .ומביא את התהיות האישיות שלו על החיים :איך העולם
היה נראה אם היו בו רק נשים? למה הבתים של שדרני הרדיו נשדדים בעודם בבית ?ואיך זה
שלאבות דתיים פשוט קל יותר? גורי אלפי בא להצחיק אתכם
שישי  03.00.0406עינת שרוף  -שירה בציבור חגיגת חנוכה ,פתיחת דלתות ,04:64 :תחילת
המופע00:64 :
עינת שרוף למדה שירה ומוסיקה בביה"ס רימון והתפרסמה בביצועיה לשירים של תלמה אליגון,
הרחיבה את תחום השירה בציבור גם לשירים עדכניים ,שירים ים תיכוניים ושירים בלועזית .עינת
שרוף מופיעה בערבי שירה בציבור גם באירופה ובארה"ב ונחשבת ל"כוהנת הגדולה של השירה
בציבור".

