
 

 

 

 0002. שעה  ישיחמ 7.103.02
 

 
 

 Women Voice and Beat/  קול אישה ופעימה

 הרכב דואו של שתי מוזיקאיות כלי הקשה ושירה.

 איילת אורי בניטה
 ,יובגשר הז חיה ויוצרת

 .הקשה אתניים שונים כחון וכליתופי מסגרת, על מנגנת ושרה 

 קאסיה קדלובווסקה
 , חיה ויוצרת בגרמניהנולדה וגדלה בפולין

 .שרה ומנגנת על ויברפון מרימבה וכלי הקשה סימפוניים

 בוגרת האקדמיה למוזיקה בשטוטגרד 

 מלמדת בבתי ספר למוזיקה בשטוטגרד

 ומופיעה ברחבי העולם

הבאת הקול הנשי, משתי תרבויות שונות ועבודה על השונה 

תוצאה  והולידוהמשותף בין השתיים בתוך שפת המוזיקה, 

 .במיוחדומרגשת  אסתטית
gdansku-w-beat-voice-rozrywka/women-i-http://www.pomorska.tv/informacje/materialy/kultura 

cycle-beat-kalaschnikov/six-https://soundcloud.com/kasia 

 

kalaschnikov/eve-https://soundcloud.com/kasia 
 

 

http://www.pomorska.tv/informacje/materialy/kultura-i-rozrywka/women-voice-beat-w-gdansku
http://www.pomorska.tv/informacje/materialy/kultura-i-rozrywka/women-voice-beat-w-gdansku
https://soundcloud.com/kasia-kalaschnikov/six-beat-cycle
https://soundcloud.com/kasia-kalaschnikov/six-beat-cycle
https://soundcloud.com/kasia-kalaschnikov/eve
https://soundcloud.com/kasia-kalaschnikov/eve


 

 

 

 

 

 22.00  שעה – שישי 03.03.17
 

 
 

 עדי ויואב בהופעה

לא באמת  אבלדואו אינטימי 
 עדי קשת כהן -פסנתר ושירה 

 יואב ארבל -תופים ושירה 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IfIp_EGkB_Q 

https://m.youtube.com/watch?v=1I-FyqK90si&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=V1jlvxIPmVg 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfIp_EGkB_Q
https://m.youtube.com/watch?v=FyqK90si-1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V1jlvxIPmVg


 

 

 

 

 

 22.00שעה   ישיש 7.13.17

 וההרכב הירושלמי מוטי עמיר

  

 שבים להופיע בקפה. ,מוטי עמיר וההרכב הירושלמי

 מוזיקת פולק אתני מקומי,  יחד במשך תקופה ארוכה האנסמבל מנגן ויוצר

 מוזיקה שורשית רכה ועדינה.

 ."מעין "תנועה וחיפוש של מה שבין אדם למרחב קיומו

 מנגנים:  

 // כלי הקשה - נדב מטלון//  צ׳לו ושירה - עדן ג׳משיד

 .גיטרה, צ׳רנגו, שירה - מוטי עמיר//  עוד - אריאל חרוב 

 

 

 

 



 

 

 

 

 22.00שעה   ישיש 7.13.24
 

 "בלוז בארץ כנען"
 שר בלוז -ירון בן עמי  

 

  
 

  ,המלווה עצמו בגיטרה ומפוחית ירון

 שירי אהבה, מזמורי מהפכה ופיוטי כפירה,  ,יהייחודכותב ושר בקולו 

 , רוקנרול ושירי עם רוסיים.םשאנסוני ,המשלבים השפעות מבלוז

 ורגישות משורריתכל אלה מתערבבים עם הומור יהודי טוב 

 ."בלוז בארץ כנען"לו  שירון קורא פרטי,לכדי סגנון 

 

 

 

 

 



 

 

 

  00.22  שעה שישי 31 .71.30
The Wild Willows 

 

 
 

 

 להקת הפולק אנד רול התל אביבית חוזרת בהתרגשות גדולה להופיע ב'קפה כליל'

 בניחוח צועני מזרח אירופאי, עם בוזוקי, חצוצרה ושירות בקדמת באווירת טברנה מרגשת
  המחפשים נחמה ואהבה,ה'ערבות הפראיות' מספרים סיפור על נדודים, עם שירים  הבמה,

 בין אנשים. במסע וחיבור
 הלהקה נמצאת כיום בסיבוב הופעות בישראל לכבוד השקת אלבומם הראשון,

 מפרסמים סדרת קליפים חדשה ומתכוננים לסיבוב הופעות באירופה בקיץ הקרוב.
 אקוסטית. // : בוזוקי, יואב אור: שירה. // ג'ניה וסילנקו  //: שירים, שירה ואקוסטית, עמרי דגן

 בס קונטרה: מיתר גלמן // : חצוצרה. בוריס בנדיקוב: מפוחית, כלי הקשה. //  מיכאי צ'רנאה
 : תופיםעופר ארמן

 יואב אור: עיבודים והפקה מוסיקאלית

 http://omridag.wixsite.com/thewildwillows אתר רשמי:

  https://www.facebook.com/thewildwillows פייסבוק:

https://www.facebook.com/thewildwillows

