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 04-6369993/4 'בטל כרטיסים והזמנת אירועים הזמנת

 

 :מופעים חדשים

 מופע בכורה! - מפגש מושונוב - 15.9
 פאר טסי - 28.9
 2ם סורגים ילדי -אבי גרייניק ועידן אלתרמן  - 4.10
 יצחק "עד חצי מלכות" יואב - 6.10
 מופע מוסיקלי ואלבום לילדים -על מקל  ענן -צהריים  8.10
 ליאור סושרד - 8.10

 שנה של מוסיקה 50כספי  מתי - 20.10
 טוב לוי ויצחק קלפטר-שלמה יידוב, שם -שלישיית "צליל מכוון"  - 21.10
22.10 - SHEFITA -When East meets West  
 שלישיית פולק קאנטרי עברי -ג'יין בורדו  - 9.102

 

 ./ תעודה מזהה מותנית בהצגת תעודת עובד בהזמנה מראש, * ההנחה לזוג כרטיסים

  מחיר מיוחד עלות כרטיס שם המופע תאריך

  ₪ 70  ₪ 80  אפ חדש-מופע סטנד -רותם אבוהב  23.8.2016שלישי 

  ₪ 110  ₪ 120 ההופעה! -חיים משה  25.8.2016חמישי 

  ₪ 80  ₪ 90 שירה בציבור -עינת שרוף  26.8.2016שישי 

  ₪ 100  ₪ 110 יוסי מרשק וליליאן ברטו -עובדים על הזוגיות   27.8.2016מוצ"ש 

 אחה"צ  שלישי

30.8.2016 

  ₪ 60  ₪ 70 מופע מוזיקלי חדש לילדים -עלמה זהר "פלא" 

  ₪ 100  ₪ 110 את האלבום "דברי איתי יותר"נתן גושן מופע חדש לרגל צ 31.8.2016רביעי 

  ₪ 80  ₪ 90 חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז-"שלושתנו" עכשיו ביחד 1.9.2016חמישי 

  ₪ 130  ₪ 140 המאסטרו צביקה פיק בהופעה חיה! אורחות: סי היימן ומיכל אמדורסקי 2.9.2016שישי 

  ₪ 110  ₪ 120 אלי ומריאנו  3.9.2016מוצ"ש 

  ₪ 70  ₪ 80 אפ מקורי-במופע סטנד -מני עוזרי  6.9.2016שלישי 

  ₪ 90  ₪ 100 סיבוב הופעות "פחד גבהים" -ישי ריבו  7.9.2016רביעי 

  ₪ 100  ₪ 110 אליעד בסיבוב הופעות חדש "מתוק כשמרלי" 8.9.2016חמישי 

  ₪ 90  ₪ 100 ם הגדולים מקובהעם הלהיטי Buena Vista Social Clubמופע מחווה ל  9.9.2016שישי 

  ₪ 100 ₪ 110 דני רובס בהופעה 10.9.2017מוצ"ש 

  ₪ 90  ₪ 100 מופע בכורה! -מפגש מושונוב  15.9.2016חמישי 

  ₪ 110  ₪ 120 סינגולדה וחברים 16.9.2016שישי 

  ₪ 120  ₪ 130 דויד ברוזה בהופעה 17.9.2016מוצ"ש 

  ₪ 60  ₪ 70 " מופע בידור?ן יעקבס "תגידי מה את רוצהרביטל ויטלזו 20.9.2016שלישי 



  ₪ 110  ₪ 120 הפרויקט של רביבו 21.9.2016רביעי 

נגנים הלהיטים הגדולים והשירים  4אריאל זילבר ״מישהו״ מופע חדש עם  22.9.2016חמישי 

 מהאלבום החדש

130 ₪  120 ₪  

  ₪ ABBA 100 ₪  90מופע מחווה ללהקת  - ABBA LIVE 23.9.2016שישי 

  ₪ 110  ₪ 120 קובי אפללו סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש "מראות" 24.9.2016מוצ"ש 

  ₪ 130  ₪ 140 פאר טסי 27.9.2016שלישי 

-רוטשטיין, עמי מנדלמן, משה סימן "הכל עובר חביבי" עם שלומית אהרון, קיקי 30.9.2016שישי 

 טוב במופע חגיגי מיוחד!

120 ₪  110 ₪  

  ₪ 180  ₪ 190 גליקריה במופע יווני חדש! 1.10.2016מוצ"ש 

  ₪ 75  ₪ 85 2ילדים סורגים  -אבי גרייניק ועידן אלתרמן  4.10.2016שלישי 

  ₪ 70  ₪ 80 סטאנד אפ -קובי מימון  5.10.2016רביעי 

  ₪ 110  ₪ 120 יואב יצחק "עד חצי מלכות" 6.10.2016חמישי 

  ₪ 110  ₪ 120 קי גבריאלוב  זוכר את אריק איינשטייןמי 7.10.2016שישי 

שבת צהריים 

8.10.2016 

  ₪ 70  ₪ 80 מופע מוסיקלי ואלבום לילדים -ענן על מקל 

  ₪ 110  ₪ 120 ליאור סושרד 8.10.2016מוצ"ש 

  ₪ 70  ₪ 80 מחווה לקווין -רוקוויל  14.10.2016שישי 

  ₪ 100  ₪ 110 יק אתכם!בא להצח -גורי אלפי  15.10.2016מוצ"ש 

  ₪ 90  ₪ 100 מופע טריו אקוסטי  -אמיר דדון  19.10.2016רביעי 

  ₪ 115  ₪ 125 שנה של מוסיקה 50מתי כספי  20.10.2016חמישי 

  ₪ 100  ₪ 110 טוב לוי ויצחק קלפטר-שלמה יידוב, שם -שלישיית "צליל מכוון"  21.10.2016שישי 

שבת צהריים 

22.10.2016 

  ₪ 50  ₪ 60 רוקנ'רול לכל המשפחה -נדי ילד אי

  ₪ When East meets West - SHEFITA 80 ₪  70 22.10.2016מוצ"ש 

  ₪ 70  ₪ 80 מופע השקה לאלבום! -"ילד תוף" אופרת רוק על החיים  25.10.2016שלישי 

  ₪ 85  ₪ 95  אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 26.10.2016רביעי 

  ₪ 85 ₪ 95 שלישיית פולק קאנטרי עברי -'יין בורדו ג 29.10.2016מוצ"ש 

 

 

 מסומנים ויקבעו לפי קדימות ההגעה למופע. לאמקומות הישיבה 

 



 אפ חדש-מופע סטנד -רותם אבוהב  23.8.2016שלישי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

אישי, נשי, חושפני  –יץ רותם אבוהב לראשונה נטו לבד על הבמה במופע סטנד אפ שלא תרצו להחמ

השחקנית והקומיקאית רותם אבוהב תכניס אתכם לחיים שלה בדרכה האמיתית, המרגשת   .ומצחיק

בואו להזות את עצמכם בסיטואציות מעולם הזוגיות, המשפחה, ההורות והחיים  .והמצחיקה עד דמעות

 .בכלל, והכל דרך נקודת המבט המיוחדת של רותם

 

 ההופעה! -ים משה חי 25.8.2016חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 ברלה.חוזר ל חיים משה מאבות המוסיקה הים תיכונית בישראל

מבצע את כל הקלאסיקות והלהיטים שליוו אותנו חיים משה נגנים וזמרות ליווי,  7במופע בן שעתיים בליווי 

 במופע שיחמם ויקפיץ לכם את הלב והנשמהשנים על גבי שנים ברגעים השמחים והמרגשים של החיים, 

אסף שלונסקי, "ישראל היום": ''אין הרבה אמנים בארץ עם כמות להיטים כמו של חיים משה. אף אחד לא 

צריך ללכת למופע של חיים משה כדי להבין את התופעה. '' y-net אבי שושן אתר יושב . חוויה של פעם

 walla :ן אתרחגי אוז  קלאסיקה של חאפלה --במשפט אחד 

 ''...אפשר כבר לקבוע שמדובר בהופעה הטובה ביותר המוצעת היום בשוק''

 

 שירה בציבור -עינת שרוף  26.8.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

 עינת שרוף למדה שירה ומוסיקה בביה"ס רימון והתפרסמה בביצועיה לשירים של תלמה אליגון, הרחיבה 

 עינת שרוף מופיעה  .השירה בציבור גם לשירים עדכניים, שירים ים תיכוניים ושירים בלועזית את תחום

 "בערבי שירה בציבור גם באירופה ובארה"ב ונחשבת ל"כוהנת הגדולה של השירה בציבור

 

 

 יוסי מרשק וליליאן ברטו -עובדים על הזוגיות   27.8.2016מוצ"ש 

 21:30: , תחילת המופע19:30פתיחת דלתות: 

 .שנים ארוכת בזוגיות העוסק חדש קומי מופע הוא", הזוגיות על עובדים"

 .זקנה ועד ההיכרות מרגע, הזמן ציר פני על הממוקמים ממערכונים בנוי המופע

 וכביסה,  ילדים, בשגרה עוסק הוא. בזוג החיים של והמאתגרת המורכבת למלאכה המוקדש ערב זהו

 ההומור. בית בכל נמצאים החומרים .וחברות התבגרות, באינטימיות; והתחשבנויות מאבקים, בפחדים

 פלפלים) מרשק יוסי .המשועשעת והביקורת המושחזת לכתיבה מבעד הנגלים הקטנים בפרטים נמצא

 מפתיעה בימתית בזוגיות(, אליאס אליאס אוי, הכל לא זה החיים) ברטו וליליאן( באים היהודים, צהובים

 ותחושת תקווה גם כמו, למחשבה חומר להם ומעניקים באולם הצופים קהל מול מראה מציבים, באיכותה

 השירים את. רכטר יוני הלחין למופע המוזיקה את .מקיימים שהם הזוגיות" מפעל" של קיומו על הישג

 ,רכטר יוני – מוסיקה, דקל לונדון דניאלה – כתבה .זה לערב במיוחד לונדון דניאלה כתבה, בו המשולבים

 עדן דנה שפיגל שולה – הפקה, גרוס איתמר – מוסיקלי ועיבוד פסנתר, מרשק יוסי, ברטו ליליאן – שחקנים

 

  מופע מוזיקלי חדש לילדים -"פלא" זהר  עלמה 30.8.2016הצהריים -שלישי אחר

 17:30, תחילת המופע: 16:00פתיחת דלתות: 

השירים האהובים מאלבום הילדים  עם ,עלמה זהר, במסע מוזיקלי חובק עולם, מלא שמחת חיים וקסם

, הפקה מוזיקלית: אסף איילון , בימוי: ירדן בר כוכבא( גלגולים, ילד יפה ועוד  שני אינדיאנים,) ""פלא

 . כלי הקשה: נור בר גורן / כלי נשיפה: אורי ארמן, גיטרות: גלעד לוין / קונטרבס: אבירם קושניר

 'דק 50משך המופע: . 3-7מומלץ לילדים מגיל 

 

 צילום: שרה פלוט



 נתן גושן מופע חדש לרגל צאת האלבום "דברי איתי יותר" 31.8.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

את המוזיקאי והיוצר המוכשר, נתן גושן, הכרנו לראשונה לפני כחמש שנים עם שיר הבכורה "כל מה שיש 

)"כל מה שיש לי", "גבולות הגיון", "איפה את", "יודע" וכו'(  לי" ואלבום ראשון שכלל שירים שכתב והלחין

"אלבום זהב" . מאז הספיק להוציא -"זמר השנה" , "שיר השנה" ו וזיכה אותו בתארים "פריצת השנה", 

אלבום מוצלח נוסף "בין כל הרעשים" )שכלל את הלהיטים "עוד", "מה אם נתנשק", "למרות הכול"(, 

תה, עם צאת אלבומו  .דר ולהופיע ללא הרף ולהיחשף לקהלים רבים ומגווניםלשתף פעולה עם עברי לי

החדש "דברי איתי יותר" השלישי במספר שזיכה אותו בתואר "איש השנה" במצעד הישראלי השנתי של 

מופע  .גלגלצ לשנת תשע"ה, גושן והלהקה יוצאים במופע חדש ומרהיב בניהולו האמנותי של גלעד שמואלי

רענן וסוחף שמשלב את שיריו האהובים )כל מה שיש לי, איפה את, גבולות הגיון, מה אם מרגש, קצבי, 

 (Thinking About It ,נתנשק, עוד( לצד להיטי האלבום החדש "דברי איתי יותר" )סערה, דברי איתי יותר

המופע, מלבד שהיה בו הכל: החל מהתאורה,  Mc-http://youtu.be/ICCQVANK ": מתוך המופע החדש

גושן לא לשווא נחשב לשם דבר  -הסאונד, האקוסטיקה, התזמון והפרפורמנס, הפתיע אותי מאוד לטובה

במוסיקה הישראלית, הוא מעבר לכך: זמר שהפך אליל ועם זאת לא איבד את מידותיו הטובות, נותן יחס 

 "דע לסחוף, למשוך ולשמש פצצת כריזמה מתקתקת בהופעותיוחם למעריציו כשם שמצפה ליחס כזה, יו

  http://bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1145364: המלאה לביקורת( אתר נענע)

 

 צילום: אלכס פרגמנט

 חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז - חד"שלושתנו" עכשיו בי 1.9.2016חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

 מסע ישראלי מוסיקלי ייחודי של שלשה . חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז  ...עכשיו ביחד לושתנו""ש

 ך שולשה אמנים ששיתוף הפעולה המרגש ביניהם לאור .זמרים, שהם מאבני הדרך במוסיקה הישראלית

 בהרמוניות  ,במופע מיוחד זה, מתחברים השלושה כדי לשיר ביחד ולחוד .השנים, הוליד פנינים רבות

 בין השירים  .קוליות נפלאות ממבחר שיריהם שהפכו זה מזמן לנכסי צאן ברזל ולחלק מפס הקול של חיינו

 "מתוק התפוח",  הרבים במופע: "שהשמש תעבור עלי", "צל ומי באר", "היום היום", "ליל חניה" ,

 ."אני וסימון ומואיז הקטן", "הגיטריסט", "מסביב למדורה", "האיש מן הבקעה" ורבים אחרים

 זמר, מלחין ומפיק מוזיקאלי . היה חלק בלתי נפרד ממספר מההרכבים המוכרים  –חנן יובל  :על האמנים

 חרים. בין להיטיו המוכרים: ביותר בזמר הישראלי: "השלושרים" , "שובבי ציון" , החברים של בני" וא

"אתם זוכרים את השירים" , "אני וסימון ומואיז הקטן", "בחופשתו" , "דור" ורבים   "שהשמש תעבור עלי",

 זמרת מהסולניות הבולטות של להקת פיקוד מרכז בתחילת שנות השבעים.  –דורית ראובני  .אחרים

 ון דרום אמריקאי. השתתפה בהפקת מספר בילדותה התגוררה בארגנטינה, ובעקבות כך שרה גם בסגנ

 דיסקים של שירי ילדים. בין הלהיטים בביצועה: "האיש מן הבקעה" , "היום היום" , "מסביב למדורה", 

מלחיןומעבד מוזיקלי. אחד מהגיטריסטים הטובים והמוכרים  ,זמר -אורי הרפז . "בית בקצה הקשת" ואחרים

  -ועד לפרישתו מהצמד לא מזמן  1977,המיתולוגי משנת  "הפרברים"  בארץ. הרפז היה חצי מצמד

 . ידוע בזיקתו למוזיקה הברזילאית והדרום אמריקאית. הלחין את השירים: "בית בקצה  2015בספטמבר 

  הקשת", "שפה משותפת" ואחרים.

 

 המאסטרו צביקה פיק בהופעה חיה! אורחות: סי היימן ומיכל אמדורסקי 2.9.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30תות: פתיחת דל

 כותב שירי הפופ ”ידיעות אחרונות :  ”זו השנה שלו –צביקה המלך ”פנאי פלוס :  !המאסטרו בהופעה חיה

 הקריירה של  ”צביקה פיק הוא מיתוס בחייו”ידיעות אחרונות :  ”הטוב ביותר שידעה ישראל מעודה

 באירוויזיון , מקום ” דיווה”ות הזכייה של המאסטרו , המלחין והזמר בשיאה . הכול התחיל בזכ

 ” מעלה מעלה”הצגות/חצי מליון צופים, המופע  700בהבימה , ” מרי לו”המשיך במחזמר   , MTVראשון ב

 עונות  5ו ” המאסטרו”של המאסטרו , מופעי ילדים בהם הוכתר לאליל הזאטוטים , תוכנית הריאליטי 

 .ל אהבה, הערכה והערצה חסרת תקדים לאמן זה ושיריוכשופט בכוכב נולד. כל אלה הביאו גל ש

 . התקשורת בהיסטריה. אף אמן לא זכה לכתבות וביקורות כמו שהמאסטרו זכה להן השנה

התקשורת מדברת על טירוף חושים במופעים של המאסטרו, אהבה מצד כל סוגי וגילאי הקהל, על שירים 

 הדבר החם ביותר בישראל, המלך,  -, המאסטרו יריו שהם הפופ היפה ביותר בישראלמדהימים, על ש

 



 הקלאסיקה , המאסטרו בדרך לפרס ישראל, מיתוס , סופרסטאר, אייקון פופ מושלם, שירים אלמותיים, 

 נגנים וזמרות,  5במופע המאסטרו מלווה ב  …כוכב עליון , האליל , המלחין הלאומי, האגדה, המאסטרו

 ורה מהטובים ביותר בארץ. בין השירים במופע : מעלה מעלה,עם תלבושות מרהיבות, ציוד הגברה ותא

 מרי לו, אהבה בסוף הקיץ , חלומות מתגשמים, לילה סתווי , לגור איתו , שיר הפריחה, אני אוהב אותך 

 .…, אלף נשיקותךלאה , מת אב ומת אלול, אין מדינה לאהבה, דם חם , אני לא יכולה בלעדי

 !המרהיב, המדליק ביותר בישראלאין ספק שמופע זה הוא הגדול, 

  אלי ומריאנו 3.9.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

 הצמד שגורם למדינה שלמה לצחוק!! במופע בידור חדש

צמד הקומיקאים המוביל בישראל, כוכבי התוכנית "ארץ נהדרת" אשר הטביעו את חותמם בפניה של 

 ל.תרבות הבידור בישרא

 

 אפ מקורי-במופע סטנד -מני עוזרי  6.9.2016ישי של

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

קטעי הסטנד אפ  מני עוזרי במופע סטנד אפ מקורי, מרענן, קורע מצחוק, שלא יורד נמוך וסוחף עד דמעות!

קומי, האילתורים יכולותיו הקוליות, ההגשה הייחודית שלו, הטיימינג ה של עוזרי ביוטיוב הפכו לתופעה,

מופע שנון ומתוחכם  מיתגו  את מני עוזרי כאחד ממופעי הסטנד אפ המובילים בישראל.-ואלף הפרצופים

 "ומעלה  18מומלץ מגיל " המספק המון רגעים של הומור איכותי וכישרון ייחודי.

  

 רן יחזקאלצילום: 

 סיבוב הופעות "פחד גבהים" -ישי ריבו  7.9.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30דלתות: פתיחת 

התופעה המוזיקלית המרתקת של התקופה האחרונה. עם מיליוני צפיות ביו . "סיבוב הופעות "פחד גבהים

טיוב, להיטיו מתוך אלבומו הראשון "תוכו רצוף אהבה", "קול דודי"," הניסיון הזה"," גם כי אלך" מאלבום 

ום השנה" אשר הגיע במהירות למעמד של אלבום זהב . סיבוב הבכורה זיכו את ישי בתארים "זמר" ו"אלב

ההופעות שליווה את יציאתו. זכה להצלחה ברחבי הארץ והופעות בפסטיבלים הגדולים והחשובים והוביל 

לשיתופי פעולה מוזיקליים עם דודו טסה, אמיר דדון, עידן עמדי, דוד ד'אור, רמי קליינשטיין, שלמה גרוניך 

אלבומו השני ממשיך ישי ליצור שירים שמהלכים קסם על המאזין בלחנים ובטקסטים ב .שי צברי ועוד

הרגישים בשיריו דוגמת " מקשה אחת זהב" ,"קול פעמונים", ו "מציל אותי כל יום " .על ההפקה 

לאחר ההשתתפות המרגשת בפרויקט של עידן  .המוזיקלית אמונים הפעם ריבו עצמו יחד עם מאור שושן

ר "אור כזה" הקליט לאחרונה דואט מרגש נוסף והפעם עם שלמה ארצי בשיר "והאמת" רייכל עם השי

בימים אלו חורש ריבו את הארץ במופע "פחד גבהים" המשלב בין שני  .מתוך אלבומו החדש של ארצי

אלבומיו. הקהל הרב של ישי מצביע ברגליים והופעותיו מלאות עד אפס מקום והכרטיסים נמכרים זמן רב 

 -הלהקה המצוינת אשר כוללת את ישראל נחום .השירים והלחנים באלבום, כולם פרי עטו של ריבומראש. 

בס, אמיר -קלידים, יאיר אופיר-גיטרה חשמלית, דוד איכילביץ-גיטרות אוהד דרשן –תופים, עמית יצחק 

את הופעתו  עיצוב תאורה וליאור טבת שאחראי על הסאונד המדהים ! הופכים–קאנון, רונן בן עמי -אלייב

 .של ריבו לחוויה בלתי נשכחת

 



 אליעד בסיבוב הופעות חדש "מתוק כשמרלי" 8.9.2016חמישי 

 22:00 , תחילת המופע:20:00פתיחת דלתות: 

הייתה מוצלחת עבור אליעד: הבחירה לפריצת השנה ובשיר השנה )עם השיר "מתוק כשמרלי"(  2015שנת 

במצעד השנתי של גלגל"צ הוא זכה גם בתואר תגלית השנה במוזיקה ונבחר לייצג את ישראל בטקס פרסי 

"מתוק כשמרלי" מציג -בברלה 26.3במופע שיהיה ב  .לאחר שזכה בקטגוריית האמן הישראלי של השנה MTV ה

 נגנים. כל אלו מבטיחים הופעה קצבית,  6את מיטב הלהיטים בעיבודים חדשים ומפתיעים בליווי   אליעד

 יושק אלבומו  2015בפברואר  .שכל הנוכחים בה, לא ישכחו בעתיד הקרוב –מלאת אנרגיה ובלתי נשכחת 

אור". שני הסינגלים האלו מהווים יריית פתיחה, "-אור שממנו ראו אור הלהיטים "רוחות" ו  –השני של אליעד 

 לשנה הקרובה ומלאת ההפתעות שמכין עבורנו אליעד
 

 עם הלהיטים הגדולים מקובה Buena Vista Social Clubמופע מחווה ל  9.9.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

 האומן הבינלאומי פרננדו קנוף,  ,Buena Vista Social Club מחווה ל .Latin Power במופע החדש של

 ממובילי המוזיקה הלטינית בישראל יחד עם הזמר הלטיני מספר אחד בארץ, איטלו גונזלס, יוצאים במופע 

העיבודים המקורים וגם חדשים  ."חדש המשלב את הלהיטים הגדולים מקובה של ה"בואנה ויסטה סושל קלאב

 קצבים לטינים ממכרים )סלסה, צ'ה צ'ה צ'ה, רומבה, ממבו, קומביה, לשירים ידועים והכל כך אהובים. מ

 בולרו( ביחד עם מלודיות מרגשות, הרבה שמחת חיים וברמה הגבוה ביותר עם המוזיקאים המובילים 

 משתתפים במופע   .בתחום. המופע משלב וידאו ארט עם קטעים מהסרט של הבואנה ויסטה וזוג רקדנים

חליל,  –גיטרה בס, שירה, עיבודים וניהול מוסיקלי. מרסלו זובר  -שירה, פרננדו קנוף  –החדש: איטלו גונזלס 

טימבלס, כלי  -ארקדי בלכמן  ,קלידים, קולות –טרומבון, חצוצרה, שי עמית  –סקסופונים, קולות, עידן וליש 

קליפ פרומו  : לינקים Ana Celia Da Silva & Nano –קונגס, כלי הקשה, הרקדנים  -הקשה, רפי מסיקה 

 m8elM-http://youtu.be/jUZEq     https://www.youtube.com/user/tumbao22  הרשמי

המוזיקאים בארגנטינה, בדרום  פרננדו קנוף, נולד וגדל בבואנוס איירס, ארגנטינה, למד והתחנך אצל טובי

 .האקדמיה למוזיקה בירושלים" ובוגר בי"ס רימון" (B.Mus)אמריקה, ספרד וישראל. בעל תואר ראשון

 פרננדו מכהן כיום כמנהל מגמת המוזיקה הלטינית וג'אז לטיני "בבי"ס רימון"; מנהל מספר אנסמבלים 

 יע והפיק עם אומנים בינלאומיים כמו: מרסדס שונים, מפיק ומנהל אומנותי בהפקות רבות. הקליט, הופ

 .ננסי קינג ועוד רבים  סוסה, טיטו פואנטה ג'וניור, פדריטו מרטינז, ג'ין פרי, דבורה בראון, סמואל טורס,

ניגן עם האמנים ישראלים רבים: דיויד ברוזה, שלמה יידוב, יהורם גאון, דין דין אביב, מרינה מקסימיליאן , 

 .ית הישראלית, התזמורת הקאמרית הישראלית ועודתזמורת הפילהרמונ

 

 דני רובס בהופעה 10.9.2016מוצ"ש 

  21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

ס, יוצר ומבצע מהאהובים והמוערכים בישראל, אשר שיריו זכו להצלחה גדולה לאורך השנים דני רוב

בהופעה יבצע דני את שיריו האהובים אשר הפכו לקלאסיקות עכשוויות ולחלק  .ולאהבת אמת של הקהל

מפסקול חייהם של ישראלים רבים: "אני בא הביתה מהלילה", "נוסעת בעקבות האהבה", "פנים 

","גרעינים","זה לא אני", 68-80-88איך הוא שר", "לא נרדמת תל אביב", "מכתב קטן","רכבות ושמות","

 ..."בדרך אל האושר" ,"אני לא מפסיק להתרגש ממך" ועוד "משהו חדש מתחיל",

 –אורי ויינשטוק , תופים–קרן טפרברג , גיטרה בס -מיקי ורשאי , שירה וגיטרות -דני רובס  :על הבמה

 .כלי הקשה -אילאיל תמיר רובס , גיטרה חשמלית -ת יורגנסון עמי, קלידים

 

 מופע בכורה! -מפגש מושונוב  15.9.2016חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

זו הפעם הראשונה שמוני  .מוני מושונוב בערב בידור הכולל קטעי סטנדאפ, סיפורים, מערכונים, ושירים

במינו, בו הוא שובר מחיצות בינו לבין הקהל, בקטעי סטנדאפ עכשוויים, מופיע בערב יחיד ומיוחד 

זה, מלחמת -ובסיפורים על נקודות בקריירה העשירה שלו. מרמלה, עיר הולדתו, דרך הלהקה הצבאית וזהו

על הומור וחברים ומערכונים שנולדו במקרה  .המפרץ, הבאבא בובה ובולגרים ועד עולם התאטרון הקולנוע

 .על הפסנתר טל בלכרוביץ .רטיס הביקור שלו בבידור הישראליוהפכו לכ

 



 סינגולדה וחברים 16.9.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

סינגולדה, האיש ואגדת הגיטרה  רים ויצא למופע.לקח את הגיטרה, אסף כמה חב  ...סוף סוף סינגולדה

מנגן במופע זה את יצירות הגיטרה הגדולות שליוו אותו במסע הסינגולדאי. סינגולדה, שנהיה חלק 

כך כובשת -מהחוויה המוסיקלית הישראלית של כולנו, מביא במופע זה לקדמת הבמה את האישיות הכל

-ה נותן הצצה מחויכת ומרגשת לעולמו הפנימי של האיש הכלמופע ז .שלו והנגינה הוירטואוזית המדהימה

ערב בו סינגולדה מנגן את הקלאסיקות מכל הזמנים כמו לד זפלין, מלון קליפורניה,  .כך מיוחד הזה

הביטלס, סגול כהה, קווין, סנטנה ועוד. זוהי הזדמנות לראות את סינגולדה מגיח לקידמת הבמה בליווי 

 .נגנים ושלשה זמרים

 

 דויד ברוזה בהופעה 17.9.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

קלף , דוד ויהונתן , האישה שאיתי ,  –מהאלבומים ויד שירים מכל התקופות והזמנים: במופע משלב ד

נשיקה גנובה , החומרים שמהם עשויה האהבה , סודות גדולים , זה הכל או כלום , פארקינג קומפלטו , 

תופים , אלון  –גדי סרי  נגנים מן המוכשרים בארץ : 3איתו על הבמה ומים בספרדית ובאנגלית. ומהאלב

במופע ישלב דויד ברוזה שירים וביצועים עם הגיטרה מכל . ירהגיטרה ספרדית + ש –בס , אייל הלר  -נדל 

התקופות ומכל האלבומים , שירים חדשים לצד ישנים בעיבודים מיוחדים לצד מפתיעים כמו : "האישה 

ל או כלום" , "סניוריטה" , "שיר אהבה בדואי" , "בנהר של סיביליה" , ושאיתי " , "סיגליות" , "זה הכ

 רומבות , קצב ועוד ...."אבק של החיים" ,"מתחת לשמיים " ,  "בוכה אל הקירות" ,

 

 צילום: אילן בשור

 רביטל ויטלזון יעקבס "תגידי מה את רוצה" מופע בידור 20.9.2016שלישי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

צרבות ופיסול בבצק על זוגיות, ילדים, דיאטות,   .מופע סטנד אפ לאמהות עייפות  ?תגידי מה את רוצה

 .סטנדאפיסטית, כותבת, אושיית פייסבוק ובעלת רצפת אגן לא מתפקדת ,רביטל ויטלזון יעקבס .סוכר

 https://www.youtube.com/watch?v=JE4kjQ8QDJk :קליפ מצ"ב -תמונה 

 

 הפרויקט של רביבו 21.9.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

מחרוזות הנוסטלגיות שהפך פרויקט ה - הפרויקט של רביבו .השירים והמחרוזות האהובים מכל האלבומים

מסחררת ולתופעה תרבותית חדשה, במהלכן זכו להרכב השנה של תחנות  להצלחה   בשנים האחרונות

ולזכיה היוקרתית בפרס "כפתור הכסף" מטעם חברת יוטיוב העולמית , פרס  2013הרדיו האזוריות לשנת 

מנויים ובין יתר פרסים נוספים בתחום  100,000זה מוענק בכל העולם לערוצי יוטיוב רשמיים שחצו את קו 

הבידור, קיבלו חברי ההרכב אות הוקרה מיוחד מטעם מנכ"ל קריוקי ישראל, על השמעות רבות ועל 

בארבע השנים האחרונות מאז נולד הפרויקט ועד כה, הוציאו חברי  .התרומה הרחבה לתרבות הזמר בארץ

מי פלטינה ואלבומי זהב! אלבום הפריצה הראשון ההרכב שישה אלבומים מצליחים, אשר זכו למעמד אלבו

"התחלה חדשה", "חם בלב", אלבום כפול  -"מה נותר מאלה" שהיה להצלחה מסחררת, האלבום השני

"שידע כל העולם" ואלבום מחרוזות  - אלבום המקורי(  DVD)בנוסף ל חיה מבריכת הסולטן  מהופעה

ו, רואה אור אלבומם השביעי במספר! אלבום מגוון ביותר בימים אל .שכולו חידושים לשיריו של זוהר ארגוב

חברי הפרויקט הופיעו ברחבי  .עם שילובים של מחרוזות נוסטלגיות אהובות לצד שירים מקוריים ונפלאים

הארץ ובחו"ל מול אלפי אנשים בקהיליות היהודיות ובמעמד נשיא המדינה והשתתפו לאחרונה בתוכנית 

הפרויקט של רביבו ידוע בהופעותיו היחודיות והשמחות, המלוות   .24ערוץ ו 22"משפחה בהופעה" בערוץ 

 .בשירים ומחרוזות מאלבומיו ומלהיטים נוספים מכל הזמנים המתאימים לקהל מגוון ורחב

 



 נגנים הלהיטים הגדולים והשירים  4אריאל זילבר ״מישהו״ מופע חדש עם  2016.922.חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות:  מהאלבום החדש

 . נגנים, בהפקתו של לואי להב 4עם הרכב של  מופע חדש למלך הגרוב הישראלי ...ובגדול  אריאל זילבר חזר

במופע שירים חדשים מהאלבום שיצא לאור זה עתה וכבר זוכה להצלחה רבה, חלק גדול מהשירים החדשים כבר 

 לצד אוסף  והלוואי ויכולתי והיה אם תלכי ,מישהו ,לאן פנתה אהבתינו :הפכו ללהיטי רדיו אהובים ובולטים

 צית אותי*עצום וחסר תקדים של להיטי עבר שנשמעים היום אף יותר רלוונטיים מאי פעם כמו: *ככה את ר

 ואיך שלא* בחברה להגנת הטבע*שמש שמש*אגדה יפנית*רוצי שמוליק* ברוש*בטי בם* שוכב לי על הגב*

 אין הרבה זמרים, בוודאי בישראל, שבעשור השמיני של חייהם עדיין  .הולך בטל* ועוד ועוד ועוד

 הבה, אנחנו מצטרפים במקום לבכות על סוף הא" "איתמר זוהר -הארץ  -   מגלים חיוניות ויצירתיות."

 השיר החדש נשמע תמים, חביב, רומנטי ". יוסי חרסונסקי –בשמחה לאווירת שנות השישים השובבות" 

 ומקסים, ומחזיר את המאזין לתקופה נאיבית יותר במוזיקה הישראלית, תקופה בה אמנים כמו זילבר 

 של זילבר שהפכו עם השנים לשירי שירי האהבה " רמקולים –אסף נבו  –"הצליחו מעצם כשרונם  71-בן ה

 קאלט מבוצעים בערב בליווי הנגנים באופן נוגה ומרגש כאחד.. ואיך אפשר בלי להזכיר את השיר החדש 

 גילי   גיטרה,-שי ליבוביץ  בס,-שלומי מנצור  פסנתר ושירה,-אריאל זילבר גיא טנא -"לאן פנתה אהבתינו

 כינור-אבנר קלמר  תופים,-ליבוביץ

 

 : אילן בשורצילום

 ABBAמופע מחווה ללהקת  - ABBA LIVE  23.9.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

מזמינה אתכם למופע קצבי, אנרגטי ונוסטלגי שבו יבוצעו גדולי הלהיטים של   ABBA LIVE להקת

ו לערב מהנה, מלא אנו שמים דגש ומקפידים על עיבודים נאמנים למקור שיובילו אותנ  .ABBA להקת

הלהקה כוללת  !בזיכרונות ילדותינו כמחווה ללהקה חלומית שנחשבת ללהקת הפופ המצליחה בכל הזמנים

חמישה נגנים כישרוניים וארבע זמרות מופלאות שינעימו לכם את הערב. בואו לשיר ולרקוד אתנו בערב 

אהובים אלו הרבה אחרי שההופעה  מבטיחים שתיהנו יחד איתנו ולא תצליחו להפסיק לזמזם שירים .קסום

   :בין הלהיטים שינוגנו במופע .תסתיים

The Winner Takes It All, Mamma Mia, Dancing Queen, Waterloo, Chiquitita, Take A Chance 

On Me, Super Trouper, Voulez-Vous ועוד ועוד....  

רונן שפירא , כלי נשיפה –נדב בן עוזר , תזמר –לירן ספורטה , זמרת –שקד גלעדי  :רשימת חברי הלהקה

 .תופים –אודי קרני , קלידים –גלעד יערי , בסיסט –סלבה דרמנוב , גיטרות –

 

 קובי אפללו סיבוב הופעות לרגל צאת האלבום החדש "מראות" 624.9.201מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

אפללו וההרכב המלווה אותו כובשים את הבמה עם טקסטים עוצמתיים ומרגשים, עם שירים נוגעים ללב 

שקעת שהופכת מתוך רפרטואר מפואר הכולל שלל להיטים ושירים אהובים בעיבודים חדשים ובהפקה מו

מאחורי אפללו, מהאמנים האהובים בישראל, תוססת, מרגשת ובעיקר בלתי נשכחת. את המופע לחוויה 

כבר ארבעה אלבומים מצליחים אשר הגיעו למעמד אלבומי זהב ופלטינה, ושהנפיקו להיטים רבים שהפכו 

הטובים והמוערכים לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי וקיבעו את מעמדו כאחד מהזמרים והיוצרים 

במופע מבצע קובי את מיטב להיטיו מכל ארבעת האלבומים, ביניהם : מראות, לצידך, שמרי עליי,  בישראל.

 ם.בא מן השתיקה, ים הרחמים, מה שהלב בחר, צחורת כנף, שיר געגועים, מכתב לאחי ועוד רבים וטובי

 

 אלדד רפאליצילום: 

 פאר טסי 27.9.2016שלישי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30: פתיחת דלתות

מוזיקה משובחת וביצוע חי של נגנים מהשורה הראשונה  פאר טסי במופע מרהיב של פרפורמר מדויק,

כוחה של אהבה עם הלהיט הענק  2-לפני שנה הוציא את אלבומו ה .בהפקתו המוסיקלית של יעקב למאי

אלבומו כוחה של אהבה  מיליון צפיות 24-ושיא צפיות קרוב ל "דרך השלום" ששבר כל שיר ישראלי אפשרי

בחודשים האחרונים הוציא פאר את "משקה יקר"  .מכירות 30,000-זכה באלבום פלטינה עם למעלה מ

היי מאמא" ו"אם תחכי לי" מתוך אלבומו השלישי שיצא בסוף " ,מיליון צפיות תוך זמן קצר 10-שהגיע ל

  .השנה

 



שלומית אהרון, קיקי רוטשטיין, עמי מנדלמן, משה סימן  "הכל עובר חביבי" עם 30.9.2016שישי 

 3022:, תחילת המופע: 3020:פתיחת דלתות:  טוב במופע חגיגי מיוחד!

 !הכל עובר חביבי" עם שלומית אהרון, קיקי רוטשטיין, עמי מנדלמן, משה סימן טוב במופע חגיגי מיוחד"

ם שרים יחד ולחוד את להיטיה הגדולים של הכל עובר חביבי" הלהקה המיתולוגית במופע משותף בו ה"

הלהקה מעשרת אלבומיה השונים, קטעים נבחרים מתוכניות הלהקה בעבר ושירים נבחרים מהדיסק 

נגנים מעולים , מעניקים לכם החביבים מופע מרגש ומלהיב , חגיגה של  6בליווי  .החדש של שלומית אהרון

הלילה, מדרגות הרבנות, האורח, החגיגה :ביניהםשירים שמחממים את הלב ועושים טוב על הנשמה ו

נגמרת, תלוי אותי , אגדה אבודה, לילה בחוף אכזיב, תגיד לי, היו לילות, שיר העמק, פרח הלילך, לילה 

שלומית אהרון , עמי מנדלמן, קיקי  ! בכרך, אל בורות המים, על כל אלה ועוד רבים וטובים מוכרים ואהובים

 .וששת הנגנים ,יגישו מופע ייחודי שלקלאסיקה ישראלית במיטבה רוטשטיין, משה סימן טוב

 

  גליקריה במופע יווני חדש! 1.10.2016מוצ"ש 

 21:30לת המופע: , תחי19:30פתיחת דלתות: 

ומכל היוצרים החשובים  גליקריה במופע חדש שיהיה כולו על טהרת המוזיקה היוונית נטו... רבטיקה, לייקה

  vasilis prodromouנגנים וזמרים והיא תארח את הזמר המוכשר 10מיוון, את גליקריה ילוו 

  .ם ומפתיעהמתמחה במיוחד בשירי רבטיקה ולייקה... ובכלל הולך להיות מופע מדהי
 

 2ילדים סורגים  -אבי גרייניק ועידן אלתרמן  4.10.2016שלישי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

אבי גרייניק ועידן אלתרמן, הצמד המיתולוגי שהביאו לנו את המופע ״ילדים סורגים״, אחד ממופעי הבידור 

מערכונים חדשים ודמויות חדשות ולא פחות  המצליחים בישראל, חוזרים לאחר עשר שנים במופע חדש עם

חשוב, עם הדמויות המוכרות והאהובות מנווה חמציצים ופלטפוס. הם צוחקים על עצמם כהורים ועל 

, על התלות שלהם  בסמארטפונים, על ילדים )וכלבים( 40ההורים שלהם שעדיין מביכים אותם בגיל 

צוחקים על עצמם כצמד. והכל מבוצע בווירטואוזיות שזקוקים לריטלין, חרמנות של נשואים,  ובעיקר,  

 החלפת דמויות תזזיתית, שירי נונסנס שהם מנגנים ואפילו אקרובטיקה. -המוכרת של גרייניק ואלתרמן 

 

 סטאנד אפ -קובי מימון  5.10.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

 קובי לוקח סיטואציות  .סטנדאפיסט מחונן ומוכשר שמביא לבמה הומור שאין אחד שלא יזדהה איתו

מאוד, אולי אפילו  מימון הוא גם מאלתר טוב  .קטנות מחיי היומיום ומוציא מהם המון הומור ובדיחות טובות

זו המומחיות שלו אבל מה שהכי יפה אצל קובי זה שהוא פשוט "מכייף" על הבמה. הוא מגיע לגרום לנו 

הנאה ועל הדרך הוא נהנה גם כן, מה שמוסיף לערב את האנרגיות החיוביות. לקובי, המתנשא לגובה של 

תו יקובי כיכב בתוכנ .בה צבע למופעכמעט שני מטרים, יש תנועות גוף ופרצופים מצחיקים שמוסיפים הר

של שלום אסייג "עושים צחוק מהעבודה" ורץ עם אחד המופעים המצחיקים שיש היום על במות הבידור: 

 .""קובי של שושנה

 

 צילום: דור מלכה

 יואב יצחק "עד חצי מלכות" 6.10.2016חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

יואב יצחק  אמן, יוצר, מבצע  לכל המשפחה . נחשב לאמנים הבודדים שגידל דור אשר מלווה אותו 

יד לאורך שנות הקריירה ובשיריו מתחילת דרכו ועד היום , יואב ממשיך לשמור על סגנון מוסיקלי אח

מפגיש בין מזרח ומערב, קולו המלטף והמיוחד, אישיותו הנעימה והכובשת גרמו לכך ששמר על מעמדו 

במוסיקה הישראלית לאורך כל השנים . רבים משדרני הרדיו ,אנשי מדיה ומוסיקאים מכנים אותו "חוליו 

במופע ישולבו בלדות רומנטיות שיואב . המרגיע רומנטיים ובקולוגליסיאס הישראלי "  בהגשת שיריו ה

יואב אחראי לכמה מהלהיטים הגדולים שקיימים  כתב והלחין במהלך שנותיו , לצד שירים קצביים וסוחפים,

"פני מלאך", "זה הזמן לסלוח" : ים תיכונית -במוסיקה הישראליתשירים שהפכו לנכס צאן ברזל  -בישראל 

 "לך  ף העולם", "צלצולי פעמונים" ,"עד חצי מלכות", "תני ללכת", געגועים",,"תני חיבוק ילדונת" ,"עד סו



 .אלי תשוקתי " ,קומוביילה" , " שמאוהב בך " ועוד רבים וטובים

 מיקי גבריאלוב  זוכר את אריק איינשטיין 7.10.2016שישי 

  22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

  ,ק איינשטיין הנו חלק משמעותי ביצירה והמוסיקה הישראליתשיתוף הפעולה של גבריאלוב עם ארי

השירים שהפכו לנכס צאן ברזל בנוף הארץ ישראלי מלווים את כולנו, כאחד, במהלך כל השנים כחלק בלתי 

כשאריק הציע לי לכתוב  20אני זוכר את הפנייה הראשונה של אריק, הייתי בן " .נפרד מפס הקול הישראלי

לצד השירים מהתקופה האחרונה , יבוצעו באופן  )מיקי גבריאלוב( "שזה יהיה לנצחאתו שירים חשבתי 

עוף גוזל ~ הכניסיני תחת כנף ~ אני ואתה ~ אוהב להיות בבית ~ אני אוהב לישון ~  : מיוחד גם השירים

 קפה טורקי ~ היא יושבה על החלון ~ ערב מול גלעד ~ שיר על התוכי יוסי ~ סע לאט ~ צא מזה ~ היא

 . תבוא ~ אני רואה אותה בדרך לגימנסיה ~ השיירה ~ שכשנבוא ~ הופ הופ ~ גברת מגונדרת

 נרי פרידנר –גיטרה חשמלי ובזוקי , מתן קליין –חליל , יואב פולצ'ק –פסנתר ושירה , נגנים 6המופע בלווי 

 יקיר פיטוסי –ופף מת, שני שביט –גיטרה בס , שירה , ניר דנן –גיטרה אקוסטית , יוקללי מחשב וקולות 

 

 צילום: אלונה איינשטיין

 מופע מוסיקלי ואלבום לילדים -ענן על מקל  8.10.2016שבת צהריים 

 12:30, תחילת המופע: 11:00פתיחת דלתות: 

ירדן בר כוכבא , עידן אלתרמן, טל בלכרוביץ' ודידי שחר מופע מוסיקלי ואלבום לילדים מאת  -ענן על מקל 

כלי הקשה: , אקורדיון וחליל: סלעית להב, הפקה מוסיקלית : טל בלכרוביץ', : דידי שחר לחנים. רינת הופר

" הטקסטים המבריקים,הלחנים הקליטים אך לא מתפשרים והביצוע  מן הביקורת:. סתיו נחום

"ענן על מקל הוא . האינטיליגנטי בהחלט מרכיבים אלבום מצויין להנאת הילדים וההורים." ]גלי צה"ל[

ילדים מקסים... הלחנים יודעים לקפץ בקלילות מרנינה, או לפקוח עיניים בפליאה, או להתעטף אלבום 

שירים שמצליחים לגעת בלב ולהסב  בדוק של עצב; וארבעת הזמרים מבצעים אותם ברגישות ובחדווה

ות" "יהפוך לאחת הקלאסיק. "תמים ואינטליגנטי" ]הבמה[. "מאסטרפיס" ]טים אאוט[. קורת רוח" ]הארץ[

 .]פנאי פלוס[

 html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4299594,00 -אפשר לשמוע קצת פה 

שיריה המרגשים של סופרת הילדים האהובה רינת הופר ממריאים על כנף לחנים סוחפים ומאירי פנים של 

 שנונים וקסומים.  דידי שחר. ירדן בר כוכבא, עידן אלתרמן, טל בלכרוביץ' ודידי שחר מבצעים שירים

תמונות חיים קטנות של ילדה ושמה עמלי, ילדה חולמנית שחווה את המציאות בדרכה המשעשעת ומלאת 

רינת הופר המאיירת וכותבת  האלבום כמו גם המופע מיועד לילדים ופעוטות מגיל ארבע עד תשע. הדמיון.

זוכת פרס זאב לספרות ילדים  את ספריה, נחשבת לאחת היוצרות הפוריות והאהובות ביותר בישראל.

 ונוער ובפרס נחום גוטמן לאיור. בין ספריה רבי המכר: "אילת מטיילת",חנן הגנן", "מפלצת סגולה",

 "קיפודה עם מזוודה", "אותיות במיץ שטויות", "הצב בצבוץ", "הגמד הגבוה והענק הנמוך" ורבים נוספים.

רבים בינהם מירי מסיקה,אייל גולן, הראל סקעת, קרן את השירים הלחין דידי שחר שכתב והלחין לאומנים 

 פלס, שירי מיימון שמעון בוסקילה ועוד.

 

 ליאור סושרד 8.10.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

ליאור סושרד הוא אמן החושים המוכר והאהוב בישראל ומבכירי אמני החושים  אל תאמינו פשוט תיהנו!

מציג את מופע החושים החדשני שלו באירועים נחשבים של ידוענים בינלאומיים, על במות  סושרד בעולם.

פעמים, התראיין אחד על אחד  5לאס ווגאס, ברודווי ועוד. הוא התארח בתוכניתו של ג'יי לנו בארה"ב 

  בתכניתו של לארי קינג ואינו מפסיק להדהים את הקהל בתוכניות וספיישלים ברחבי העולם.

ופע עם הרבה אביזרים, מאה אחוז אינטראקטיבי, כל הקהל משתתף בו. זה מופע מצחיק. אנשים "זה מ

נעים במהלך המופע בין מצבים שונים של צחוק לבין תדהמה. אני מעלה אנשים אל הבמה וגם יורד הרבה 

או  פעמים לאולם. יקרו דברים מטורפים ויהיה כיף. זה לא מופע קסמים שבו חותכים בחורות לשתיים

מעיפים יונים. האביזרים היחידים שאני משתמש בהם במופע הם אנשים ואלמנטים שקשורים לאינטואיציה 

יחודו הרב של ליאור בא לידי ביטוי ביכולתו הנדירה לשלב את נושא הטלפתיה וקריאת  ולפסיכולוגיה".

הרפתקה  המחשבות בהומור משובח והמון כריזמה. הקהל לוקח חלק בלתי נפרד בהופעה וחווה

 



אנחנו מזמינים את כל מי שרוצה לקחת חלק בהרפתקה מדהימה המשלבת  אינטראקטיבית בלתי נשכחת.

  צחוק ותדהמה להגיע.... עם מחשבות שמחות. יכול להיות שמישהו יקרא אותן...

 ."זה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי וראיתי הרבה" לארי קינג מן הביקורת:

 .. הוא בין המנטליסטים הכי טובים שראינו בחיינו" מגזין פיפלליאור הוא באמת מדהים

 ."חשבתי שראיתי כבר הכל" ביל גייטס. "סושרד עושה זאת שוב" ידיעות אחרונות

"גם גדולי הספקנים מתקשים שלא ליפול בשבי קסמו האישי, ההומור והנונשלנטיות שהוא מקרין" דה 

 .לקדם אותך לכל מקום שאלך" טוני בלייר"מרהיב לחלוטין! הפלת אותנו! אמשיך . מרקר

 מחווה לקווין -רוקוויל  14.10.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

תשעה מוזיקאים משחזרים את הקסם של להקת קווין בשעתיים של הופעה מרגשת וכיפית! ...יהיה 

 Play the game, Bohemian rhapsody, Killer queen, Don't stop me now !מגניפיקו

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 on  

מיכאל , תופים – רן גנז, בס –אלכס אפלבאום , גיטרות –אלעד מרום , גיטרות –גילי מאיר , שירה –אוליב 

 . קולות –נועה סיבוני , קולות –גילה זילבר , קולות –נירית מילס , ניהול מוזיקלי וקלידים –שוורץ 

www.rockville.co.il  

 בא להצחיק אתכם -גורי אלפי  15.10.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

עם תוכניות כמו ״רק בישראל״,  .שנה 20גורי אלפי מוביל את הקומדיה והסאטירה הטלוויזיונית כבר מעל 

בשנים האחרונות הוא חזר לבמת הסטנד אפ, במופע   .הפכה״, ״משחק מכור״ ו״מצב האומה״״שידורי המ

בואו לראות את אחד הקומיקאים האהובים והשנונים בישראל,  .מצליח, מהיר, אסוציאטיבי, פרוע ונטול רסן

)רק בכל  מנחה תכנית הלייט נייט, זוכת פרס האקדמיה "הלילה עם גורי אלפי", יוצר, במאי, סופר ומאהב

שבוע שלישי, בשקט, כשהילדות ישנות(, בערב מצחיק, במהלכו כל נושא עולה על המנגל )גם טבעונים, יש 

 ה.ובסופו גורי הולך הביתה לבד. כי ככה ז. )לנו את זה מטופו

 

 

 

 

צילום: אילן בשור, 

 עריכה: דניאלה

 מופע טריו אקוסטי -אמיר דדון  19.10.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

עם מופע טריו  לאחר תקופה מדהימה עם רצף של הצלחות ממשיך אמיר דדון את סיבוב ההופעות שלו

 חרונות פרץ דדון אל מרכז התודעה הישראלית והפך להיות שם מוכר בכל בית. בשנים הא .אקוסטי

מי שהיה עד לא מזמן הקול הגדול והמעט מסתורי שמאחורי הלהיט 'שאריות של החיים',  הפך עד מהרה 

'הבטחה גדולה' לאחד היוצרים הבולטים והמובילים בסצנה. היום דדון הוא אחד  -'תגלית' ומ -מ

ם והמבוקשים, עם קול גדול וטונות של סטאר קוואליטי, רצף להיטים, שני אלבומים העסוקי הזמרים

המופע כולל את מיטב השירים משני אלבומיו ומהאלבום שלישי עליו  מצליחים ואלבום שלישי שבדרך...

ם"  עובד בימים אלו, ביניהם: "לא סתם", "חלל" ,"בגלגול אחר", "גלים" , "יש אין סוף", "שאריות של החיי

, קלידים מחשב –תופים, עמרי גינצברג  –גלעד שמואלי  .""כל יום כמו נס" וכמובן הלהיט הגדול "אור גדול

 .גיטרה ושירה -אמיר דדון 

 

 שנה של מוסיקה 50מתי כספי  20.10.2016חמישי 

 22:00, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

שנות יצירה מוסיקלית. במופע בברלה,  50קות המציין מתי כספי, גדול היוצרים בארץ, במופע שכולו קלאסי

בין השירים במופע: "ימי  .מבצע כספי, את המיטב משיריו שנכתבו ובוצעו במהלך קריירה ארוכה ומפוארת

בנימינה", "איך זה שכוכב", "מקום לדאגה", "ילדותי השנייה", "מרוב אהבה", "ואותך", "מישהו", 

י את הדרך" ועוד. כל זאת בשילוב סגנונות מוסיקליים שונים וקטעי קישור "לקחת את ידי בידך", "עוד תרא

  .הומוריסטיים



 טוב לוי ויצחק קלפטר-שלמה יידוב, שם -שלישיית "צליל מכוון"  21.10.2016שישי 

 22:30, תחילת המופע: 20:30פתיחת דלתות: 

בסיבוב  ., מתאחדת70 -של סוף שנות ה הרכב על - טוב לוי ויצחק קלפטר -שלמה יידוב, שם -צליל מכוון" "

 ן", "ילדי יכול להיות שזה נגמר", "צליל מכוו(" ההופעות הנוכחי שרים חברי השלישייה את כל הלהיטים

 וקטעי  הנסיך הקטן", "ימים לבנים", "לוקח את הזמן" ועוד( ומבצעים שירים"י", הירח", "שיר אהבה בדוא

 (.דמיון חופשי", "דון קישוט" ועוד"", )"ערב כחול עמוקנגינה מהרפרטואר האישי העשיר שלהם 

 .ערב מרגש ואיכותי

 

 רוקנ'רול לכל המשפחה -אינדי ילד  22.10.2016שבת צהריים 

 12:30, תחילת המופע: 11:00פתיחת דלתות: 

הם אמת או חובה", "אלוהים שלי", "השירים המשחקים", "אפונה וגזר", "איך שיר נולד" ו"בני ילד רע" "

אינדי ילד הוא מופע לכל המשפחה המשלב את מיטב הקלאסיקות  רק חלק מהשירים שתשמעו במופע...

היינו ילדים וזה היה מזמן..." אבל זה אף " .של שירי הילדים בהגשה ייחודית, רוקיסטית ובעיקר מרעננת

  !ולילדים שלנו )ולהיזכר בעצמנו( בכל השירים שעליהם גדלנ פעם לא מאוחר מדי להכיר

משתתפים: מיקה שדה: שירה | ליאור סקר: . ניהול אמנותי: חיים שמש | הפקה מוסיקלית: חמי רודנר

אסף לביא: קלידים ואקורדיון | אלעד נדב: תופים | גון צדוק: , שירה וגיטרה | ליאור עוזרי: גיטרה בס

  www.mat.co.il/eDG :צפייה בקטעים מהמופע. גיטרה חשמלית

הופעת רוק לפנים שלא מנסה להתיילד או לשחק אותה...שירים נפלאים ומשובחים, "* :הביקורות משבחות

הלהקה מקסימה, מיקה שדה והתלתלים הקפיצו את הקהל, הפקה נפלאה...מצאתי את עצמי רוקדת ללא 

התקופה: הורים שמאסו בגרסאות הרעיון של "אינדי ילד" קולע לגמרי לרוח "* (MAKO) "...הפסק

מתיילדות ומתקתקות מקבלים הזדמנות לחלוק את אהבתם לשירי ילדותם ברוח רוקנ'רולית 

למהדרין...המופע שומר על אנרגיות גבוהות לכל אורכו בזכות בחירה חכמה של שירים קצביים שיוצרים 

חינוך מוזיקלי ראוי לטף המשלב  מופע לאלה המעוניינים להעניק"* )רצף נוסטלגי רקיד ומרומם" )הבמה

אינדי ילד' מצדיקה לחלוטין את שמה ומספקת פרשנות חדשה, מרעננת, '"* )עבר והווה" )פנאי פלוס

 .(mynet) "ולעיתים מהפכנית וקומית לשירים שהיו פס הקול של ילדותנו הראשונה

 .(TimeOut) "חינוך מוזיקלי צריך להתחיל מוקדם, ואין כמו אינדי ילד בתור התחלה"*

 .)10מופע שלא מפחד להראות לילדים קצת גיטרות מנסרות, לא פלייבק, לתת בראש!" )גיא פינס, ערוץ "*

 

  SHEFITA -When East meets West 22.10.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת המופע: 19:30פתיחת דלתות: 

Shefitaיכוני לת-עם הקאבר הים 2013 -, הדיווה הערביה, פרצה בסערה לחיינו ב- Karma Police  של

  צפיות ביו טיוב. 1,300,000, שהפך בן לילה לויראלי ברחבי הרשת וזכה למעל Radioheadלהקת 

, והפיחה בו חיים  Nirvanaשל להקת   Lithiumשיחררה קליפ נוסף, קאבר לשיר Shefita 2015 -ב

לסל לצלילי העוד והצ'לו. במרץ חדשים. קורט קוביין, מעולם לא היה מדמיין שהשיר הקודר שכתב, יסת

גרסא משלה לשיר הילדים הנוסטלגי אצא לי השוקה,  -קליפ נוסף, צבעוני ומקורי  Shefitaהאחרון הוציאה 

מבוצע ומוקדש באהבה גדולה לכל בעלי החיים באשר הם! לאחרונה נבחרה לבצע את השיר והקליפ 

של להקת  Pinkקאבר לשיר  -ת תל אביב בשיתוף עם עיריי 2016הרשמיים של אירועי הגאווה לשנת 

Aerosmith  אשר כולו ורוד, שמח ומוגש באהבה גדולה לקהילה הגאה ובכלל! מאז ,Karma Police ,

דרך ארוכה ובנתה מופע שלם סביב קאברים לשירי רוק מוכרים עליהם גדלה, לצד שירים  Shefitaעברה 

סוחפת איתה את  ,חבי הארץ ובחו"ל עם הלהקהיעה ברמקוריים שאותם כתבה והלחינה. כיום היא מופ

כשהאינטרנט  הקהל ושואבת אותו אל תוך עולמה, תוך כדי שהיא מעניקה לו חוויה מוזיקלית והומוריסטית.

הוצף בקליפ עם הביצוע הערבי לרדיוהד לא היה ברור אם זה דאחקה, גימיק, או ביצוע רציני. עכשיו, 

של קאברים בסגנון מוזיקה ערבית, ברור שמדובר בתופעה" כשהזמרת שפיטה מופיעה עם מופע מלא 

Mako  . "אם עדיין לא ראיתם אותה בפייסבוק או ביוטיוב, זה הזמן להכיר "YNET " כשרדיוהד כתבו את

זאכן בעגלה עם סוס,אבל זה לא הפריע לשתי -קארמה פוליס, הם בטח לא חשבו על מוזיקה ערבית ואלטה

 אונית על פניה ולהביא אותה אל המזרח התיכון". טיים אאוטיוצרות להפוך את היצירה הג

Facebook : Shefita  ,Instagram : the_real_shefita ,rotemshefy@gmail.com Email : 

 



 מופע השקה לאלבום! -"ילד תוף" אופרת רוק על החיים  25.10.2016שלישי 

 21:30, תחילת המופע: 19:30ות: פתיחת דלת

סיפורו של ילד תוף הוא סיפורו  .אופרת רוק מקורית הנוגעת בנושאים רגישים בצורה שנונה והומוריסטית

וקצת שיחד עם אהבת חייו שפגש פתאום רוצה לכבוש את העולם ולחולל את  20של אמן הלום קרב בן 

ת האוהבים הופכת למשבר גדול כאשר בעקבות ומתיקו מהפכת האומנות הבאה, אך העניינים מסתבכים 

יצירת רוק אמיצה ומרגשת על אהבה, . תגובת קרב נוטשת אותו אהובתו מה שגורם לו לאבד שפיותו

שירה וקלידים: ישראל , רובי קפלן-בימאי: דורי בן זאב | משורר !מלחמה, ישראליות, טירוף... על החיים

 .ית וחליל: ערן כרמלי | גיטרה: מעיין פרלמן | תופים: אלון בררשירה מפוח, כסיף | שירה ובס: שרון עזריה

 מבית קלמנטינה הפקות תוכן

 

 צילום: משה גלבר

  אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 26.10.2016רביעי 

 21:30, תחילת מופע: 19:30פתיחת דלתות: 

המופע בוחן את   .אורי חזקיה משתף את הקהל בזווית המאוד מיוחדת בה הוא רואה את חיי היומיום

'הדברים הקטנים' שבחיים, ויחד עם תיאטרליות, גופניות וגיטרה אורי מכניס את הקהל לעולם המעט הזוי 

 .מסתבר, של כולנו  .שלו

 

 שלישיית פולק קאנטרי עברי -ג'יין בורדו  29.10.2016מוצ"ש 

 21:30, תחילת מופע: 19:30פתיחת דלתות: 

ברחבי הארץ בכל מקום בו יכולים להיכנס גיטרה אקוסטית, קונטרבאס לאחר יותר משנתיים של הופעות 

וטמבורין, שלישיית הקאנטרי העברי אספו שירים וקהל לאורך הדרך והוציאו באופן עצמאי )בעזרת פרוייקט 

בהפקתו המוזיקלית של תומר ישעיהו מכיל  –האלבום ג'יין בורדו  הדסטארט מוצלח!( את אלבום הבכורה!

השירים  כתובים בשפה העברית אך מוגשים בשפה המוסיקלית של הפולק קאנטי האמריקאי עשרה שירים

הם מעלים  המתוקים והקלילים נוגעים גם בנושאים נוגים ועצובים אך עם כנות,הומור ונגינה משעשעת,

הסינגלים מתוך האלבום הבכורה "עינב" ו"איך אפשר שלא להתאהב" כבר מתנגנים ברדיו  חיוך גדול

לו ביקורות חמות מהקהל ומהמבקרים. על "איך אפשר שלא" כתב בן שלו )הארץ( "השיר הכי מקסים וקיב

בשבועות האחרונים בלי תחרות בכלל". עם הפשטות של שירי הקאנטרי,הרמוניות קוליות וליריקה 

  -אי אפשר שלא להתאהב  מציאותית עטופה בהומור וחן

BR3ziVDazM-https://www.youtube.com/watch?v=  מתי , מילים, שירה וכלי הקשה –דורון טלמון

 .לותוחשמלית וק גיטרה אקוסטית, –אמיר זאבי , קונטרבאס וקולות –גלעד 

 

 


