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 04-6369993/4 'בטל כרטיסים והזמנת אירועים הזמנת

 עדכון:

 בוטל -גיא מזיג  - 16.11

 בוטל -יהודית רביץ  - 19.11

 122.הוקדם ל  -רוקוויל מחווה לפינק פלויד  - 3.12
 

 :מופעים חדשים

  בא להצחיק אותכם! -גורי אלפי -26.11.16

 2017וינואר  2016הופעות דצמבר 

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

  מחיר מיוחד עלות כרטיס שם המופע תאריך

  ₪ 75 ₪ 85 שי אביבי ומיכל ליבדינסקי -באושר ועושר  8.11.2016שלישי 

 ₪ 100מוקדמת: ב "הכי ישראלי" סיבוב הופעות חדש! עמידה! 6התקווה  10.11.2016חמישי 

  ₪ 110ביום המופע: 

 ₪ 100מוקדמת: ב

 ₪ 110ביום המופע: 

  ₪ 90  ₪ 100 רוני דלומי במופע חדש! 11.11.2016שישי 

  ₪ VIDEO ART 110 ₪  100עידן רפאל חביב במופע אקוסטי בשילוב  12.11.2016מוצ"ש 

  ₪ 80  ₪ 90 "הרשימה" -יובל אברמוביץ  14.11.2016שני 

  ₪ 60  ₪ 70 "לא תמימה בת שש" סטנדאפ -תום יער  15.11.2016שלישי 

  ₪ 130  ₪ 140 מופע חדש! אורח מיוחד חיים משה -ישי לוי "עכשיו הוא חול"  17.11.2016חמישי 

   ₪ 110  ₪ 120 סינגולדה וחברים 18.11.2016שישי 

  ₪ 80  ₪ 90 מופע סטנד אפ חדש! -נדב אבוקסיס  23.11.2016רביעי 

  ₪ 120 ₪ 130 "העיקר זה המוסיקה" -הופעות אחרונות לסיבוב המצליח  -יוני רכטר  24.11.2016חמישי 

  ₪ 130  ₪ 140 ויוה לה דיווה! -מופע הדיוות של צביקה פיק, מארח את חובי סטאר  25.11.2016שישי 

שבת בצהריים 

26.11.2016 

  ₪ 50  ₪ 60 סדנת מופע אינטראקטיבית למשפחה - Unpluggטררם! 

  ₪ 100  ₪ 110 בא להצחיק אתכם! -גורי אלפי  26.11.16מוצ"ש 

  ₪ 70  ₪ 80 " מופע בידור?רביטל ויטלזון יעקבס "תגידי מה את רוצה 29.11.2016שלישי 

  ₪ 120  ₪ 130 יטרה ופסנתראביתר בנאי עם ג 30.11.2016רביעי 

  ₪ 110  ₪ 120 הפרויקט של רביבו  1.12.2016חמישי 

  ₪ 80  ₪ 90 מחווה לפינק פלויד -רוקוויל  2.12.2016שישי 

  ₪ 90 ₪ 100 מופע בידור חדש! -מפגש מושונוב  3.12.2016מוצ"ש 

  ₪ 60  ₪ 70 מופע חורפי -יונינה  6.12.2016שלישי 

  ₪ 70  ₪ 80 אפ חדש-מופע סטנד -רותם אבוהב  7.12.2016רביעי 



  ₪ 110  ₪ 120 קובי אפללו סיבוב הופעות "מראות" 8.12.2016חמישי 

  ₪ 80  ₪ 90 שירה בציבור -עינת שרוף  9.12.2016שישי 

  ₪ 85  ₪ 95  אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 10.12.2016מוצ"ש 

  ₪ 90  ₪ 100 סטאנד אפ -קובי מימון  14.12.2016רביעי 

  ₪ 130  ₪ 140 קרן פלס "לבד על הפסנתר" 15.12.2016חמישי 

  ₪ 115  ₪ 125 "הכל עובר חביבי" במופע חגיגי מיוחד! 16.12.2016שישי 

  ₪ 100  ₪ 110 מופע ישיבה -רד בנד  17.12.2016מוצ"ש 

  ₪ Goodbye Song 80 ₪  70סיבוב ההופעות   Omer Netzerעומר נצר / 20.12.2016שלישי 

  ₪ 120  ₪ 130 )עמידה(מופע חשמלי  -ברי סחרוף  21.12.2016רביעי 

  ₪ 100 ₪ 110 משה להב אורחת רבקה מיכאלי -הטיש הגדול  23.12.2016שישי 

  ₪ 150  ₪ 160 שנה של מוזיקה! 30חוגג  -עופר לוי  חנוכה בברלה! 26.12.2016שני 

  ₪ 85 ₪ 95 שלישיית פולק קאנטרי עברי -ורדו ג'יין ב חנוכה בברלה! 27.12.2016שלישי 

  ₪ 90  ₪ 100 מופע טריו אקוסטי  -אמיר דדון  חנוכה בברלה! 28.12.2016רביעי 

  ₪ 120  ₪ 130 נגנים 3דויד ברוזה בהופעה בליווי  חנוכה בברלה! 30.12.2016שישי 

-New year's RocKרוקוויל  2016-17סילבסטר  חנוכה בברלה! 31.12.2016מוצ"ש 

pARTY - !עמידה 

120 ₪  110 ₪  

 ₪ 140  ₪ 150 מופע להקה -אהוד בנאי ופרפרי הקצב  2.1.2017שני 

  ₪ 70  ₪ 80 שנים 15חוגגים  MAGICAL MYSTERY TOUR -ביטלמניה  6.1.2017שישי 

שבת צהריים 

7.1.2017 

  ₪ 50  ₪ 60 המחזמר -"דירה להשכיר" 

 ₪ 120  ₪ 130 הגולה -דודו טסה  7.1.2017מוצ"ש 

  ₪ 70  ₪ 80 סטטנד אפ -חן מזרחי  11.1.2017רביעי 

  ₪ 130  ₪ 140 גידי גוב בהופעה 14.1.2017מוצ"ש 

  ₪ 120  ₪ 130 יובל דיין ליבי ער" מופע חדש! 17.1.2017שלישי 

  ₪ 70 ₪ 80 אפ מקורי-במופע סטנד -מני עוזרי  18.1.2017רביעי 

 ₪ 100  ₪ 110 מופע החשמלי -ית השכל כנסי 19.1.2017חמישי 

שבת צהריים 

21.1.2017 

  ₪ 50   ₪ 60 "איה אאוץ' אווה"

  ₪ 70  ₪ 80 מופע חדש "כמו עוף החול" -מיטל טרבלסי  22.1.2017ראשון 

  ₪ 130  ₪ 140 ההופעה -שמעון בוסקילה  25.1.2017רביעי 

 



 

 געה למופע.מסומנים ויקבעו לפי קדימות הה לאמקומות הישיבה 

 שי אביבי ומיכל ליבדינסקי -באושר ועושר  8.11.2016לישי ש

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

מערכונים מרירים מתוקים על זוגיות. "והם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה.... זה  המשפט שדפק לי 

יש זכות לתבוע את מי שכתב את זה, את מי  למיליוני זוגות גרושים ברחבי העולם - את החיים. ולא רק לי

ככה מתחיל  שהקריא לנו את זה, את מי שהכניס לנו את זה טוב טוב לראש וללב מאז שהיינו קטנים". 

המופע, הבנוי ממערכונים קצרים שמדברים על הכול: ההתאהבות, השגרה, הכמיהה החוצה, התחשבנויות, 

ות במסעדות, המין "האדיר", והרצון להישאר יחד למרות הפחד מ'זמן איכות', הנסיעות לצימר, השתיק

הקשיים השחיקה והפיתויים בדרכים. המופע משובץ שירים, ומלווה בגיטרה של אורי רגב. המערכונים 

נוגעים בקלילות והומור בנושאים שלא תמיד קל לדבר עליהם, משאירים את הצופים עם טעם מתוק, 

 אורך המופע: כשעה ורבע. ותחושה שכולנו באותה סירה )רעועה(.
 

 עמידה!מופע "הכי ישראלי" סיבוב הופעות חדש!  6התקווה  10.11.2016חמישי 

 21:30, תחילת המופע: 20:00פתיחת דלתות: 

השילוב המושלם של שירים מעולים, כישרון ענק, כריזמה סוחפת, שחרור והרבה הרבה  -" 6"התקווה 

מזמינה   6התקווה  י ביטוי בהופעותיה האנרגטיות והמלהיבותשמחה כנה ומחוברת רגש והכל מגיע ליד

 ,את מה שכל כך הרבה כבר יודעים: הופעה נוטפת אדרנלין אתכם לראות ולחוות בהופעה הקרובה,

*נבחרה  הלהקה שגרמה לכולם להתאהב בה, .ה בכמויות מסחריות וכישרון מתפרץשמח אנרגיות שיא,

 *זכתה בתואר השיר המושמע ביותר בפרסי מדיה פורסט,. י צה"להאומנים האהובים על חייל 5לאחת מ 

 להיטים רצופים מהאלבום האחרון "הכי ישראלי", 5 *נבחרה בכל המצעדים ותחנות הרדיו כלהקת השנה.

עוד פעם פעם,  והגיעו למקום הראשון בכל המצעדים: כולם! הובילו ברשימות ההשמעה בכל תחנות הרדיו,

וגם השירים החדשים שיצאו השנה כבר הפכו  יהיה, בעולם שלה , שימי לי עוד רום הכי ישראלי, מה שיהיה

משהו נעים לנשמה וכמובן שיתוף הפעולה עם ההרכב הבינלאומי המצליח אינפקד משרום בשיר  להמנונים:

בעקבות אסופת הלהיטים חסרת התקדים בטווח של פחות משנתיים כל ההופעות של הלהקה ,  "קופנגן"

 אאוט מראש. הן סולד

 

 

יקיר אברהמי צילום: 

 ותום מרשק

 רוני דלומי במופע חדש! 11.11.2016שישי 

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

יזיה "כוכב נולד" מחזקת רוני את מעמדה כאחת ומאז שפרצה כזוכה הצעירה ביותר בתוכנית הטלו

ראלית. אלבומיה זכו להצלחה רבה וחשפו הזמרות הצעירות האהובות והמצליחות ביותר במוסיקה היש

עולם מוסיקלי עשיר, כללו שירים מצליחים וזכייה בתארים "זמרת השנה" שנתיים ברציפות על ידי 

המאזינים ותחנות הרדיו )גלגל"צ, רשת ג'( בשנה האחרונה הצטרפה רוני לסדרת הנוער המצליחה 

זמר עטור השבחים "צלילי המוסיקה", "גאליס" ואף מבצעת את שיר הנושא של הסדרה, שיחקה במח

כיכבה על בימת הפסטיגל וזכתה שנה רביעית ברציפות בתואר "זמרת השנה" בטקס נבחרי ערוץ הילדים. 

במופע החדש, מלווה בארבעה נגנים, מבצעת רוני את להיטי אלבומיה לצד השירים שביצעה לאורך דרכה 

ם שני אנשים, שלחי אותו, איש של לילה, ככלות הקול המוסיקלית )תן, קצת אחרת, תחזיקו, כך או כך, סת

 והתמונה ועוד...(  

 



 VIDEO ARTעידן רפאל חביב במופע אקוסטי בשילוב  12.11.2016מוצ"ש 

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

עם במהלך השנים האחרונות הפך עידן לאחד האמנים העסוקים בארץ,  מופע אקוסטי: מופע וידאו ארט.

 שני אלבומים שהגיעו למעמד זהב וזכו לביקורות משבחות וסיבוב הופעות מוצלח שסחף אליו קהל רב.

המופע האקוסטי של עידן בליווי נגן נוסף ותוכן וידאו מקורי אותו צילם וערך, מעביר תחושה של אינטימיות 

ות בתחנות הרדיו, ביניהם: במופע יבצע עידן שירים אהובים משני אלבומיו אשר הושמעו רב כנה עם הקהל.

"מחכה", "עכשיו או לעולם", "אין פה מקום", "כל פעם קצת", "אור אדום", "כמו כל יום" ושירים בהם נגע 

 פתוח במחיר בהופעותיו נמכרים עידן של אלבומיו כגון: "אמא, אבא וכל השאר", "עד שתחזור" "ובלילה".

"תחשבו רדיוהד  ביקורות: שאפשר. כמה נגישה עדתהיה  שאמנות אמונה שיש לשאוף לכך מתוך לקהל,

" או קולדפליי של תחילת  המילניום, ותשלבו את ציורי הנוף המרהיבים שמיצר Ok Computerמתקופת "

עידן חביב בעזרת טקסטים סוריאליסטים וקול שצולל עמוק לתת מודע. יש כאן מתמודד רציני לאלבום 

יוצרת תחושת שיוט, נוגעת לא נוגעת, אווירה שמימית. קול נוגה "המוסיקה ( )רוי רגב, פנאי פלוס השנה"

"בתשעת השירים באלבום יש אמת בלתי אמצעית, כנות ( )יוסי חרסונסקי, יוסמיוזיק. נגוע בשקיקה"

 . )עמוס אורן, אתר הבמה( כובשת ויופי שקשה להישאר אדישים כלפיהם, הוא ממשיך לרגש"

 __mzJYVw-http://www.youtube.com/watch?v=ST -מחכה  לינקים לשירים:

 http://www.youtube.com/watch?v=lL9eJjDiKK8 -אמא, אבא וכל השאר 

 http://www.youtube.com/watch?v=IN7w6m1APhI -עכשיו או לעולם 

 http://www.youtube.com/watch?v=r6OJaznoZEI -בלילה 

 http://www.youtube.com/watch?v=dneZjDLdFos  -כמו כל יום

 http://www.youtube.com/watch?v=pLj87eti0Aw -אור אדום 

 6Y-tch?v=GIByyi2_http://www.youtube.com/wa -אין פה מקום 

 http://www.youtube.com/watch?v=fPM3YLQuMNo -כל פעם קצת 

 https://www.youtube.com/watch?v=n8K5Qywwy2w -עד שתחזור 

 

 

 ום: זוהר רוןציל

 "הרשימה" -יובל אברמוביץ  14.11.2016שני 

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

מצא השחקן, איש התקשורת, המרצה והסופר הבינלאומי, יובל אברמוביץ', דף ובו רשימת  2011בשנת 

מדוע הגשים חלומות ויעדים ישנה שכתב בחדר העבודה שלו. הוא הביט על רשימת החלומות שלו ותהה 

חלק מהיעדים ללא בעיה ולעומת זאת נתקע עם חלק אחר מהחלומות, המשימות והיעדים? לאחר שליקט 

תשובות מבני משפחה, חברים, חברים של חברים וחבריו לפייסבוק הוא החליט לעשות ניסוי: לכתוב 

ן אישי ברשת( בשם כמה שבועות אחר כך הוא השיק בלוג )יומ..רשימת חלומות חדשה ולהפיץ אותה בעולם

את מה שקרה למחרת היום הוא לא  .ימים 400דברים שהוא רוצה להגשים ב 10"הרשימה" בו פרסם 

לילה כל העולם הגיבה לרשימה שלו. מישראל ועד ארצות הברית ואפילו מעירק, רואנדה -בין  ...צפה

החלו לרשום, בהשראת עד מהרה אלפי אנשים  .רשימת החלומות של יובל החלה לזוז במהירות .ואיראן

במופע בימתי  .הרשימה של אברמוביץ', את רשימת החלומות שלהם וגם להם קרו דברים יוצאי דופן

מהוקצע, מדויק, מרתק, מעורר מחשבה ושופע הומור מביא השחקן )"השיר שלנו", "השמינייה" ועוד(, איש 

ק ארגז כלים אפקטיבי שגורם התקשורת, הסופר והיזם, יובל אברמוביץ', את סיפור "הרשימה" ומספ

לשומעים אותו לקום ולעשות עוד במהלך האירוע. בליבו של המופע מבקש אברמוביץ' מהנוכחים לרשום 

רשימות, מלמד אותם "לצעוק" את החלומות שלהם ואף מעודד אותם לשתף את הנוכחים בחלומותיהם, 

שהוגדר על ידי רבים מהנחשפים אליו  מופע "הרשימה" .דבר המוביל פעמים רבות לרגעי קסם יוצאי דופן

כאירוע משנה חיים הינו אירוע חוויתי מלא מחשבה, תובנות וערכים, אלתור, קסם והומור. מדובר במופע 

דינמי המשולב בהפעלת הקהל ויוצר שיח חדש בין בני משפחה, חברים ובמקומות עבודה. למעלה 

"הרשימה" ואברמוביץ' אף זכה לעמוד על  אנשים, בארץ ובעולם, נחשפו עד היום לתכני 250,000מ

הספר "הרשימה"  .דקות 18הבינלאומית ולספר את סיפורו במסגרת פורמט מגביל של  TEDx במת

ברשימת הספרים  12-שנולד בעקבות הבלוג וההרצאות הפך עם צאתו בארץ לרב מכר והגיע למקום ה

רבות בעולם וביניהן סין, צרפת, בלגיה, בימים אלו יוצא הספר "הרשימה" במדינות  .AMAZONהנמכרים ב

 



 .משך ההרצאה הוא כשעתיים .שוויץ, הולנד, ארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה ועוד

 "לא תמימה בת שש" סטנדאפ -תום יער  15.11.2016שלישי 

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

צת הדור החדש של הסטנדאפ הישראלי הקומיקאית הצעירה שנחשבת למי שפתחה את הדלת והייתה חלו

את תום יער אין צורך להציג בפני רוב  יוצאת במופע נוסף מתוך סיבוב ההופעות "לא תמימה בת שש".

הצעירים בתל אביב, אלו המחוברים לרשתות החברתיות ואלו הצורכים תרבות וסקרנים באופן טבעי 

עוקבים ואוהדים שמצטט אותה, נאמן לה  לקולות חדשים ולמה שקורה סביבם. יש ליער קהל אדוק של

משתייכת לדור הקומיקאים  27תום יער בת  ס.ווהולך אחריה לכל הופעה ומשתף כל סרטון או סטט

החדשים. במופע, שהוא כמו מניפסט קורע מצחוק ועצוב עד כאב , יער בשפה ובהגשה המיוחדת שלה, 

אביביות, דימוי גוף ונשיות, יחסי מין או אי  נוגעת ולא נוגעת בנושאים כמו יחסי משפחה משובשים, תל

קיום יחסי מין, מסיבות, טכנולוגיה, זוגיות ועוד. תום ידועה בתור מי שיש לה פה מלוכלכך מאוד ולא 

מצנזרת את עצמה. החל מהדימויים הציוריים המתוארים במופע ועד לשפה המיוחדת שיש רק לה, תום יער 

את סבב ההופעות הנרחב תום יער מציגה  וחריף בסטנדאפ הישראלי. היא קול אינטיליגנטי, מרענן, חדש

בפוסטרים אייקונים, כל מופע עם תמונת פוסטר חדשה ואת כל הפוסטרים אפשר לקבל במתנה בגלויה 

בואו לראותה רגע לפני שהיא  קטנה בהופעה עצמה. על צילום ועיצוב התמונות אחראי המעצב מתן שליטא.

״אחד מהקולות הכי כנים ומלוכלכים בישראל.״  בכל מקום ויימאס לכם כבר ממנה.מתפוצצת ותשמעו עליה 

"חלוצת הדור החדש של הסטנדאפ הישראלי." . "בשורה אמיתית והבטחה גדולה." טיים אאוט. הארץ

 *תום ביוטיוב*תום בפייסבוק* *ביקורת על המופע הקודם "ג'ורה של מלאך" *עוד על תום*. מעריב

 

 מופע חדש! אורח מיוחד חיים משה -ישי לוי "עכשיו הוא חול"  2016.17.11חמישי 

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

 ישי לוי יוצא לסיבוב הופעות לרגל יציאת אלבומו החדש עם כל שירי האלבום לצד להיטיו הגדולים ביותר.

בים שבמוזיקה הישראלית. באלבומו החדש, ישי לוי שומר על מעמדו כאחד הקולות המשובחים והאהו

האלבום החדש כולל שורה של שיתופי פעולה עם דודו טסה, שמוליק נויפלד ואחרים ומציג אסופת שירים 

חדשים מרגשים שמציגים את קולו הייחודי של לוי, מגדולי הזמרים בארץ שחתום על שורה אינסופית של 

״עכשיו הוא  י", "האחת שלי", ועוד שורה ארוכה.להיטי ענק: "עננים", "עוד היום", "ריקדי", "ריקוד רומנט

חול״ שכתב והפיק מוזיקלית דודו טסה היה אחד הלהיטים הגדולים של התקופה. "מבטך" של שמוליק 

"עכשיו הוא חול" המופע חדש שמציג את לוי במלוא  נויפלד שיצא אחריו לא איכזב וכבש כל תחנה ומצעד.

גיטרה חשמלית, מקס )מרדכי( קובה  -קלידים, רן קאופמן  -. נתי כהן כוחו. הניהול המוזיקלי של נדב ביטון

 תופים וכלי הקשה. -סקסופון, גולן קולש  -גיטרה בס, גיא דגן  -

 

 סינגולדה וחברים 18.11.2016שישי 

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

סינגולדה, האיש ואגדת הגיטרה  ע.לקח את הגיטרה, אסף כמה חברים ויצא למופ  ...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

-חויכת ומרגשת לעולמו הפנימי של האיש הכלמופע זה נותן הצצה מ .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

 



 מופע סטנד אפ חדש! -נדב אבוקסיס  23.11.2016רביעי 

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

וס? מדוע יש כל כך הרבה בדיקות בהריון, פל 40איך זה להיות אבא גאה לילדה ראשונה כשאתה כבר בן 

ולמה לעזאזל צריכים את הגברים בבדיקות האלה? חרדות של אב גאה לילדה שרק נולדה, איך זה לקחת 

אחרי הפסקה  ולהחזיר את הילדה לאמא, ולמה זה כל כך דומה לרכב שכור : שריטות, מכות, ומי אשם?

שנים על הבמות, עולה בימים אלה נדב אבוקסיס עם  13-של שנה ממופע הסטנד אפ המצליח שרץ יותר מ

 20-איך זה להיות חבר ביותר מ מופע אישי יותר, חושפני יותר, ומצחיק לא פחות. מופע חדש חדש חדש.

קבוצות וואטסאפ, מה קורה כשאחד החברים עוזב את הקבוצה, וכמה זה מלחיץ לדעת מתי הוא "נראה 

אנשים, ולמה לא כדאי לצרף את  30צת וואטסאפ משפחתית של לאחרונה"... איך זה להיות חבר בקבו

הורות, טכנולוגיה, יחסים שבינו לבינו ובינו לבינה, המצב החברתי, המצב הכלכלי, ומה  אמא לקבוצה.

 נדב לא שוכח מאיפה הוא בא, וגם במופע החדש הוא מחזיר אותנו לבית ממנו בא... המצב בכלל.

ם הרגישים והנפיצים ולהפוך אותם למופע סטנדאפ...אבוקסיס מינף את "אבוקסיס יודע לקחת את החומרי

היציאה מהארון אל תוך המופע החדש המבוסס על בדיחות של שורה אחת, אותן הוא יורה בקצב מהיר 

ומעורר התשאות... גם לידת ביתו הבכורה נכללת במופע החדש, ולמען האמת זה הקטע אליו הקהל 

מתוך  Ynetק צוחק, אלא פשוט צורח מרוב הזדהות.. " )יצחק טסלר מתחבר בצורה מופלאה ולא ר

 הביקורת על המופע החדש(

 

 איתן ברנטצילום: 

 "העיקר זה המוסיקה" -הופעות אחרונות לסיבוב המצליח  -יוני רכטר  24.11.2016חמישי 

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

"שוב היא כאן", " שיר  מהרפרטואר : "שיר נבואי קוסמי", תכל השירים המוכרים של יוני מכל התקופו

טור מצחך", "שוב ושוב", "נמה אהבה סטנדרטי ", "שטח ההפקר", "כבו האורות", "שלוש בלילה", "ע

"הרצינות היא ממני והלאה", מחרוזת , "בלעדיך", "קילפתי תפוז", "שבת בבוקר" ", "זה כל מה שיש"יפו

של יוני רכטר סיפק ערב מלא ברגעים מרגשים ועיבודים חדשים לצד ישנים  "המופע שירי ילדים ועוד.

"רכטר לא מסתפק במועט. הוא מוסיקאי בחסד עליון. אמן רגיש . ( YNETואהובים... " )תימורה לסינגר 

 (.ומורכב. ענק אמיתי... " )אבישי מתיה גלובס

 

 

 צילום: אורית פניני

 ויוה לה דיווה! -מופע הדיוות של צביקה פיק, מארח את חובי סטאר  25.11.2016שישי 

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

יגיע עם  לדיווה וזיכה אותה במקום ראשון בארוויזיון,המאסטרו צביקה פיק, האיש אשר נתן חיים חדשים 

לראשונה  מרי לו, –מופע הדיוות וחוויה חדשה ותוססת לקהל, אשר עדיין רואה ושומע את שיריו במחזמר 

 של צביקה פיק מארח חובי סטאר” מופע הדיוות“חיבור מוסיקלי מרתק אשר נשמע ונראה לגמרי אחרת : 

י , בו ישולבו קטעים להטים לוהטים של הדיווה חובי, לצד להיטי הנצח עם שיתוף פעולה מרגש וחדשנ

חובי סטאר  לקראת מופע הדיוות הקרב, מאסטרו צביקה פיק יארח את: המוכרים ואהובים של צביקה פיק.

במופע, יבצע צביקה פיק את מיטב  עם נינוח הארווזיון, אשר מקליט את אלבום הבכורה וסינגל מתקרב,

ועוד כל זאת שהוא מלווה  ”שיר הפריחה”, “לגור איתו”, “אהבה בסוף הקיץ”, “ה מעלהמעל“להיטיו: 

אין ספק שמדובר במופע חדשני ומיוחד, צעיר,  נגנים וארבע זמרות לווי מהממות. 5-בלהקתו המונה כ

 מרענן שמצליח לרגש ולגעת כל פעם מחדש.

 

 

 

 ינטראקטיבית למשפחהסדנת מופע א - Unpluggטררם!  26.11.2016שבת צהריים 

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

שנים של מופעים בקצב!  16 -להקת טררם !  בתום המופע תיערך הפעלת קהל עם הרבה קצב ובתנועה.

טררם! קבוצת אומנים ישראלית רב תחומית, המשלבת תיפוף בסגנונות שונים, ריקוד ותנועה אנרגטיים 

ת. מופעי טררם ! הם תערובת עסיסית של קצב, תנועה, קטעים קוליים והכל באווירה קומית סוחפ

 - 4סדנת המופע מתאימה לילדים מגיל  הומוריסטיים ומוסיקה מקורית מבית היוצר של דורון רפאלי.

10Tararam Unplugged    מופע הבנוי על אינטראקציה עם הקהל ובו מוצגים קטעי תיפוף וריקוד מגוונים

הקטעים משולבים בהסבר על אומנות הקצב של הלהקה תוך שיתוף חוויתי של קהל.  מרפרטואר הלהקה.

הקהל יוצא מהמופע כשהוא טעון אנרגיה ורצון עז לרקוד, לשיר ובעיקר לתופף על כל כל דבר שבעולם !על 

 



טררם! קבוצת אומנים ישראלית רב   /http://www.tararam.comהלהקה ועל המופע באתר הלהקה: 

תחומית, המשלבת תיפוף בסגנונות שונים, ריקוד ותנועה אנרגטיים והכל באווירה קומית סוחפת. מופעי 

טררם ! הם תערובת עסיסית של קצב, תנועה, קטעים קוליים הומוריסטיים ומוסיקה מקורית מבית היוצר 

 של דורון רפאלי.

 בא להצחיק אתכם -י גורי אלפ 26.11.2016מוצ"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   .״שידורי המהפכה״, ״משחק מכור״ ו״מצב האומה״

בואו לראות את אחד הקומיקאים האהובים והשנונים בישראל,  .יאטיבי, פרוע ונטול רסןמצליח, מהיר, אסוצ

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

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

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

 

 

 

 

צילום: אילן בשור, עריכה: 

 דניאלה

 טלזון יעקבס "תגידי מה את רוצה" מופע בידוררביטל וי 29.11.2016שלישי 

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

על זוגיות, ילדים, דיאטות, צרבות ופיסול בבצק   .מהות עייפותימופע סטנד אפ לא  ?תגידי מה את רוצה

 .פקדתסטנדאפיסטית, כותבת, אושיית פייסבוק ובעלת רצפת אגן לא מת ,רביטל ויטלזון יעקבס .סוכר

 

 

 

  

 צילום: גלעד בר שלו

 אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר 30.11.2016רביעי 

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

יתר מקורית, כנה ואמיצה. מצליחה היצירה של אב בעיקר שירים חדשים -אביתר בנאי עם גיטרה ופסנתר 

לתאר בעומק ובדקות, התרחשויות פשוטות של חיים כמו גם התרחשויות מורכבות של תנועות הנפש 

המוסיקה שלו מעירה את תשומת לבנו למציאות הפשוטה והטריוויאלית ביותר, מזכירה לנו  והאמונה.

עוד אין לה  לטרסאונד של יצירה בהתהוות.הזדמנות מיוחדת להציץ לבדיקת או להתפעל, לנשום ולהודות .

 שם, היא לא גמורה, אבל את פעימת הלב שלה אי אפשר לפספס.

 

 צילום: ספיר שלמה

 הפרויקט של רביבו 1.12.2016חמישי 

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

מסחררת ולתופעה  פרויקט המחרוזות הנוסטלגיות שהפך בשנים האחרונות להצלחה -הפרויקט של רביבו 

תרבותית חדשה, במהלכן זכו להרכב השנה של תחנות הרדיו האזוריות ולזכיה היוקרתית בפרס "כפתור 

הכסף" מטעם חברת יוטיוב העולמית, פרס זה מוענק בכל העולם לערוצי יוטיוב רשמיים שחצו את קו 

ת הוקרה מיוחד מטעם מנכ"ל מנויים. בשנים האחרונות זכו בפרסים נוספים בתחום הבידור, או 100,000

קריוקי ישראל, על השמעות רבות ועל התרומה הרחבה לתרבות הזמר בארץ ולאחרונה אף הוענק 

לרביבואים תעודת הוקרה מיוחדת מחברות הסלולר על מיליוני שימושים בתכני הפרויקט של רביבו בניו 

יאו חברי ההרכב שבעה אלבומים בארבע וחצי השנים האחרונות מאז נולד הפרויקט ועד כה, הוצ מדיה.

מצליחים, אשר זכו למעמד אלבומי פלטינה ואלבומי זהב! אלבום הפריצה הראשון "מה נותר מאלה" שהיה 

"התחלה חדשה", "חם בלב", אלבום כפול מהופעה חיה מבריכת  -להצלחה מסחררת, האלבום השני 

ם מחרוזות שכולו חידושים לשיריו של "שידע כל העולם", אלבו -(, אלבום המקוריDVDהסולטן )בנוסף ל

 



 "חי ומאושר", המשלב שירים מקוריים לצד מחרוזות נוסטלגיות אהובות. -במספר 7-זוהר ארגוב ואת ה

בימים אלו, ממשיכים חברי הפרויקט להקליט שירים מגוונים, חדשים ומחודשים )וביניהם גם שירי מסורת 

ים שונים ומגוונים וכמובן שלא שוכחים ולו לרגע, לתת ואהבת הארץ( ובד בבד משמחים לבב אנוש במופע

את הלב ואת הכבוד לצה"ל וכוחות הביטחון, את כל אשר ידם משגת, כתרומה אישית ומיוחדת וביזמות 

חברי הפרויקט הופיעו וממשיכים להופיע ברחבי הארץ ובחו"ל מול אלפי אנשים בקהיליות  משותפת.

שראל ובבית הנשיא. חברי הפרויקט השתתפו לאחרונה בתוכנית היהודיות, לאחרונה הופיעו בכנסת י

הפרויקט ידוע בהופעותיו  ובתכניות טלוויזיה שונות ומגוונות. 24וערוץ  2"משפחה בהופעה" בערוץ 

הייחודיות, השמחות והמרגשות, המתאימות לקהל מאוד רחב ומגוון ובתוך כל אלה, לא שוכחים להעביר 

 אהבת חינם בכלל.אהבת האדם בפרט ו -משנתם 

 מחווה לפינק פלויד -רוקוויל  2.12.2016שישי 

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

הופעת מחווה מושקעת ומרגשת ליצירות של פינק פלויד בהשתתפות שמונה מוזיקאים, עם שירים 

  עוד..ו Wish you were here, Dark, The wall, Animalsמהאלבומים המובילים של הלהקה 

Shine of you crazy diamond, Another brick in the wall, Money, Young lust, Comfortably 

numb, Time, Run like hell, Wish you were here, Sheep, Breathe  

. בס –אלכס אפלבאום , גיטרות –עידן לייבוביץ , גיטרות –גלעד מאיר , סולן –אוליב 

www.rockville.co.il 

 

 מופע בידור חדש! -מפגש מושונוב  3.12.2016מוצ"ש 

 21:00, תחילת המופע: 19:00פתיחת דלתות: 

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

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

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 .שלו בבידור הישראליוהפכו לכרטיס הביקור 

 

 מופע חורפי -יונינה  6.12.2016שלישי 

 21:00, תחילת המופע: 19:00פתיחת דלתות: 

לאחר שכבשו את הרשת עם הסרטונים הביתיים שלהם ובתום סבב הופעות ארצי ראשון, הצמד "יונינה" 

בני הזוג מוכרים בזכות  פע חורפי ומלא נשמה.)יוני ונינה טוקייר( חוזרים לבמה בהרכב מורחב למו

הסרטונים שהם מעלים לרשת מסלון ביתם מדי שבוע. לאחרונה, השניים סיימו בהצלחה קמפיין 

"הדסטרארט" לקראת אלבום בכורה וכיום נמצאים בתהליך של הקלטת אלבום מקורי שיכיל את המסע 

האלבום שבדרך, לצד קאברים אהובים מתוך במופע ייחשפו שירים מקוריים מתוך  שעברו יחד ולחוד.

הסרטונים השבועיים. המוזיקה של "יונינה" יוצרת מיזוג בין ניגון ישראלי לפופ מערבי, בסגנון פולק 

מוזמנים למופע שכולו ביתיות, אותנטיות וקרבה, מתוך רצון להביא את  אקוסטי עם הרמוניות עדינות. 

 ל.הסלון לבמה הגדולה ולחלוק אותו עם הקה

 

 אפ חדש-מופע סטנד -רותם אבוהב  7.12.2016רביעי 

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

אישי, נשי, חושפני  –ותם אבוהב לראשונה נטו לבד על הבמה במופע סטנד אפ שלא תרצו להחמיץ ר

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

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

 בכלל, והכל דרך נקודת המבט המיוחדת של רותם.

 



 קובי אפללו סיבוב הופעות "מראות" 8.12.2016חמישי 

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

 הופעות ברחבי הארץ.ממשיך את הפר, קובי אפללו י במס"מראות", הרביעאלבומו החדש  לאחר צאת

אפללו, מלווה בנגניו, כובש את הבמה עם טקסטים עוצמתיים ומרגשים, עם שירים נוגעים ללב מאלבומו 

האחרון ומאלבומיו הקודמים, בעיבודים חדשים ובהפקה מושקעת וייחודית שהופכת את המופע לחוויה 

במופע מבצע קובי את מיטב הלהיטים  מכל  האלבומים: מראות,  ...תוססת, מרגשת ובעיקר בלתי נשכחת

שיר געגועים, מכתב לאחי  לצידך, שמרי עליי, בא מן השתיקה, ים הרחמים, מה שהלב בחר, צחורת כנף,

לאחר מופע ההשקה ייצא קובי לסבוב הופעות חדש ברחבי הארץ. מאחורי אפללו כבר  ועוד רבים וטובים..

ליחים, שהגיעו למעמד אלבומי זהב ופלטינה, ושהנפיקו להיטים רבים שהפכו לחלק שלושה אלבומים מצ

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

 

 

 צילום: אלדד רפאלי

 שירה בציבור -עינת שרוף  9.12.2016שישי 

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

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

  אפ-אורי חזקיה עושה סטנד 10.12.2016מוצ"ש 

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

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

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

 .מסתבר, של כולנו  .שלו

 

 סטאנד אפ -קובי מימון  14.12.2016רביעי 

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

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

מימון הוא גם מאלתר טוב מאוד, אולי אפילו זו  מוציא מהם המון הומור ובדיחות טובות.מחיי היומיום ו

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

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

קובי כיכב בתוכניתו של  שני מטרים, יש תנועות גוף ופרצופים מצחיקים שמוסיפים הרבה צבע למופע.

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

 של שושנה".

 

 

 דור מלכהצילום: 

 קרן פלס "לבד על הפסנתר" 15.12.2016חמישי 

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

אחרי קיץ עצום שבו כבשה יחד עם רמי קליינשטיין את הבמות הגדולות  מספר הופעות מצומצם בלבד!

תחזור קרן פלס לברלה. קרן, מהיוצרות המוערכות   ברחבי הארץ כולל קיסריות והיכלי התרבות

במופע ״לבד על   פע חשוף וקרוב מתמיד.רק היא והפסנתר במו  והמצליחות של העשור האחרון.

הפסנתר״, תבצע פלס את מיטב שיריה מאלבומיה המצליחים, לצד להיטים שכתבה לאחרים ושירים שהיא 

כמו בכל   כפי שנכתבו במקור, רק היא לבדה עם פסנתר. -כולם בגרסתם הראשונית   אוהבת במיוחד.

 ירים ואנקדוטות משעשעות מחייה.הופעותיה, תשתף קרן את הקהל בסיפורים שמאחורי הש

 

 muperphoto : צילום

 "הכל עובר חביבי" במופע חגיגי מיוחד! 16.12.2016שישי 

 22:30ילת המופע: , תח20:30פתיחת דלתות: 

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

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



בר ושירים נבחרים מהדיסק הלהקה מעשרת אלבומיה השונים, קטעים נבחרים מתוכניות הלהקה בע

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

שירים שמחממים את הלב ועושים טוב על הנשמה וביניהם: הלילה, מדרגות הרבנות, האורח, החגיגה 

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

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

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

 בהמופע ישי -רד בנד  17.12.2016מוצ"ש 

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

וסדרת הקאלט ''רד בנד'' חוזרים לבמה במופע חדש, קומי, מוסיקלי  2כוכבי התכנית המצליחה בערוץ 

 יחיד מסוגו עם כל הלהיטים הגדולים.

 

 Goodbye Songסיבוב ההופעות   Omer Netzerעומר נצר / 20.12.2016שלישי 

 21:30חילת המופע: , ת19:30פתיחת דלתות: 

שנה מרתקת עברה על עומר נצר. היוצר שובה הלב מנהריה שהבלוז זורם ממנו באופן טבעי וצלול, הוציא  

. יציאת אלבום הבכורה היוותה נקודת שיא עבור עומר Goodbye Songלפני שנה את אלבום הבכורה שלו 

מאז יציאת האלבום, זוכה עומר לחיבוק  שכבר קרוב לשנתיים וחצי שנים חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה.

(                                  angel, Couldn’t love you more, Goodbye Songחם מהרדיו, שיר אחר שיר כובש את הפלייליסט )

עומר  וגם כובש את לב הקהל שמצביע ברגליים, ובידיים ובגרון ניחר בכל הופעה מלאה עד אפס מקום.

ובנוסף גם התארח  B.B King and Lucilleופעות בניו יורק, אשר הופיע במועדון הבלוז חזר מסיבוב ה

הפרויקט מתקיים  " במרכז 'עיר היינות' במרתף יין שהומר למקום הופעות.One on Oneבסשן המכובד "

אומנים ולהקות שונות. עומר הוא הישראלי הרביעי שזכה  200כבר למעלה משנתיים והשתתפו בו מעל 

דרכו הארוכה, וההתמדה במטרה לצד  תארח בסשן )קדמו לו דייויד ברוזה, תמר אייזנמן ונינט טייב(.לה

"מהתגליות  הכישרון, הקול הייחודי והחותם המוזיקלי שלו מתחילים לשאת פרי ועומר ממצב את מעמדו .

תקופה "אחת מהתגליות הגדולות של המוזיקה הישראלית ב. הגדולות של השנה האחרונה"  גלגלצ

"יוצר צעיר מנהריה עם פני מלאך ועיניים . האחרונה. עם מראה של קאובוי וקול שכולנו נשמה" רשת ג'

"עומר נצר . " makoכחולות שמסתירות קול בלוז מלא בנשמה... זה אמיתי, ובלייב זה נשמע טוב לא פחות

. בלתי פוסקות" וואלהנוסק בחודשים האחרונים עם אלבום בכורה מהולל, השמעות ללא הרף והופעות 

רוק מוצלח, עטוף בהפקה מוקפדת -"נצר הנהרייני מנצל את קולו המיוחד )ונטול המבטא(, לטובת לחן סול

"נצר בולט לטובה בנוף האינדי הצעיר בזכות . ועמוסת כלי נשיפה של אור בהיר" נוי אלוש, פנאי פלוס

כון בין סגנונות האמריקנה לבלוז כאילו ונולד "הוא משלב נ. הקול החזק והאקספרסיבי שלו" בן שלו, גלריה

"נראה שמצאנו את האביר על . באחד מאסמי התבואה בעיירת ספר מערב הפרוע" הבלוג של יובל אראל

 . הסוסה הלבנה" פנאי פלוס

www.omernetzer.com   -Website  

"Omer Netzer -Facebook" Page/עומר נצר 

Omer Netzer YouTube -YouTube page 

https://soundcloud.com/omeretzer -Sound cloud 

 https://youtu.be/W2DUWaJk_ZI -One on One full session 

https://youtu.be/QtH_2yDFHi4 -Angel live- 

 

 

 יסמין דרצילום: 



 !עמידה -מופע חשמלי  -ברי סחרוף  21.12.2016רביעי 

 21:30, תחילת המופע: 20:00תיחת דלתות: פ

את ברי סחרוף אין צורך להציג, טביעת האצבע הייחודית והאופיינית לו והסאונד הבלעדי שלא אחת נחשב 

לכזה שמקדים את זמנו במהלך שלושת העשורים האחרונים באלבומיו ובהופעותיו, משפיע ומנתב את 

עצום ואדוק שהולך איתו מאז תחילת דרכו ומתחדש כל דרכם של דורות מוסיקאים וסוחף קהל מעריצים 

הרפרטואר האדיר  בהופעותיו של סחרוף שנחשבות לפסגת הרוק הישראלי משולבים מיטב שירי הזמן.

  מוסיקאים מהטובים והמגוונים בארץ. והמגוון שלו, כשאיתו על הבמה סוללה מרשימה של

ם מכל צליל שסחרוף מוציא מהגרון או מהגיטרה '..כל כך מרגש לראות אלפיים איש נפעמי על המופע:

'..ברי סחרוף בהופעה: עדיין קיסר הרוק הבלתי   . ורוקדים כמעט בטרוף. ..אל תחמיצו..'  שי ברזילי, מאקו

מעורער של ישראל. סחרוף הצליח יחד עם להקתו להוכיח שהוא כנראה האישיות החשובה ביותר ברוק 

כאן' שמר סחרוף באדיקות על מקומו כמוביל העדר..' סער גמזו, הישראלי. במופע החדש 'אתה נמצא 

'..סחרוף אינו יוצר תלוש ממקורותיו ומסביבתו שהוא חי. מתפתח  . עכבר העיר ורדיו קול הקמפוס

ומתקדם. עירני ומגיב. ומוביל את היצירה שלו בדרך מופלאה, שחדלה מזמן להפתיע, על הגבול שבין 

איש  1,200'..למעלה מ   הבה מעוררות השתאות..' עמוס אורן, אתר 'הבמה'מערב למזרח. במומחיות ובא

הם גוף אחד, בראש אחד. לראש הזה קוראים ברי סחרוף. הם מתנועעים, רוקדים, לוחשים, ממלמלים או 

 .זועקים את מילות השירים..' יואב איתיאל, מגזין המושבות

 

 

 רועי ברקוביץצילום: 

 משה להב אורחת רבקה מיכאלי -דול הטיש הג 23.12.2016שישי 

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

משה להב: אמן זמר עברי אשר ייסד תופעה ישראלית  שה להב "הטיש הגדול" מארח את רבקה מיכאלי:מ

"הטיש הגדול". זהו מופע מעניין ומרענן של שירים ישראליים היוצר דינמיקה חברתית בהופעה  –ייחודית 

 רבקה מיכאלי: שחקנית, זמרת וקומיקאית המאד מוכרת ומוערכת בתרבות הישראלית. לתופעה. שהפכה

במופע זה תחבור מיכאלי ללהב ותגיש לצידו ממיטב השירים, הסיפורים והמערכונים אשר ליוו את דרכה 

הגדול" תקציר משה להב "הטיש . אורך המופע:  כשעה וארבעים דקות. נגנים 3המופע בליווי  האומנותית.

 מארח את רבקה מיכאלי:

upload_owner-https://www.youtube.com/watch?v=haXhXr21upk&feature=em 

 

 שנה של מוזיקה! 30חוגג  -עופר לוי חנוכה בברלה!  26.12.2016 שני

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

הזמר שהמציא את  אחד מאבני היסוד של המוזיקה הישראלית. שנה של מוזיקה 30חוגג  הזמר עופר לוי

ניחן ביכולות ווקאליות מהטובות בארץ בעל טון וגוון קול שמיחד רק את זמרי הנשמה  הבלוז הישראלי!

סגנונו המיוחד המשלב בין המוזיקה  רק אותו!תנועות בימתיות והגשת טקסט המיחדות  הגדולים בעולם,

מאז סוף  היום הוא כבר סגנון בפני עצמו. הטורקית מצרית ספרדית וישראלית שבעבר היה קשה לעיקול

  ועד היום עופר סלל לעצמו את הדרך מהמועדונים הקטנים ועד הבמות הגדולות ביותר 80שנות ה 

הכל  ן להיטיו הגדולים:יב יא את עצמו כל הזמן מחדש.ועד היום ממשיך ופורץ את דרכו במוזיקה וממצ

 .רצתי אחרייך, בדרך שבחרתי, אני ואת, רוח ים, מאוהב בגשם, יום הרווקים, פתוח

 

 שלישיית פולק קאנטרי עברי -ג'יין בורדו חנוכה בברלה!  27.12.2016שלישי 

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

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

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 שיריםעשרה 

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

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

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 

 מופע טריו אקוסטי -אמיר דדון חנוכה בברלה!  28.12.2016רביעי 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .גיטרה ושירה -אמיר דדון 

 

 נגנים 3דויד ברוזה בהופעה בליווי חנוכה בברלה!  30.12.2016שישי 

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

דויד ברוזה אחד האמנים המוערכים והחשובים במוסיקה הישראלית אשר הקריירה המוסיקלית שלו חוצה 

 ומכל האלבומים: בהופעה עם מיטב השירים מכל השנים גבולות ויבשות

 ,""שיר אהבה בדואי","האישה שאיתי", "סיגליות","ברקים ורעמים","חיפה","דניאלהיהיה טוב","

"בוכה אל הקירות" "חולם"  "ביקור מולדת", "זה הכל או כלום", החיים הם חומר טוב","מתחת לשמיים","

 : במופע מלווים את דויד נגנים מוכשרים מן השורה הראשונה של המוסיקה הישראלית .ועוד רבים וטובים

הוא אמן מנוסה ובשל. השיבה זרקה בשערו, הטמפרמנט מאופק )יחסית, יחסית(, אבל  2011ברוזה מודל "

הוא מתמקד בעיקר, מתמכר כתמיד לנגינה ומתמסר למוזיקה, ונקי מלהטוטנות לשמה.החיוך הקבוע של 

לטעון את השירים  שביעות רצון שנסוך על פניו, אחד מסימני ההיכר שלו, עלול להטעות. הוא עדיין מצליח

הכל כך מוכרים באנרגיות ובחיים חדשים. חשוב לו להגיד, להשמיע, לא רק לרצות את טעם הקהל 

עמוס אורן "אתר ( ."ודרישותיו. בשורה התחתונה המופע של דויד ברוזה הוא חגיגת מוזיקה צרופה

 .")הבמה

 

 

 צילום: אילן בשור

 - pARTY-New year's RocKרוקוויל  17-1620סילבסטר  חנוכה בברלה! 31.12.2016מוצ"ש 

 עמידה!

 22:30, תחילת המופע: 21:30פתיחת דלתות: 

מסיבת ריקודים  :לאחר המופע .הופעת במה סוחפת של רוקוויל עם הלהיטים הכי גדולים מכל התקופות

 למקורמביצועים מרגשים ונאמנים . מופע עמידה ומסיבת ריקודים 2016-17סילבסטר . אבי אמיתי dj עם

 בהופעת במה סוחפת שתהפוך כל אירוע למסיבה: של הלהיטים הכי גדולים מכל התקופות

David Bowie, Sia-Titanium, Coldplay, Stevie Wonder, Bruno Mars, Rihanna,  Maroon 5. 

One Rrpublic, Rihanna, BeeGee's , Michael Jackson, Phill Collins, Wham, H-ha 

 להיטי אייטיז ולהיטים עכשוייםמחרוזת דיסקו, 

Jungle boogie  -Kool and the gang, Superstition - Stevie Wonder, Blame it on the 

boogie - The Jackson 5, :מחרוזת דיסקו כוללת Get down on it - Kool and the gang , She’s 

fresh - Kool and the gang , Don’t stop till you get enough - Michael Jackson, La freak – 

Chic, We are family - Sisters Sledge, Tragedy - The Bee Gee’s,Sunny -Boney M, Gimme 

gimme gimme – ABBA, You should be dancing - Bee Gees, Hot stuff - Donna Summer 

אלעד , ורץ: קלידים וניהול מוזיקלימיכאל שו, נירית מיליס: סולנית, גילה זילבר: סולנית, אוליב: סולן 

 www.rockville.co.il. רן גנז: תופים, ס אפלבאום: בסאלכ , גילי מאיר: גיטרות ,מרום: גיטרות

 

 



 מופע להקה -אהוד בנאי ופרפרי הקצב  2.1.2017שני 

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

וד בנאי טרובדור הרוק הישראלי, עם ההרכב המנצח שמלווה אותו שנים, יחד הם כמו מכונת רוק אה

אהוד שולח לנו גלויות  .משומנת ובועטת, שיוצרת בכל פעם מחדש חגיגה חד פעמית של צלילים ומילים

דה, תל צבעוניות בצלילים ממקומות יקרים לליבו )עיירה בדרום, דיונות הזהב שבמדבר, שוק מחנה יהו

אביב וגוש דן(, ודרישות שלום מדמויות ססגוניות ואהובות )ג'מלי פורוש, דוד ושאול, אסתר ופלורנטין(. 

רחוקים, שיכולים להיות כל אחד -הוא חולק איתנו את אהבתו וגעגועיו למקומות מופלאים ולאנשים קרובים

יודעים, טיפ טיפה, זמנך עבר,  היום, כולם :בשירים האהובים מכל התקופות והאלבומים .ואחת מאיתנו

 גיל סמטנה: הפקה מוסיקלית, בס על הבמה ההרכב המנצח: פלורנטין, דוד ושאול, ג'מלי פורוש ועוד..

אהוד בנאי: גיטרות, מפוחית , אלעד כהן בונן: כלי הקשה וסאמפלר, נושי פז: גיטרות, ערן פורת: תופים

 .ושירה

 

 צילום: יאיר שילוח

 שנים 15חוגגים  MAGICAL MYSTERY TOUR -טלמניה בי 6.1.2017שישי 

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

מופע הצדעה לביטלס: מופע נוסטלגי, אנטרגטי ומרגש המשלב את 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…  

שנים באופן  15הידועה גם כמג'יקל בנד( מופיעה כבר במשך )  MAGICAL MYSTERY TOURלהקת

, זאפה ת"א, זאפה הרצליה, צוללת קבוע בכל המועדונים הגדולים והאולמות והמובילים בארץ )בארבי

צהובה, צוותא,ברלה, היכל התרבות, אמפי שוני ועוד( ולקחה חלק בפסטיבלים הגדולים והיוקרתיים ביותר 

)תערוכת הביטלס ולבירפול בישראל, פסטיבל ישראל, פסטיבל הסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים 

רה כשגרירי הביטלס בישראל, נבחרה לייצג את שהוגד הלהקה,  .(בירושלים, פסטיבל הביטלס בחולון ועוד

ישראל בפרויקט בינלאומי שמטעם הקאוורן )המועדון המפורסם שבו הופיעו הביטלס( ומוזיאון הביטלס 

 .בליברפול )ביטלס סטורי(. בפרויקט מצולם קליפ של כל להקות הביטלס הגדולות בעולם

זיה רבות והופעותיה השונות שודרו אף השתתפה בתכניות טלוי MAGICAL MYSTERY TOUR להקת 

הקהל: ללהקה גרעין גדול ונאמן של קהל  ).ועוד FM88, FM102 ,בשידור חי בתחנות הרדיו השונות )גל"צ

המלווה אותה בהופעותיה. הקהל של הלהקה מורכב הן מקהל צעיר והן מקהל מבוגר יותר המגיע להופעות 

 .)...אדירה )חייבים להודות שבד"כ אפילו מבלי לזייףעל מנת לשתות לרוב ולהינות בריקודים ובשירה 

תלבושות וכלי הנגינה: המופע מזכיר מתחילתו ועד סופו את ימי הביטלמניה המופלאים, בין אם בפן 

חברי הלהקה הלבושים בחליפות מעונבות בדיוק כפי שאנו זוכרים את "ארבעת המופלאים" ובין  -החזותי

על מנת לשחזר את הסאונד הייחודי  .ים והאנרגיות הייחודיות לביטלסאם בביצועים המוסקליים המדוייק

של הביטלס מנגנת הלהקה בדיוק על אותם כלי הנגינה עליהם ניגנו חברי הביטלס: גיטרת הבס הייחודית 

בס ההופנר, הגיטרות של האריסון ושל לנון: ריקנבקר, גרץ', ואפיפון, וסט תופים של לודוויג  -של מקרטני

מומלץ לחובבי המוסיקה בכלל ולחובבי החיפושיות (. רינגו )פרטים נוספים על כלי הנגינה באתרכמו של 

-עופר פופ, גיטרה ושירה -שיקו פלדמן, גיטרה ושירה -אורון קוריצ'ונר :חברי הלהקה .והנוסטלגיה בפרט

 .תופים ושירה -אספיס רייס , קלידים ושירה –קובי סנדהאוס ,בס ושירה -קורן

 /http://www.themagical.co.il: אתר

 



 המחזמר -"דירה להשכיר"  7.1.2017שבת צהריים 

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

הסיפור על דיירי מגדל ) "בעמק יפה בין  עיבוד חדש , מוסיקלי ומרהיב לסיפורה הידוע של לאה גולדברג .

 … עכבר שעזב קומות , המבקשים למצוא דייר חדש לבניין, במקום מר 5בן  "(… ושדות כרמים

ההצגה על  מי ישכור את הדירה ? נמלה , ארנבת , חזיר זמיר ויונה . לבניין מגיעים דיירים שונים בינהם :

ננת דמויות ססגוניות , מרתקת מסוג  ההצגה שזורת יחסי שכנות טובה , עזרה לזולת וחברות אמת .

: ליאת  וניהול מוסיקלי  לחנים, : ניב מנור תפאורה והפקה, : רונן )גולדפרב( פלד עיבוד ובימוי ומפתיעה !

אלינור אברג'יל, מילי רביד, יעל ארצי,   : משתתפים. : אלה קולסניק  תלבושות ומסיכות, פרלוב מאירי

 ולכל המשפחה ! 3-8אי לגיל. מיכל אטלס, נטע הבר, אביעד הר ציון ,נועה דנן, לורן סביר
 

 הגולה -דודו טסה  7.1.2017מוצ"ש 

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

דודו טסה מוציא את אלבומו השנים עשר עם הלהיטים "הגולה", שכיכב במצעדי ההשמעות במשך תקופה 

ל האלבום "הגולה" אחרי ששיר הנושא ש ממושכת והדואט המצוין עם ברי סחרוף: "לאן תקחי אותי היום".

סירב לרדת מפסגת מצעדי ההשמעות שבועות ארוכים, זכה לביקורות נלהבות והוכתר כ"השיר הישראלי 

הכי טוב שיצא בזמן האחרון", ולאחר מכן "לאן תקחי אותי היום" בו מתארח ברי סחרוף כבש גם הוא את 

דש. יצירת מופת נוספת מבית המצעדים ונתקע בראש של כולנו, דודו טסה מוציא לאור את אלבומו הח

הגולה", יוצא כשבמקביל דודו טסה זוכה להצלחה "  היוצר של דודו ושותפו להפקה המוזיקלית, ניר מימון.

חסרת תקדים עם פרויקט הכוויתים: "עלא שוואטי" קטף ביקורות מצוינות, אלבום הכוויתים הראשון הגיע 

פרוייקט בפסטיבלים נחשבים ברחבי העולם לאחרונה למעמד של אלבום זהב ואחרי שהופיע עם ה

בהונגריה  Sziget ובאבל מד ואף בבניין האו״ם בניו יורק, הוא יגיע הקיץ גם לפסטיבל ענק SXSW לרבות

באלבומו השנים עשר ממשיך דודו טסה לפתח  בספרד. WOMEX ובסתיו לועידת מוזיקת העולם הגדולה

ם האחרונות הפך לאחד האמנים המוערכים והמצליחים את השפה המוזיקלית שהמציא ולחדד אותה. בשני

בארץ והוא ממשיך לנבוע כמעיין יצירה בלתי נדלה ולהעשיר את רפרטואר הלהיטים שלו ללא הנחות 

אמנותיות. על ההפקה המוזיקלית חתומים טסה וניר מימון שעושים יחד דרך מוזיקלית ארוכה. כתיבת 

דו עם כותבים מוכשרים ובהם גלעד כהנא שחיבר עם דודו את הטקסטים באלבום היא שיתוף פעולה של דו

 המילים לשני הסינגלים שיצאו מתוכו.

 

 

 ליאור רוטשטייןצילום: 

 סטטנד אפ -חן מזרחי  11.1.2017רביעי 

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

  ,ת החברתיותחן סטדנאפיסט מוכשר ביותר המוכר לכולנו מהתוכנית "צחוק מהעבודה" ומהרשתו

חן הינו הסטדנאפיסט הישראלי עם מירב העוקבים באינסטגרם והפייסבוק בישראל, עם למעלה מחצי 

הוא כבש את הצופים בתוכנית "צחוק מהעבודה" בזכות כישרון יוצא דופן להצחיק את  ...מיליון עוקבים

 ערוץ הוט קומדי סנטרלבנוסף חן יצר ושיחק בסדרה הראשונה פרי עטו "שותפים" ב . הקהל עד דמעות

 .של שלום אסייג 80 -ובנוסף משתתף בתפקיד ראשי בעונה השלישית של הסדרה שנות ה

חן מזרחי בהופעתו ידסקס עמכם על הווי ובידור מתוך חיי  .ומוביל קמפיין לצד בר רפאלי לחברת פפסי

 .חוק מובטחתהתקפת צ במופע של חן לא תתקלו בצנזורה השכונה, חיי הרווקות וחיי הנישואין

 

 גידי גוב בהופעה 14.1.2017מוצ"ש 

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

שכל כך אופייני רק לו, כולל את שיר הנושא   גוב יבצע שלל שיריו באוירה כייפית , חביבה , מרגשת ובחן

לל שרב", "ש נגנים. 5של התקליט החדש "אם היינו " שזכה להצלחה רבה. איתו על הבמה הרכב של 

"כבר לילה בואי נישאר", "בלעדייך", "שטח ההפקר" ,"נאחז באויר", "אין עוד יום", "יש אי שם", "נערה 

"אני שוב מתאהב",  במשקפיים", "נאחז באוויר", "ערב אבוד", "אלף כבאים", "הריקוד המוזר של הלב"

 "עניין של זמן", "סימן שאתה צעיר" ועוד .....

 

 צילום: אילן בשור



 יובל דיין ליבי ער" מופע חדש! 17.1.2017שלישי 

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

שנתיים לאחר הצלחת אלבום הבכורה "לאסוף" שהגיע כבר למעמד פלטינה ולאחר שזכתה באשת השנה 

’ אל תאמר‘והשיר ’; של רשת ג” תגלית השנה“ד בתחנות הרדיו האזורי, ובתואר ”במוזיקה לשנת תשע

וכרז כשיר המושמע ביותר של השנה, ממשיכה יובל דיין להסתמן כאחת התגליות המבטיחות ביותר ה

יובל התמקמה כקול נשי מעניין וייחודי בנוף התעשייה המוזיקלית. מלאת  בתעשיית המוסיקה המקומית.

החלה מיד עם שחרורה משירות מלא בצה"ל,  אמביציה, זמרת ויוצרת, כותבת ומלחינה את רוב שיריה.

להיטי ענק: "בשעה טובה" שהפך לאחד מהשירים המושמעים  2לעבוד על האלבום החדש שכבר הוליד 

"ליבי ער" שיר הנושא שעורר סקרנות רבה ומיד עם צאתו זכה לביקורות מדהימות כשגם הוא -ברדיו ו

בימים אלא כובש את המקום הראשון במצעדי ההשמעות בכל תחנות הרדיו, לצד סינגל חדש ושלישי שיצא 

שירים שאת רובם כתבה והלחינה יובל בעצמה, לצד  9האלבום החדש "ליבי ער" כולל  "בדיוק כמו הירח".

שירים שכתבו והלחינו אהובה עוזרי, דודו טסה, גלעד כהנא ודודי בר דוד, כשעל העיבוד המוסיקלי אחראי 

יוצאת יובל במופע חדש ומושקע בו כעת  )מלבד משני שירים בהפקת דודו טסה וניר מימון( גלעד שמואלי.

תבצע את להיטיה הגדולים משני האלבומים, ביניהם: "לאסוף", "אל תאמר", "עד שתחזור", "צבעים", 

 "מי אני מולם", "בשעה טובה","בדיוק כמו הירח", "ליבי ער" לצד הפתעות נוספות.

 

 

 צילום: זוהר רון

 אפ מקורי-במופע סטנד -מני עוזרי  18.1.2017רביעי 

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

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

 י הסטנד אפ של עוזרי ביוטיוב הפכו לתופעה,קטע

 -יכולותיו הקוליות, ההגשה הייחודית שלו, הטיימינג הקומי, האילתורים ואלף הפרצופים

 את מני עוזרי כאחד ממופעי הסטנד אפ המובילים בישראל.  מיתגו

 מופע שנון ומתוחכם המספק המון רגעים של הומור איכותי וכישרון ייחודי.

 ".ומעלה 18 מומלץ מגיל"

 

 צילום: רן יחזקאל

 מופע החשמלי -כנסיית השכל  19.1.2017חמישי 

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

למיה יש אקדח", "היינו עושים אהבה", "תגידי שטוב", "אני מאמין", " כנסיית השכל במופע חשמלי סוחף

"על   הים", "תנו לי לשתות", "האהבה שלי","ידיים למעלה", "מעל   "איך זה מרגיש", "בואי מהפכה",

 .מה את חולמת" הם רק חלק מהלהיטים שהפכו את הלהקה לאחת מאבני היסוד של הרוק בישראל

להבות חביבה למופע סוחף ואנרגטי! הלהקה עם הסאונד הכל כך ייחודי,  -כנסיית השכל, מגיעה לברלה 

ל רוק'נרול משובח, אנרגטי וסוחף. החל מאלבום שנות פעילות, המושתתות ע 20שפועלת בשטח כבר מעל 

במופע מנגנת  .אלבומים עם שלל להיטים 8ועד היום, יצאו ללהקה  1992הבכורה, שראה אור באוקטובר 

ועשויים היטב ההופכים את   כנסיית השכל את מיטב יצירותיה מכל הזמנים בעיבודים חדשים, קפדניים

 -רן אלמליח , שירה וגיטרה -יורם חזן  :על הבמה .הישראליתהמופע לאחד מרגעי הגאווה של המוסיקה 

  .תופים –דניאל זייבלט , קלידים ,אקורדיון -עמי רייס , חשמלית –דוד רז , בס ושירה

http://www.facebook.com/knessiyatHaSechel 

 

 "איה אאוץ' אווה" 721.1.201שבת צהריים 

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

במקום סודי, לא  הצגת השנה , במאי השנה , עיצוב התלבושות של השנה פרסי הבמה : 3ההצגה זוכה 

זאת משפחה מאוד  אמא אווה וילדיה איה, אי, אח, ואאוץ'. גרה משפחה מיוחדת במינה:  רחוק מכאן

כל מי שמקבל מכה  זאת המשפחה העסוקה ביותר שראיתם בחייכם.... ..מיוחדת, הם מרפאים פצעים.

קטנה או גדולה קורא ואומר את הקוד: איה, אאוץ', אווה, מגיע אליו היצור הרלוונטי ומטפל במטה קסמים 

עפ"י רב  מסקנה: אם כואב לכם , אל תשמרו בפנים , הוציאו החוצה והכל יסתדר במהרה. בכל מכה/חבלה.

: יובל פלד  תפאורה, מחזה ובימוי: רונן פלד הספר בהוצאת ידיעות אחרונות. ינת פרימו.המכר מאת ר

: מאור  תלבושות, עיבודים והפקה מוסיקלית: אלדד ירון, ליאת פרלוב מאירי מוסיקה:, ומאיה מורן מידר

איה  שובל, בהשתתפות : מילי רביד, דיויד בילנקה, עדי אייזנמן, רוני. כוריאוגרפיה: מאיה אמיתי, צבר

ההצגה מאושרת באמנות . ג'-ההצגה מאושרת בסל תרבות ארצי לגילאי גן שטיפטל, יעקב תמרי/ינון ספיר.

 



 .לעם

 מופע חדש "כמו עוף החול" -מיטל טרבלסי  22.1.2017ראשון 

 20:30, תחילת המופע: 19:00פתיחת דלתות: 

עם ביצועיה הבלתי נשכחים לקלאסיקות  לאחר שנים של עשייה, מיטל טרבלסי, שכבשה את לבבות כולנו

לאחר שהוציאה ארבעה אלבומים: "נשאר לי שיר", "עוד חוזר הניגון", "שירת  "נועה" ו"הו, רב חובל",

נעמי" והאלבום האחרון "כמו עוף החול" ולאחר שנים של הופעות בכמה מופעים מרגשים ומיוחדים, בהם 

סה בעברית, איתה הייתה לה הזכות להופיע בביקורה מרסדס סו  "תודה לחיים", משיריה של  המופע

האחרון של מרסדס בארץ . והופעות במופעים שונים בסדרות "עוד חוזר הניגון", "הלילה הוא שירים" ו 

יחד עם ד"ר מוטי זעירא והפסנתרן תומר קלינג, מופעים העוסקים בסיפור חייהם ובשירתם  "ניגון והד", 

קיד ראשי במחזמר " סיפור הפרברים . כל אלה יחברו יחד במופע חדש ותפ של משוררים ומלחינים . 

 שנות שירה, מתקופת הלהקה הצבאית ועד היום, בין השירים במופע: 24שיכלול שירים מכל 

רק טוב על העולם, כמו עוף החול, תצטרפי אליי, בין המציאות לדמיון, הו רב חובל, נועה, בן בסט, עוד 

 עוד יהיו לנו שעות יפות, ועוד .      ם, תן שמחה בליבי, שירת העשבים,חוזר הניגון, תודה לחיי

 .נגנים: תומר קלינג, עופר שריקי ושלמה דשת. הפקה מוסיקלית: ורד פיקר

 

 ההופעה -שמעון בוסקילה  25.1.2017רביעי 

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

 קה אתנית לפופ ארצישראלי במופע חדש!היוצר הייחודי שמשלב בין מוסי שמעון בוסקילה,

בארבע השנים האחרונות, ובמקביל למופע המצליח עם שירי מימון, שכבש כל פסגה אפשרית, עבד 

ו"למה לי,  "עכשיו אני חוזר", בוסקילה על האלבום החדש שמתוכו הסינגלים שכבשו את מצעדי ההשמעות

"למה לי" יוצא בוסקילה לראשונה במופע סולו עם יציאת אלבומו  עם המקצב המרוקאי המדבק. למה לך"

חדש. במופע הקהל יוכל להתרפק על השירים היפים שלו ביניהם : "את המחר שלי", "מינהאר לי משיטי" 

)יא מאמא( ושירים שכתב או הלחין לאחרים כגון: "הייתי בגן עדן", "עד סוף העולם", "כמה אהבה", 

ש והמושקע בהפקתו המוזיקלית של עמית הראל ילוו שורה של את המופע החד "עלש" ועוד רבים וטובים.

 נגנים שישלבו גם כלים מסורתיים. המופע חוצה גילאים ונגיש לכל אוזן ולב. 

 

 צילום: דורון עדות

 


