www.israel-festival.org.il

ע¢ט בסיון¨ תש¢ב עד כ¢י

משרד התרבות והספורט
משרד החוץ

עיריית ירושלים

לקהל משתתפי פסטיבל ישראל ,ירושלים,
ברוכים הבאים לעיר ירושלים ,אשר מארחת בגאווה ובשמחה את פסטיבל ישראל.
אין מתאימה מירושלים ,בירתו הנצחית של העם היהודי ,לתפקיד המארחת של
הפסטיבל .נופיה המגוונים של ירושלים ורב-התרבותיות המאפיינת את תושביה
מהווים רקע ראוי לפסטיבל ,והופכים כל ביקור בעיר ליחיד ומיוחד.
ירושלים מהווה מקור השראה ליוצרים בכל תחומי האמנות מימים ימימה ,והיא
המרכז התרבותי והרוחני של ישראל ושל העם היהודי כולו .התשתית האמנותית
בעיר כוללת בתי ספר גבוהים לאמנות ,מוסדות ותיקים ואיכותיים ואינספור
יוצרים בכל תחומי התרבות והאמנות .בעיר שילוב תרבותי מקסים וייחודי של מוסדות מבוססים לצד
אמנות צעירה ובועטת ,מסורת לצד חדשנות ,מופעים קהילתיים לצד מופעים המוניים.
עיריית ירושלים פועלת במלוא המרץ לפיתוח ולטיפוח התרבות בירושלים ,ובאחרונה הכפלנו ואף
למעלה מכך את התקציב למוסדות התרבות ואת נפחי הפעילות התרבותית בעיר .העירייה תמשיך
ותפעל לביסוס ולחיזוק התרבות המקומית תוך מתן במה והזדמנות ליוצרים ולאמנים ,שימור
המוסדות הוותיקים והטובים ,ואירוח פסטיבלים ואירועי תרבות רבים מהארץ ומעולם.
ברצוני להודות לכל התורמים והעוסקים בהפקת אירועי הפסטיבל .תודה לגופים השונים התומכים
בו ומסייעים לנו להגשים את החזון שרקמנו לעיר.
בברכת פסטיבל מוצלח ומהנה לכולנו,
ניר ברקת

ראש העיר ירושלים
תוכן העניינים
מחול  5תיאטרון  11פסטיבל ישראל לכל המשפחה  18פסטיבל הג'אז  22טבלת אירועי
הפסטיבל  26מוזיקה  29אירועים מיוחדים  44הרצאות וכיתות אמן  46מחירים ומשרדי כרטיסים 49

הטלוויזיה הישראלית

הפסטיבל מודה לגופים הבאים על סיועם:
שגרירות צרפת

המכון הפולני

המועצה הבריטית

שגרירות ארה"ב

מכון גתה

חסות ראשית

הפסטיבל שומר לעצמו את הזכות לאפשר לערוצי הטלוויזיה לצלם חלק קטן מן המופעים .במקרה של הפרעה לרוכשי הכרטיסים בשל מיקום המצלמות,
ידאג הפסטיבל למקומות חלופיים במיקום הולם .הפסטיבל ידאג שלא תיגרם הפרעה בשל צילומי הטלוויזיה .הזכות לשינויים שמורה.

להקת שן וויי לאמנויות המחול
רה RE

ארה"ב

ישראל

מחול בפסטיבל ישראל להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

מופע הפתיחה של פסטיבל ישראל

01
תיאטרון ירושלים
אולם שרובר
מאי 27 ,26
בשעה 21:00
מאי  28בשעה 13:00
משך המופע :שעתיים,
כולל שתי הפסקות
עירום חלקי באחת היצירות

בימוי וכוריאוגרפיה :שן וויי
עיצוב תפאורה ותלבושות :שן וויי
עיצוב תאורה :ג'ניפר טיפטון
מוזיקה :מזמורים טיבטיים מסורתיים ,דיוויד לאנג ,טוד ריינולדס
מופע מחול מאתגר ומופלא של מסע רוחני וגיאוגרפי "הביתה" ,שאותו מגולל שן וויי בתנועה,
בצילום ובאמצעים אחרים שגילה בג'ונגלים ,במדבריות ובערים ההיפר-מודרניות של המזרח
הרחוק .המופע  Reמורכב משלושה חלקים ושואב את השראתו ממסעותיו של האמן והכוריאוגרף
שן וויי לטיבט ,לאנגקור-ואט שבקמבודיה ולדרך המשי העתיקה של סין .סגנונו המקורי של שן וויי,
המשלב בין מחול ,תיאטרון ,אמנות חזותית ואופרה סינית ,סוחף את הצופה לעמקי המסע המרתק
ברחבי אחד מחבלי הארץ המסתוריים והמופלאים בעולם.
"פנטזיה מרתקת בתנועה "...סידני הרלד סאן
"מחול מופלא ,עוצמתי ועוצר נשימה "...ניו יורק טיימס
"שן וויי הוא פרפקציוניסט ,והמופע שלו מסתיים בניצחון "...וושינגטון פוסט
"יצירה יפהפייה וייחודית המהפנטת את צופיה "...לה דבואר



ישראל

כוריאוגרפיה ובימוי :אנה מריה סטקלמן ,תאורה :לאוטרו גראסיוזי ,תלבושות :חורחה פרארי
עוזרת בימוי :נורה רובלס ,עוזר כוריאוגרפיה :פדרו קלביירה
להקת טנגו קינסיס הארגנטינית ,בראשותה של הכוריאוגרפית והמנהלת האמנותית אנה מריה
סטקלמן ,היא להקת טנגו מודרנית המשלבת בין הטנגו המסורתי למחול מודרני .הלהקה
כוללת נשים שהוכשרו כרקדניות בלט קלאסי וגברים בעלי רקע בריקוד הטנגו .ארבע היצירות
בכוריאוגרפיה של סטקלמן ממזגות את הכישרונות והסגנונות המעורבים לכדי סינתזה של מחול
מתוחכם ,נועז ,ומשעשע.
"טנגו קינסיס מבטאת את הקשר החמקמק והנדיר בין הטיפוף האבסטרקטי של המחול המודרני
לבין המתח הארוטי של הטנגו "...וושינגטון פוסט
"להקת טנגו קינסיס מפגינה הופעה תיאטרלית משובחת ...מעברים מהירים של מקצבים ותנועה
מותירים את הצופה פעור פה "...ניו יורק טיימס
"עבודתה של אנה מריה סטקלמן כוללת אלמנטים של פנטזיה ושל דיוק המשתלבים זה בזה באופן
מופלא "...וושינגטון פוסט

ורטיגו הטרילוגיה
מחווה ללהקת המחול ורטיגו

ישראל

כוריאוגרפיה וניהול אמנותי :נעה ורטהיים
מוזיקה :רן בגנו
עיצוב תלבושות וחלל :רקפת לוי
עיצוב תאורה :דני פישוף
להקת המחול ורטיגו בשלוש יצירות מאת נעה
ורטהיים ,הכוריאוגרפית והמנהלת האמנותית
של הלהקה :היצירה "לידת הפניקס" היא
פרויקט מחול אקולוגי הנוגע בקשר אדם-
סביבה ,היצירה "רעש לבן" עוסקת בהתנגשות
בין השקט הפנימי לבין ההתמסרות הטוטלית
של הגוף לכוח הכבידה ,ו"מאנא" מביאה לבמה
עוצמה שקטה ועצורה .שלוש היצירות הן חוויה
טוטלית של מסע החוקר את הקשר בין אדם
למקום ,בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה.
"התוצאה של 'רעש לבן' משעשעת ומחוכמת,
ומבהירה היטב את הרעיון של השתלטות
המדיה על חיינו "...גלובס
"'מאנא' הוא מחול שחוקר את המשמעות המצטברת מתוך מחוות .איך צעד ועוד צעד יכולים לשנות
אדם .החלק האחרון צובר תנופה לתוך המוזיקה היפה של רן בגנו ,והביצוע גם עכשיו נהדר ומדויק"...
ידיעות אחרונות

מחול בפסטיבל ישראל להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

להקת טנגו קינסיס
טנגו חדש

ארגנטינה

02
מרכז ז'ראר בכר
מאי  25בשעה 21:00
מאי 27 ,26
בשעה 20:30
מאי  28בשעה 14:00
היכל התרבות מודיעין
מאי  29בשעה 21:00
משך המופע :שעה ו20-
דקות ,כולל הפסקה

03
לידת הפניקס
תיאטרון ירושלים
רחבת אולם שרובר
מאי 26 ,25
בשעה 20:30

ללא תשלום
מומלץ להצטייד בלבוש חם

רעש לבן
תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון
מאי  28בשעה 15:00
מאנא
תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון
מאי  29בשעה 21:30
משך המופעים:
 50דקות ,ללא הפסקה
בתמיכת הקרן לירושלים



תיאטרון ירושלים
אולם שרובר
יוני  3 ,2בשעה 21:00
משך המופע :שעה ורבע,
ללא הפסקה

05

מחול בפסטיבל ישראל www.israel-festival.org.il  

04

אקרם חאן
גנוסיס

אנגליה
כוריאוגרפיה וביצוע :אקרם חאן ,שירה :פאהים
מאזהר ,סארוד :סומיק דאטה ,טאבלה :סנג'ו סהאי,
צ'לו :לוסי ריילטון ,תופי טייקו :יושי סונהאטה,
תאורה :פביאנה פיצ'ולי ,תלבושות :קיי איטו,
דרמטורגיה :רות ליטל
הכוריאוגרף והרקדן הבריטי עטור השבחים והפרסים
אקרם חאן זכה למוניטין עולמי בזכות שפת התנועה
הווירטואוזית והדינמית שלו ומופעיו הבין-תרבותיים
והרב-תחומיים .יצירותיו מתאפיינות בשילוב בין
"קאטאק"  -ריקוד הודי קלאסי שמקורו במקדשים,
לבין מחול מודרני ,והן חוצות את הגבולות שבין
מסורת וחדשנות ,מזרח ומערב .המופע "גנוסיס"
שואב את השראתו מסיפור "המהבראטה"  -טקסט
הודי מקודש .את המופע מלווים מוזיקאים בעלי שם
עולמי מהודו ,מיפן ומבריטניה ,בהם מתופף הקודו
עטור השבחים יושי סונהאטה.

"יופי טהור ...פשוט עוצר נשימה "...הטלגרף
"מהפנט ומסעיר ...אמנותו של אקרם חאן דוברת שפה מופלאה ומדברת על דברים מופלאים"...
פיננשל טיימס

להקת ביל טי .ג'ונס
סרנדה  /ההצעה

ארה"ב

תיאטרון ירושלים
אולם שרובר
יוני  6 ,5בשעה 21:00
מופע נוסף יתקיים במשכן
לאמנויות הבמה ,ת"א
יוני  2בשעה 21:00
משך המופע:
שעה ,ללא הפסקה
יוקרנו כותרות בעברית
שורות  6-1מומלצות
לדוברי אנגלית

כוריאוגרפיה :ביל טי .ג'ונס ,מוזיקה :כריסטופר אנטוניו ,ויליאם לנקסטר ,ג'רום בגין ,ליסה קומרה
תפאורה :ביורן אמלאן ,תאורה :רוברט וירצל ,וידאו :ג'נט וונג ,תלבושות :אניה יאלק
יצירה נוקבת ומהפנטת על טבעה של ההיסטוריה האנושית מאת הכוריאוגרף הוותיק והמופלא
ביל טי .ג'ונס .המופע שזור בקטעי וידאו ארט המוקרנים על עמודי ענק המפיחים חיים באתרים
אמריקניים היסטוריים; שפת התנועה המרהיבה של הרקדנים מולידה דיוקנאות דוממים הנראים
כגלויות מן העבר; והמוזיקה המקורית שואבת את השראתה ממקורות שונים ומגוונים כגון
הרקוויאם של מוצרט ,המנון הקרב של הרפובליקה ומוזיקת דיקסי ,ויוצרת קולאז' עכשווי ויפהפה
לצ'לו ,לפסנתר ולסופרנו.



"חוויה מסעירה ...מופע חודר כליות ולב ,פשוט עוצר נשימה "...ניו יורק טיימס
"רקדניו של ביל טי .ג'ונס הם מן הטובים בעולם .אין שניים הדומים זה לזה ,אך כולם חולקים את אותה
דינמיות משיית ,טכניקה חדה כתער ,ונוכחות בימתית הקרובה לשמימיות "...וושינגטון פוסט
"יש כוריאוגרפים שנולדו ליצור ריקודים ,ויש כוריאוגרפים גאונים שרק במקרה בוחרים במחול ככלי
הביטוי שלהם .כזה הוא ביל טי .ג'ונס ,ועולם המחול הוא בר מזל בזכותו "...לוס אנג'לס טיימס

מקבץ מפתיע של פרשנויות רעננות ומרתקות ל"מקבת" ,ל"חלום ליל קיץ" ול"רומיאו ויוליה" של
גדול המחזאים בבימוי במאים צעירים ומצליחים ,וטעימות שקספיריות נוספות מישראל ומהעולם.

חלום ליל קיץ
תיאטרון  - OKTהתיאטרון העירוני של וילנה

ליטא

ישראל

מאת :ויליאם שקספיר
בימוי ,כוריאוגרפיה ועיצוב תלבושות :אוסקראס קורסונוואס

ישראל-שוויץ

תיאטרון ובין-תחומי בפסטיבל להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

שקספיר בפסטיבל ישראל

06
תיאטרון ירושלים
אולם שרובר
מאי 31 ,30
בשעה 21:00
משך המופע :שעתיים ו10-
דקות ,כולל הפסקה
ההצגה בשפה הלטבית עם
תרגום מוקרן לעברית
שורות  6-1מומלצות
לדוברי השפה

המחזה השקספירי הקלאסי "חלום ליל קיץ" הופך בהפקת תיאטרון  - OKTהתיאטרון העירוני
של וילנה ,להצגה פורצת גבולות ,המאלצת את הקהל לוותר על ציפיותיו ולדאות על כנפי הדמיון.
השילוב בין הבימוי המינימליסטי לבין משחק שופע להט ונעורים יוצרים תיאטרון טוטלי שבו הכול
אפשרי.
"קורסונוואס מפגין רגישות תיאטרלית מעוררת קנאה בעודו מתפקד בעת ובעונה אחת גם
ככוריאוגרף וגם כמעצב התפאורה של ההצגהVeidas "...
"עבודת בימוי מתוחכמת ובוגרת ...תופעה ייחודית של תיאטרון מודרני אמיתיLiteratura ir mena "...
"הצגה שופעת דמיון .אוונגרד במיטבוThe Independent "...

טעימות שקספיר
שקספירושלים

מתוך חלום ליל קיץ  /מקבת

ישראל

בימוי וניהול אמנותי :שנון קיש
משתתפים :הרצל טובי ,רוני יעקובוביץ
לקראת שתי ההצגות האורחות של שקספיר יועלו באולפן
החדש של תיאטרון ירושלים שני מופעים מקדימים
המציגים על קצה המזלג סצנות נבחרות מתוך ההצגות
"מקבת" ,ו"חלום ליל קיץ" באנגלית שקספירית עם קטעי
קישור בעברית.
"התחלה מרשימה ...למרות ששקספירושלים חדשה בנוף
התרבותי ,היא גם להקת תיאטרון מקצועית המסוגלת
להתחרות בטובות שביניהן "...ג'רוזלם.קום
"פעילות פיזית רבת-עוצמה ומינימליזם מאפיינים את
ההפקה של שקספירושלים לאחד המחזות ההיסטוריים
הגדולים של שקספיר "...הארץ

07
תיאטרון ירושלים
האולפן החדש
טעימות מחלום ליל קיץ

מאי 31 ,30
בשעה 19:30

טעימות ממקבת

יוני  9 ,8בשעה 19:30
משך הטעימות 50 :דקות

הגן הבוטני

מלחמת המינים

יוני  2 ,1בשעה 18:30
פרטים בעמ' 46

11

מאת :ויליאם שקספיר
בימוי :דיוויד דויאשווילי
ההצגה "מקבת" של תיאטרון המוזיקה והדרמה
מטבליסי מעניקה פרשנות שונה ומענגת למחזה
השקספירי .הטרגדיה הדרמטית והקודרת ביותר
של שקספיר בבימויו של דיוויד דויאשווילי אינה
רק סיפור על רצח ,טירוף ומוות ,אלא גם קומדיה
שנונה והומוריסטית המביאה אל חזית הבמה
את שלוש המכשפות .הפקה מרהיבה ומצמררת
המשלבת באופן יצירתי להפליא אקרובטיקה,
מוזיקה ,תאורה והקרנות וידאו.

ישראל

תיאטרון המוזיקה והדרמה של ואסו אבשינדזה
מטבליסי נוסד בשנת  ,1926אך השינויים
הפוליטיים והכלכליים שחלו בגיאורגיה עם פירוקה
של ברית המועצות מכאן ,ומבנה התיאטרון
שהתכלה רובו בשריפה מכאן ,הערימו מכשולים
והקשו על המשך התפתחותו היצירתית .דיוויד
דויאשווילי ,הבמאי הצעיר והמוכשר שהגיע לנהל
את התיאטרון בשנת  ,2005שינה לחלוטין את
רפרטואר התיאטרון ,והביא לצמיחתו המחודשת.
ההפקה "מקבת" היא הופעת הבכורה של
התיאטרון בארץ.

"עוצר נשימה ...ציון לשבח לתיאטרון המוזיקה והדרמה של טבליסי "...רוג'ר מק'קאן ,מנהל ארגון
 NFAהבינלאומי לאמנות ותרבות
"הצגה מצוינת ...שימוש ראוי לשבח בשחקנים ,בתפאורה ובתאורהTheatre Record "...

רומיאו ויוליה THAT BITCH CAN BE A PART OF ME
ישראל
גיאורגיה
דולפין
המעבדה  -המרכז לאמנויות הבמה בשיתוף עם אורן
מאת :נורן דויד קאליס
בימוי :מיכאל רונן
תרגום ועיבוד :איתן בלום
מנהל אמנותי ומפיק:
אורן דולפין
מוזיקה מקורית :סקאזי
ניהול מוזיקלי :אסף שגיב
משתתפים :מיכאל מושונוב,
ליאל דניר ,רועי אסף ,רוי מילר,
הילה סעדה ,יוסף סוויד ,אורי
הוכמן ,שראל פיטרמן ,טל קלאי,
קונה פרומצנקו ,אדוארד מיקסר
חמלינינקי ,אחינועם פישר

תיאטרון ובין-תחומי בפסטיבל להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

גיאורגיה
מקבת
תיאטרון המוזיקה והדרמה של ואסו אבשינדזהגיאורגיה
מטבליסי

08
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון
יוני  9 ,8בשעה 21:00
משך המופע :שעתיים ו25-
דקות ,כולל הפסקה
ההצגה בשפה הגיאורגית
עם תרגום מוקרן לעברית
שורות  6-1מומלצות
לדוברי השפה

09
מופע בכורה
המעבדה
יוני  9 ,8בשעה 20:30
יוני 10
בשעות 22:30 ,19:30
משך המופע :שעה ו45-
דקות ,כולל הפסקה
בתמיכת מכון גתה

עיבוד צעיר ל"רומיאו ויוליה" של ויליאם שקספיר ,שכתב נורן דויד קאליס ,בן למהגרים ארמנים
וטורקים יהודים המתגורר בגרמניה .בעיבוד זה בחר נורן לשלב בין הסצנות המרכזיות של המחזה
המקורי לבין מצבים שמקורם בסצנת המועדונים העכשווית .העיבוד מחיה מחדש את חרוזיו של
שקספיר ,ובה בעת שוזר בהם אלמנטים מתרבות הגנגסטא-היפ-הופ-ראפ ,תרבות השוליים של דור
האנדר-דוגס.
על ההפקה המועלית בימים אלה בתיאטרון הגורקי בברלין:

"רק לעתים נדירות קרה שראיתי בתיאטרון קהל כה מעורבTip, Berlin "...
"הצגה מלאת כוח ...בימוי מתוחכם עם איכות אסתטיתKulturradio "...

13

תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון

יוני  3 ,2בשעה 20:30
יוני  4בשעה 13:00
יוני  5בשעה 21:15
משך המופע :שעתיים ו25-
דקות ,כולל הפסקה
תיאטרון ויזואלי ופיזי
כמעט ללא מילים
הרצאה של ד"ר אולגה לויטן
תתקיים לפני המופע ביוני 4
בשעה 12:00
פרטים בעמ' 46
בתמיכת תוכנית
BI ARTS ,תוכנית חילופי
התרבות של המועצה
הבריטית ,בשיתוף משרד
החוץ ומשרד התרבות
והספורט

11
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תיאטרון גקו
האדרת  -בהשראת סיפורו של גוגול

אנגליה

בימוי :עמית להב ,משתתפים :נטלי אייטון ,עמית להב ,רוברט לאקיי ,דייב פרייס ,דאי טבוצ'י,
פרנסואה טסטורי ,סירנה טוצ'ו
ההפקה המרהיבה עוסקת בסיפור אהבה בין אקאקי לבין חברתו לעבודה ,ובתשוקתו לעמול כדי
לממש את שאיפותיו .אך כמה רחוק יהיה מוכן ללכת כדי לשנות את חייו...
ההצגה "האדרת" של תיאטרון גקו שואבת את השראתה מסיפורו של ניקולאי גוגול ,ויוצרת עולם
מצמרר שבו מחשבותיו וחלומותיו של אדם דולפים אט אט אל תוך חיי היומיום שלו.
"להקת התיאטרון של עמית להב פשוט מבריקה ...כל הסצנות עוצרות נשימה ,ויחד הן יוצרות רצף
של תיאטרון פיזי חד-פעמי "...טיימס
"לעמית להב נוכחות בימתית מרשימה שלא ניתן להתעלם ממנה "...טלגרף
"אסתטיקה מרהיבה ועלילה מעמיקה ומלאת רגשBritish Theatre Guide "...
"גקו יוצרים עולם מסחרר המשלב בין התיאטרון הוויזואלי והפיזי "...גרדיאן

קבוצת זיק
קוקוצו

ישראל

הפביליון
אזור התעשייה
תלפיות ,ירושלים
מאי 31 ,30
יוני 3 ,2 ,1
בשעה 21:00
משך המופע:
שעה ,ללא הפסקה

14

משתתפים :יובל רימון ,שרון קרן ,אלי אלישר ,דיויד ויז ,נועם דובר ,עודד רימון ,ענבל יומטוביאן ,ג'ני
אדלר-בלום ,איתמר רינג ,מוזיקה מקורית :גבי קריכלי
קבוצת זיק יוצרת ומבצעת את "קוקוצו"  -מופע בינתחומי חדש .במכל רבוע ,המוקף במבנים
נוספים ,יוצרים חברי זיק טופוגרפיה תלת-ממדית ודימויי נוף ,התהוות חומרית ,הקרנה ומוזיקה.
בסביבה זו גם נפגשים הדינמי והסטטי ,פעולה וגיאומטריה ,פיסול ואקולוגיה.
קבוצת זיק הוקמה ב 1985-על ידי אמנים ,רובם בוגרי האקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל" בירושלים,
ומאז הציגה עשרות מופעים ועבודות בארץ ובחו"ל.

מופע בכורה
תיאטרון ירושלים
האולפן החדש
יוני  3 ,2בשעה 20:00
משך המופע:
שעה ,ללא הפסקה
הרצאה של ד"ר רוחמה
אלבג תתקיים לפני המופע
יוני  3בשעה 19:00
פרטים בעמ' 46

13
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מאויב לאוהב

על פי סיפורו של ש"י עגנון

ישראל

התיאטרון הערבי-עברי יפו  /תיאטרון מראה ,קריית שמונה
מחזה ובימוי :גילי שנית
משתתפים :יהודה לזרוביץ ,אייל סלמה ,דיולה
צ'קברי ,גבריאל גולר ,שמואל וולף
"מאויב לאוהב" הוא עיבוד לתיאטרון פיזי
המבוסס על סיפורו של ש"י עגנון ,סיפור על
מאבק בין שני גיבורים  -האדם והרוח.
עלילת הסיפור דרמטית ומשקפת תמורה
ממאבק לפיוס .הסיפור מתאר את מאבקו של
האדם החוזר שוב ושוב אל אותה חלקת אדמה
שבראש ההר ומנסה להיאחז בה ולבנות את
ביתו.
גילי שנית עיבדה את הסיפור לחזיון של תנועה,
טקסט והמחזה ויזואלית.

צירי דגים
"מעבדתרבות" דימונה

בהשראת "החתונה" של ברטולד ברכט

ישראל

בימוי :נועה קנולר
משתתפים :משה פרסטר ,רועי צדוק ,הילה
מצקר ,אופיר נהרי ,לליאה גורמזאנו
"צירי דגים" ,מופע הבכורה של "מעבדתרבות",
הוא הצגה בהשפעת "חתונה" של ברטולד
ברכט ,ברוח מדבר דימונאית ובבריזה תל
אביבית .במרכזה זוג צעיר העומד במבחן
הזוגיות כאשר במהלך אירוע משפחתי הכול
סביבו מתפרק.
ההשראה להצגה הגיעה ממעבר של צוות
היוצרים למגורים בעיר דימונה וכן משילוב
הקהל המקומי בחזרות ,דבר שיצר הצגה
מצחיקה ועצובה גם יחד שפונה אל הקהל
בגובה העיניים ,ושכל צופה ימצא בה את
מקומו.

המעבדה ,ירושלים
מאי  28בשעה 16:00
מאי  29בשעה 21:00
משך המופע :שעה,
ללא הפסקה

פרויקט מיסודו של מפעל הפיס להקמת גופים
יוצרים בתחומי אמנות בפריפריה.

תלמידי בית הספר בית צבי (ישראל)
שקספיר ושות' Shakespeare & Co

בימוי :עידו ריקלין ,מוזיקה ,תרגום ועריכה :דורי פרנס ,תנועה :גיא אלון
הדרכת טקסט :אסי אשד
כ 20-שחקנים ,שחקניות ונגנים תלמידי בית צבי בחגיגה של פיוט ,הומור ורגש .טעימות
קטנות ממטבחו של משורר גאון .טקסטים של ויליאם שקספיר ,מתורגמים (ומולחנים) ביד
האמן של דורי פרנס .רומיאו ויוליה פוגשים את רוזלינד ויאגו לחלום של ליל קיץ ,מהומה
קטנה על דבר לא שגרתי – מופע ללא תשלום שכולו שקספיר.
> מאי  ,31 ,30יוני  3 ,2בשעה  ,19:00אכסדרת תיאטרון שרובר

16

מופע בכורה
בית שמואל
מאי  29בשעה 11:30
תיאטרון ירושלים
אודיטורים ע"ש
רבקה קראון
מאי  30בשעה 17:30
מומלץ לילדים מגיל 5
משך המופע:
שעה ,ללא הפסקה

15
מופע בכורה
מדיטק ,חולון
יוני 1
בשעות 20:00 ,17:30
תיאטרון ירושלים
אודיטורים ע"ש
רבקה קראון
יוני  10בשעה 18:00
משך המופע :שעה ו10-
דקות ,ללא הפסקה

16
מופע בכורה
מדיטק חולון
מאי 26
בשעות 18:30 ,17:00
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
יוני  9בשעה 19:00
מומלץ לילדים מגיל 7
משך המופע:
כשעה ,ללא הפסקה
בתמיכת עיריית ראשל"צ

18
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פסטיבל ישראל לכל המשפחה

הקסם של אורנה
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער

ישראל

כתיבה :חגית רכבי ניקוליבסקי
בימוי :רפי ניב
משתתפים :עמנואל חנון ,מירב שירום ,גיא אדלר,
ירדן קליין/דוריס נימני ,עודד אהרליך ,רוני הדר,
נועה בירון

אות יקירת הפסטיבל יוענק לאורנה פורת

לרגל חגיגות ה 40-לתיאטרון אורנה פורת לילדים
ולנוער בחר התיאטרון להעלות הפקה חדשה
ומיוחדת כמחווה לשחקנית ,מייסדת התיאטרון
וכלת פרס ישראל ,אורנה פורת .ההצגה מגוללת
סיפור דרמטי ומרגש העוסק בקסם התיאטרון
וביכולתם של הילדים לשנות ,להשפיע ולבנות
עולם טוב ויצירתי יותר ,והיא מבוססת על סיפור
חייה המרתק של אורנה פורת.

אורה הכפולה

ישראל

תיאטרון המדיטק לילדים ולנוער חולון בשיתוף תיאטרון ארצי לנוער
בימוי :רפי ניב
מחזה :עידו ריקלין
"אורה הכפולה" של תיאטרון המדיטק ותיאטרון
ארצי לנוער הוא עיבוד למחזה של עידו ריקלין
על פי ספרו של אריך קסטנר בבימויו של רפי ניב.
במרכזו שתי ילדות  -אורה (במקור לוטה) ולי
(במקור לואיזה) שנפגשות בקייטנה ומגלות כי
הן אחיות תאומות .בסיום הקייטנה הן מחליפות
ביניהן זהויות .כל אחת הולכת לביתה של
האחרת ,ועליה לנהוג בדיוק כפי שהיתה נוהגת
אחותה בחייה הרגילים.

פטר והזאב  -הסיפור האמיתי
תזמורת המהפכה ראשון לציון

ישראל

מאת :סרגיי פרוקופייב ,אפריים סידון
רפי קדישזון ,סוזי טמפלטון
מנצח :רועי אופנהיים
מנהל מוזיקלי :זהר שרון
מפיק :חי מאירזדה
ביצוע :תזמורת המהפכה ראשון לציון
מה קורה כשאפרים סידון" ,פטר והזאב" וסרט
אנימציה זוכה אוסקר נפגשים? תזמורת המהפכה
מציגה מופע ייחודי ולא שגרתי לכל המשפחה
המתכתב בדרכים חדשות עם הסיפור המוכר
והאהוב של פטר והזאב בגרסה הלא-מצונזרת.
במופע תבצע התזמורת שתי יצירות ,האחת
היא גרסה לא שגרתית שתלווה בסרט אנימציית
בובות מרהיב ,זוכה אוסקר ,והאחרת היא גרסה
שכתבו לתזמורת ולקריין אפרים סידון והמלחין
והמעבד רפי קדישזון.

בימוי :בסו קופריישווילי
"אקסטרווגנזה" הוא מופע ייחודי ושובה לב לכל
המשפחה .הוא מבוסס על קטעי מחול שונים
ומרהיבים ,ומבצעיו הם אצבעות השחקנים.
האצבעות עוטות תלבושות ססגוניות ,מחוללות
ריקודים גיאורגיים ,רוסיים ואיריים ,קטעי היפ-
הופ ,קאן-קאן ,קברט ומייקל ג'קסון ,ועורכות
אפילו תצוגת אופנה.
"אקסטרווגנזה" היא בעת ובעונה אחת מופע
מחול ,תיאטרון ויזואלי והופעת בידור .זהו
מופע ללא מילים שבו מציאויות מתחלפות
ללא הרף ,וממדים משתנים תדיר.

"אצבעות מחוללות נסים ...הצופים ב'אקסטרווגנזה' שוכחים כי לנגד עיניהם מרקדות אצבעות ולא
ישראל
שחקניםRezonansi "...
"אחד מאוצרות העיר טבילסי ...תיאטרון קסום ומופלאMain Newspaper "...

קבוצת תיאטרון פלוז
מלון פרדיסו

גרמניה

תיאטרון ובין-תחומי בפסטיבל להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

תיאטרון האצבעות
אקסטרווגנזה

גיאורגיה

17
תיאטרון ירושלים
התיאטרון הקטן
יוני  3 ,2 ,1בשעה 19:00
יוני  4בשעה 14:00
מדיטק ,חולון
האולם הקטן
יוני  6 ,5בשעה 17:30
משך המופע:
שעה ,ללא הפסקה

לכל ה
דיםממשפחה
ליל
גיל 7

18
תיאטרון ירושלים
אולם שרובר
יוני  9 ,8בשעה 20:30
מדיטק ,חולון
יוני  10בשעה 18:00
יוני  11בשעה 21:00
משך המופע :שעה וחצי,
ללא הפסקה

לכל ה
דיםממשפחה
ליל
גיל 10

בימוי :מיכאל פוגל ,מסכות :האג'ו שילר ,תומס ראשר
משתתפים :אנה קיסטל ,סבסטיאן קאוץ ,תומס ראשר ,האג'ו שילר/ניקולס ויטה ,פרדריק רוהן
זהו ביקורה השלישי של הקבוצה בפסטיבל לאחר שזכתה לאהדת הקהל הישראלי.
הדמויות בתיאטרון של פלוז הן מסכות שאינן מדברות ,אך עם זאת מגרות את הדמיון ומזכירות
את האמת המסתתרת מעבר למילים .לשחקנים יכולת גופנית מרתקת ,והם מחליפים דמויות
ומסכות במהירות יוצאת דופן .ההצגה "מלון פרדיסו" היא סיוט תיאטרלי מתובל בהומור שחור עם
קמצוץ של מלנכוליה.
"משפחת פלוז היתה ראויה לזכות בפרס צ'רלי צ'פלין לו היה קיים פרס כזהDie Welt "...
"חלק גדול מסיפור העלילה מתרחש במוחו של הצופה כתוצאה מהיעדר שפה .בסופו של המופע
ניתן להישבע שהשחקנים דיברו ,צחקו ובכו ...חוויה תיאטרלית מרתקת ,המבוצעת בשליטה גופנית
עוצרת נשימהSüddeutsche Zeitung "...
"רפרטואר מענג של מחוות ושפת גוף ...חובה לראות!" Kronen Zeitung
"הקהל יצא מגדרו ...דיוק מושלם עד כדי שטניותKleine Zeitung "...
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מאי  29בשעה 21:30
משך המופע :שעה וחצי,
ללא הפסקה

www.israel-festival.org.il

בנייני האומה
מרכז הקונגרסים,
ירושלים

מוזיקה בפסטיבל ישראל
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פסטיבל הג'אז הבינלאומי של פסטיבל ישראל פסטיבל
פסטיבל הג'אז הבינלאומי עם אמני ג'אז גדולים מהעולם ומישראל .מדי ערב הקהל מוזמן ליהנות
מג'אז מצוין במגוון סגנונות .במקביל למופעים בתשלום יתקיימו מופעים ללא תשלום במועדון
הג'אז שבאכסדרת תיאטרון ירושלים ובטיילת אלרוב ,שדרות ממילא.

הרביעייה החדשה של צ'רלס לויד

ארה"ב

סקסופון :צ'רלס לויד ,פסנתר :ג'ייסון מורן ,בס :רובן רוג'רס ,תופים :אריק הרלנד
סקסופוניסט הג'אז האגדי צ'רלס לויד סוחף את מאזיניו למסע המשתרע על פני הגלובוס וחודר
לעמקי הנשמה .במהלך ארבעה עשורים ליווה לויד את תקופת הפוסט-בופ ,ספג השפעות ממגוון
רחב של תרבויות בעולם ,ואלתר מוזיקת אוונגרד בתקופת הפסיכדליה של שנות ה .60-כעת ,בגיל
 ,72הוא מגיע אלינו עם רביעייה חדשה ומופלאה :ג'ייסון מורן בפסנתר ,רובן רוג'רס בבס ואריק
הרלנד בתופים.
"לויד הוא וירטואוז .המופע הוא תמהיל יפהפה ומוזר של פראות ושליטה עצמית "...ניו יורק טיימס
"מופע מהפנט שלא יישכח במהרה "...וושינגטון פוסט
"לויד הוא אחד המוזיקאים הדגולים בדורנו .המוזיקה שלו היא עונג מזוקקJazzeise "...
"מופע עוצר נשימה ...מעטים המוזיקאים המסוגלים לחדור לעמקי נשמתם כפי שעושה צ'רלס
לויד "...סן פרנסיסקו כרוניקל

פסטיבל ישראל בטיילת אלרוב ,שדרות ממילא
מוזיקה תחת כיפת השמים בטיילת אלרוב ,שדרות ממילא
בימים שלישי עד חמישי  3-1ביוני החל בשעה  - 19:30הכניסה חופשית

לצד מופעי הג'אז הבינלאומיים באולמות בירושלים ,מקיים הפסטיבל בשיתוף אלרוב ,שדרות ממילא ,שלושה מופעים
גדולים הפתוחים לקהל הרחב ,ומשלבים מוזיקה ואווירה ירושלמית באחד האתרים היפים בעיר ,שבהם תוכלו ליהנות
ממוזיקה וממגוון אפשרויות בילוי .חנייה חינם עד שעתיים בחניון ממילא.

> יום שלישי ,יוני 1
מארש דונדורומה
צעידה עם הקהל
החל בשעה 19:15
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> יום רביעי ,יוני 2
הביג בנד הישראלית

של הקונסרבטוריון
הישראלי למוזיקה ת"א
מנצח :יונתן וולצ'וק

> יום חמישי ,יוני 3
תזמורת הביג-בנד (הולנד)
The Ohno! Jazzband

שלישיית אנדריי ז'גודזינסקי
שופן  /ז'גודזינסקי סונטה בבי במול מינור

פולין

פסנתר :אנדריי ז'גודזינסקי
בס :אדם צגיילסקי
תופים :צ'סלו "מאלי" ברטובסקי

"מגע של גאונות ...שופן של שלישיית אנדריי ז'גודזינסקי חוצה את גבולות מוזיקת הג'אז ביצירה
חד-פעמיתJazz Forum Magazine "...
"ז'גודזינסקי הוא פסנתרן ווירטואוזי ,מדויק ויצירתי עד כאבLa Marseillaise France "...
"חברי השלישייה מאלתרים שופן כאילו אין מחר ...יצירה גאונית של מוזיקאים גדולים"...
Sunday Times
"אנדריי ז'גודזינסקי הוא מאלתר אמיץ ומבצע שאין שני לוJazzTimes.com "...

תומר בר וקולקטיב בית הבתים
אני שפן בלוז

ישראל

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

שלישיית אנדריי ז'גודזינסקי מבצעת
ארבעה קטעי ג'אז מקוריים השואבים את
השראתם מיצירותיו של המלחין הדגול
פרדריק שופן.
הפסנתרן עטור הפרסים אנדריי ז'גודזינסקי
יצר לבן ארצו מחווה מרתקת המבוצעת על
ידי שלושת חברי ההרכב בווירטואוזיות
מרשימה ,בדיוק ובאלגנטיות.

מוזיקה בפסטיבל ישראל

ל הג'אז הבינלאומי של פסטיבל ישראל פסטיבל הג'אז

20
תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון
מאי  31בשעה 21:30
מופע נוסף בחיפה
מרכז קריגר
יוני  1בשעה 20:30
משך המופע :שעה ורבע,
ללא הפסקה
בתמיכת המכון הפולני

21
מופע בכורה
תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון
מאי  27בשעה 21:00
משך המופע :שעה ורבע,
ללא הפסקה

עיבודים והפקה מוזיקלית :אצ'ה בר ,תומר בר
אורחים מיוחדים :מיקה קרני ,דניאל סלומון
פסנתר :תומר בר
גיטרות :אצ'ה בר
בס ,קונטרבס :אברי בורוכוב
תופים :עופרי נחמיה
"אני שפן בלוז" הוא מופע שכולו מוזיקה מקורית המשלבת אמנות ויזואלית .המלחין הצעיר תומר
בר יבצע בו קטעים מאלבומו החדש "אני שפן בלוז" ,וישיר יחד עם מיקה קרני ודניאל סלומון שירים
מאת שלושת היוצרים בעיבודים מיוחדים ובהשתתפות חברי קולקטיב בית הבתים ,קבוצת אמנים
ויוצרים עצמאיים הפועלים בתחום האמנות הוויזואלית.
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תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון

מוזיקה בפסטיבל ישראל
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פסטיבל הג'אז הבינלאומי של פסטיבל ישראל
ג'ו לובאנו
פולק ארט

ארה"ב
סקסופון :ג'ו לובאנו
פסנתר :ג'יימס ויידמן
בס :אספרנזה ספלדינג
תופים :אוטיס בראון ,פרנסיסקו מלה
המלחין והסקסופוניסט זוכה פרס הגראמי ג'ו
לובאנו הוא בעל יכולת מופלאה לחקור את גבולות
הגדרת הג'אז ולחפש באופן מתמיד אחר דרכים
חדשות לביטוי יצירתי .לובאנו מנווט בין הצלילים
בביטחון מעורר השתאות ובתזמון מדויק ,ומגלה
ללא הרף דרכים חדשות ליצירת הדיאלוגים
הווירטואוזיים האופייניים לנגינתו .המוזיקאים
המנגנים לצדו של לובאנו זוכים לחופש פעולה
נרחב בפרשנות המוזיקה ובאלתור ,ויוצרים יחד
מלודיות עוצרות נשימה תוך ניצול מרבי של
אופציות הקצב המגוונות שמאפשר ההרכב הכולל
שני מתופפים.

יוני  6בשעה 21:30
משך המופע :שעה וחצי,
ללא הפסקה

"ג'ו לובאנו הוא אחד המוזיקאים הגדולים בהיסטוריה של הג'אז "...ניו יורק טיימס
"לובאנו בהחלט מצדיק את המוניטין שלו ככישרון ג'אז ענק "...לוס אנג'לס טיימס
"ג'ו לובאנו מגלה את האיזון בין להט לאינטלקט ...הוא ללא ספק אחד מנגני הג'אז המרגשים בדורנו,
ובעל רעיונות מוזיקליים פרובוקטיביים וביצועים רבי-עוצמה "...אטלנטה ג'ורנל
"מושיע מסתמן בעולם הג'אז  -ג'ו לובאנו ,הסקסופוניסט והמלחין עוצר הנשימה "...ניו יורקר

מועדון הג'אז פיוז'ן  -פיס
מדי ערב ,בסיום המופעים באולמות ,תימשך מסורת הג'אז באכסדרת תיאטרון ירושלים.
מועדון הג'אז פיוז'ן הפך במשך שנות קיומו למועדון ג'אז המארח עד לשעות הקטנות את מיטב נגני הג'אז והפיוז'ן בארץ.
השנה יהיו מופעי המועדון בסימן מחוות לגדולי הג'אז והפיוז'ן.
בהפקת עיריית ירושלים  -האגף לתרבות | ניהול אמנותי :טניה מיכנובסקי | הכניסה ללא תשלום
› רוברט אנציפולובסקי מופע מחווה לאלבום
האגדי של צ'ארלי פארקרThe Master :
"Takes" Charlie Parker with strings

תזמורת הסימפוג'אז בניצוחו של דודי
סופר עם ווירטואוז הסקסופון רוברט
אנציפולובסקי בקטעים מהדיסק החדש.
יום שלישי | מאי  25בשעה 23:00
› מחווה לפרנק סינטרה עם חמישיית דני
שגיא עם השלאגרים ששר ופרסם סינטרה
במהלך חייו.
יום רביעי | מאי  26בשעה 23:00
› קבקו כלי נגינה מיוחדים ,מקצבים
אפריקניים בועטים ,מלודיות צבעוניות
ושירה סוחפת של כל חברי ההרכב.
יום חמישי | מאי  27בשעה 23:00
› ויטלי פודולסקי והג'פסי דרייב
מחווה לצוענים ,ברגוביץ' וקוסטוריצה.
ויטלי יופיע בהרכב של שביעייה שיגרום
לצוענים בבלגרד לרקוד עד אור הבוקר.
מוצ"ש | מאי  29בשעה 22:00
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› מתן קליין וחברים
החלילן המוכשר בערב מחווה לצ'יק קוריאה,
מפסנתרני הג'אז הגדולים בעולם.
יום שני | מאי  31בשעה 23:15
› חגיגת יום העצמאות ה 200-לארגנטינה
עם פרלה מלקוס
הזמרת והיוצרת הארגנטינאית ,משלבת את
החוויה הישראלית בחוויה הדרום אמריקנית
בליווי הרכב נגנים.
יום רביעי | יוני  2בשעה 22:30
› מופע מחווה  40 -שנה לפסטיבל וודסטוק
עם להקת אומהגומה
שירי להקות שהופיעו בוודסטוק ושירי
להקות מאותה התקופה.
יום חמישי | יוני  3בשעה 22:30
› להקת הג'אז The Ohno! Jazzband
להקה של  14נגנים ,שהופעותיהם הן מסיבות
ג'אז שופעות אנרגיה מתפרצת המקפיצות
את הקהל מן הכיסאות.
מוצ"ש | יוני  5בשעה 22:30

›

TABACHNIK GROUP

הסקסופוניסט יובל טבצ'ניק במופע
מחווה המוקדש לנגן הסקסופון באריטון
האגדי ג'רי מאליגן.
יובל יופיע עם השישייה שלו הכוללת
מקצת מחבריו מהזירה הניו-יורקית.
יום ראשון | יוני  6בשעה 22:30
›  20שנה לעלייה הגדולה
ערב מחווה לעולים החדשים נגני הג'אז
בארץ .עם לאוניד פטשקה הפסנתרן
האגדי ונגנים עולים חדשים.
יום שלישי | יוני  8בשעה 22:00
› להקת  - WATERLOOמחווה לשירים
הנפלאים של להקת ABBA
עיבודים מיוחדים שסוחפים את הקהל
לשיר ,לרקוד ולהיזכר בלהיטי הלהקה.
יום רביעי | יוני  9בשעה 22:00

עיריית ירושלים

ייתכנו שינויים קלים בזמני
המופעים בהתאם לסיום
המופעים באולם שרובר

לוח מופעי פסטיבל
■ מחול ■ תיאטרון ■ מופעי גאז ■ מוזיקה
 25.5שלישי

1

תיאטרון
ירושלים
אולם שרובר
תיאטרון
ירושלים אולם
הקונצרטים
ע”ש הנרי קראון
תיאטרון
ירושלים
אודיטוריום
ע"ש רבקה
קראון

1

1

שן וויי

שן וויי

שן וויי

21:00

21:00

13:00

25

23

21:00

21:00

4

חלום ליל קיץ חלום ליל קיץ

26

אקרם חאן
21:00

31

33

קינגס סינגרס

מרתון שומאן

המלך ארתור

21:00

10:30

21:00

20:30

20:30

38

38

21

21:15

21:00

21:00

אהבת עולמים אהבת עולמים אני שפן בלוז

3

רעש לבן
ורטיגו
15:00

3

מאנא
ורטיגו
21:30

40

פוליקר ואנוש
22:00

2

2

14

20

הקסם של
אורנה
17:30

אנדריי
ז‘גודינסקי
21:30

10

תיאטרון גקו
האדרת
20:30

7

7

17

17

19:30

19:30

19:00

19:00

שקספירושלים שקספירושלים ת‘ האצבעות האצבעות
התיאטרון הקטן הת‘ הקטן
האולפן החדש
האולפן החדש

האולפן החדש

2

2

14

12

מאויב
לאוהב

האולפן החדש

20:00

טנגו קינסיס

טנגו קינסיס

טנגו קינסיס

טנגו קינסיס

הקסם של אורנה

שקספירושלים

שקספירושלים

21:00

20:30

20:30

14:00

11:30

18:30

18:30

ז‘ראר בכר

המעבדה
פביליון
משכנות שאננים פרטים בעמ‘ 44
אחר

ז‘ראר בכר

ז‘ראר בכר

ז‘ראר בכר

רוברט
אנציפולובסקי
23:00

פרטים בעמ‘ 44

פרטים בעמ‘ 44

חמישיית
דני שגיא
23:00

קבקו

13

צירי דגים

צירי דגים

קבוצת זיק

קבוצת זיק

16:00

21:00

21:00

21:00

21:00

21:00

המעבדה

רחבת התיאטרון
בנייני האומה
בריכת הסולטן רחבת התיאטרון רחבת התיאטרון
20:30
20:30
אונ‘ מורמונית

3

16
פטר והזאב
מדיטק
18:30 ,17:00

23

המעבדה

פביליון

ויטלי פודולסקי שקספיר ושות‘
והג‘פסי דרייב

22:00

27

3

13

11

11

11

28

שופן

מרכז טארג

מרכז טארג

12:00

12:00

19

19:00

פביליון

פביליון

מתן שקספיר
ושות‘
קליין

19:00 23:15

19:15

19:30

אלרוב

21:30

אונ‘ מורמונית

15

קינגס
סינגרס

טנגו קינסיס

20:30

21:00

20:00 ,17:30

להזמנת כרטיסים:

אלרוב

32

19:00

מודיעין

19:00

מארש
דונדורמה

צ‘רלס לויד

2

שקספיר
ושות‘

הביג בנד הישראלית

רסיטלים

בנייני האומה

פביליון

פרלה
מלקוס
22:30

אורה הכפולה

מודיעין

11

קבוצת זיק

שופן

לידת הפניקס לידת הפניקס

בית שמואל

הגן הבוטני

הגן הבוטני

קבוצת זיק

23:00

טיילת אלרוב
מרכז עדן תמיר
(טארג)

מדיטק חולון
מודיעין

6

6

 1.6שלישי

פואם הרמוניק

“מתחת להר” “מתחת להר” “מתחת להר”

אכסדרת
תיאטרון
ירושלים

 28.5שישי

 29.5שבת

 30.6ראשון

 31.5שני

 2.6רביעי

מרתון שופן

תיאטרון
ירושלים
האולפן החדש
התיאטרון הקטן
מרכז ז'ראר בכר
בית שמואל
הגן הבוטני

 26.5רביעי

 27.5חמישי

אירועים מיוחדים

מדיטק

www.israel-festival.org.il 1-700-70-20-15

ישראל ,ירושלים 2010
 4.6שישי

 3.6חמישי

4

 5.6שבת

5

 6.6ראשון

 7.6שני

5

 8.6שלישי

18

 9.6רביעי

18

אקרם חאן

ביל טי .ג‘ונס

ביל טי .ג‘ונס

פלוז

פלוז

21:00

21:00

21:00

20:30

20:30

24

34

22

35

16

יצחק פלרמן

ערב גרשווין

ג‘ו לובנו

אתנחתא

תיאטרון הקולות

פטר והזאב

20:30

21:30

21:30

17:00

20:00

19:00

10

10

תיאטרון גקו
האדרת
20:30

תיאטרון גקו
האדרת
13:00

17

12

17

39

19:00

20:00

14:00

15:00

8

10

תיאטרון גקו
האדרת
21:15

האצבעות מאויב האצבעות אנדרלמוסיה
הת‘ הקטן לאוהב
הת‘ הקטן האולפן החדש
האולפן החדש

יריד יינות
הגן הבוטני

17:00

11

 10.6חמישי

8

41

וילנסקי
ואלתרמן
21:00

15

מקבת

מקבת

אורה הכפולה

21:00

21:00

18:00

7

7

האולפן החדש

האולפן החדש

19:30

19:30

שקספירושלים שקספירושלים

Ohno! Jazzband
הגן הבוטני

11:00

9

37

9

9

קבוצת זיק

אנסמבל אדפטר

רומיאו ויוליה

רומיאו ויוליה

רומיאו ויוליה

21:00

13:00

20:30

20:30

22:30 ,19:30

Jazzband

TABACHNIK
GROUP

ליאוניד פטשקה

להקת

22:30

22:30

22:00

22:00

פביליון

המעבדה

משכנות שאננים

!Ohno

להקת שקספיר
אומהגומה ושות‘

22:30

 11.6שישי

19:00

29

אלרוב

מרכז טארג

19:30

12:00

WATERLOO

30

שופן

מרכז טארג

12:00

36

לה טרוויאטה

קונצרט אור

20:30

20:30

בריכת הסולטן

17

17

42

בריכת הסולטן

18

18

ת‘ האצבעות

ת‘ האצבעות

תיאטרון פלוז

תיאטרון פלוז

17:30

17:30

18:00

21:00

מדיטק

מדיטק

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

מדיטק

מדיטק

w w w. i s r a e l - f e s t i v a l . o r g . i l

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

Ohno! Jazzband

שופן

המעבדה

המעבדה

קונטרה טנור :דיוויד הרלי ,טימותי ויין-רייט
טנור :פול פיניקס
בריטון :פיליפ לוסון ,כריסטופר גאביטס
בס :סטיבן קונולי

"חגיגה לאוזן מן התו הראשון ועד לאחרוןGramophone "...

"הקינגס סינגרס משמרים את איכותם הקולית כבר מעל לארבעה עשורים ,ועם זאת מצליחים
להישאר נאמנים לרוח הזמןThe Times "...
"שירה משובבת נפש ,גזורה ותפורה כשמלת משי מרהיבהDallas Morning News "...
"מופע שהכוכבת האמיתית שלו היא האהבה :ענוגה ,טרגית ,או קומית ,לעתים שלושתם כאחד...
כסף אמנם לא יכול לקנות אהבה ,אך הוא יכול לקנות משהו לא פחות מענג  -ערב עם הקינגס
סינגרסMusicalCriticism.com "...

ערב גרשווין

ישראל-ארה"ב

התזמורת הקאמרית הקיבוצית  /אנסמבל הג'אז הקולי של בית הספר
למוזיקה "רימון"  /הסולנים האפרו-אמריקאים לאונרד רואו ואליסון ביוקאנן
מנצח :ירון גוטפריד
בריטון :לאונרד רואו
סופרן :אליסון ביוקאנן
פסנתר :ירון גוטפריד
קונטרבס :יוראי אורון
תופים :רוני הולן

23
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
מאי  25בשעה 21:00
היכל התרבות מודיעין
מאי  26בשעה 20:30

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

אנסמבל קינגס סינגרס הוא מן האנסמבלים
הקוליים הוותיקים והנערצים בעולם ,זוכה פרס
הגראמי לשנת  .2009לאנסמבל רפרטואר נרחב
הכולל שירי רנסנס לצד קטעים מוכרים ואהובים
מתחום מוזיקת הג'אז והבלוז ,הפולק והפופ.
האנסמבל יציג מבחר של מדריגלים מאנגליה,
אוסטריה ,איטליה וספרד מאת גדולי המלחינים
האירופים של המאה ה ,16-ושירים אמנותיים מן
המאה ה .19-חלקו השני של המופע מתאפיין
בטון קליל יותר ,וכולל את השיר "יצירת
מופת" מאת פול דרייטון הסוקר  400שנים של
מוזיקה קלאסית ,ומבחר שירי ג'אז ,פולק ופופ
מתוך  SIMPLE GIFTSאלבומו זוכה הגראמי של
האנסמבל.

מוזיקה בפסטיבל ישראל

קינגס סינגרס

אנגליה

משך המופע :כשעה ו,45-
כולל הפסקה

24
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
יוני  5בשעה 21:30
משך המופע:
כשעתיים ,כולל הפסקה

בתוכנית:
רפסודיה בכחול  -ג'ורג' גרשווין
סוויטת ג'אז קפריול  -פיטר וורלוק
פורגי ובס  -ג'ורג' גרשווין
בתוכנית :קטעים מתוך האופרה "פורגי ובס" מאת המלחין האמריקאי ג'ורג' גרשווין עם הסולנים
האורחים מארה"ב  -זמר הבריטון לאונרד רואו וזמרת הסופרן אליסון ביוקאנן .בנוסף תנגן התזמורת
את היצירות "רפסודיה בכחול" מאת גרשווין ,ואת היצירה "סוויטת ג'אז קפריול" מאת המלחין
האנגלי פיטר וורלוק עם ירון גוטפריד וחברי שלישיית הג'אז שלו רוני הולן ויוראי אורון.
"רגעים של קסם אמיתי ...ביוקאנן שרה באופן מושלם ,נקי וטהור ,עם יכולת הבעת רגשות יוצאת
דופןIndependent Journal "...
"לאונרד רואו כבש את הקהל בקולו הקטיפתי ,עם אותו עומק של הזמר האגדתי פול רובסון"...
ידיעות אחרונות
"התזמורת וטריו הג'אז ביצעו את יצירתו של גוטפריד 'סוויטת ג'אז קפריול' כשהוא מנגן ומנצח מן
הפסנתר תוך שהם נעים מהבארוק לשטח ההיברידי של קלאסי וג'אז ...הקהל נשבה בקסם היצירה
ומחא כפיים לאחר כל פרק "...הקולומביאן

29

25
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון

מוזיקה בפסטיבל ישראל

הפקת מקור של
פסטיבל ישראל 2010

מרתון רוברט שומאן

מגיש ומנגן :גיל שוחט
משתתפים:
זמרים :בבת מרום אלט ,נח בריגר בריטון
סולנים :נתאי צרי כינור ,שלומי שם טוב פסנתר ,דניאל גורטלר
פסנתר ,ויקטור סטניסלבסקי פסנתר ,מיכל טל פסנתר
אנסמבל אליסיום :בתיה שטיינבוק לורנצן פסנתר ,אקרט לורנצן
כינור ,דותן נטל כינור ,שולי ווטרמן ויולה ,עדיאל שמידט צ'לו
רביעיית הפסנתר הפילהרמונית :נדיה ויינטראוב פסנתר
ילנה טישין כינור ,אברהם לבנטל ויולה ,דמיטרי גולדרמן צ'לו
יצירות המופת לפסנתר ,לקול ולהרכב קאמרי מאת גדול
משוררי הרומנטיקה הגרמנית ,לציון  200שנים להולדתו.
המרתון כולל דברי הסבר על כל יצירה וביצועה על ידי אמנים
ישראלים מהשורה הראשונה.
הרפרטואר כולל ביצועים מלאים של האטיודים הסימפוניים,
ה"קרייזלריאנה" ,רביעיית הפסנתר ,חמישיית הפסנתר,
מחזורי השירים "אהבת המשורר" ו"אהבת אישה וחייה" ,וכן
את הסונטה המאוחרת שלו לכינור ופסנתר .היצירות יבוצעו
בסדרן הכרונולוגי.

מאי  28בשעה 10:30
משך המופע:
כחמש שעות כולל
שתי הפסקות

מופע בכורה
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון

www.israel-festival.org.il

26

המלך ארתור  -הנרי פרסל

משתתפים :תזמורת הבארוק ירושלים בניצוחו של מאסטרו
אנדרו פארוט
סולני הטאוורנר קונסורט ,לונדון ,בניהולו של אנדרו פארוט
טנור :סיימון וואל ,בריטון :תומס גתרי
כינור בארוק :קתי דברצני ,אבוב בארוק :חנה מק-לוחלין
חצוצרה בארוק :כריספיאן סטיל-פרקינס
סופרן :יעלה אביטל ,ענת עדרי
האנסמבל הקולי החדש
מספר :אלכס אנסקי

משך המופע:
כשעה וחצי ,כולל הפסקה

27-30
מרכז עדן תמיר
(טארג) עין כרם
מאי 29 ,28
יוני 5 ,4
בשעה 12:00
בשיתוף המכון הפולני

30

ישראל-אנגליה

תזמורת הבארוק ירושלים ,האנסמבל הקולי החדש
וסולני הטווארנר קונסורט ,לונדון

מאי  29בשעה 21:00

בתמיכת תוכנית
BI ARTS ,תוכנית חילופי
התרבות של המועצה
הבריטית ,בשיתוף משרד
החוץ ומשרד התרבות
והספורט

ישראל

תזמורת הבארוק ירושלים תעלה את האופרה "המלך ארתור" בניצוחו של מאסטרו אנדרו פארוט
ובהשתתפותם של סולני הטאוורנר קונסורט המהולל מבריטניה והאנסמבל הקולי החדש בהדרכתו
של יובל בן עוזר ,לציון  350שנה להולדתו של הנרי פרסל.

פסטיבל ישראל בעין כרם
שופן והפסנתר

ישראל-פולין

ארבעה קונצרטים מיוחדים שבמסגרתם תבוצענה כל יצירותיו של שופן לפסנתר .הקונצרטים,
לציון  200שנה להולדת המלחין ,יבוצעו על ידי נגנים מקצועיים ונגנים צעירים מבטיחים ,ובשיתוף
פסנתרנים ישראלים ובינלאומיים.

[ 24 ]27שירים אופוס 74
עם אמנים אורחים מפולין
אנה רג'ייבסקה מצו-סופרן
ירוסלב ברק בריטון
קטז'ינה ינקובסקה פסנתר

[ 200 ]28שנה להולדת שופן ושומאן

ר' שומאן  6 -אטיודים קאנונים אופוס 56
שופן  -סונטה מס'  2בסי במול
(בעיבוד סן-סנס לשני פסנתרים)
ר' שומאן  -אנדנטה וריאציות אופוס 46
פ' ליסט  -זיכרונות מדון חואן

[ ]29יצירות אהובות מאת שופן

פסנתרנים צעירים בשיתוף פרויקט אלדוול,
האקדמיה למוזיקה בירושלים ,וביה"ס למוזיקה
בוכמן-מהטה ,אוניברסיטת ת"א.
מבחר בלדות ,סקרצי ,פולונזים ,נוקטורנים,
ואלסים ומזורקות
[ ]30מוזיקה קאמרית מאת שופן
סונטה לצ'לו ,רונדו לשני פסנתרים ושלישיית
פסנתר טריו "עיר שלם"
דואו פסנתרניות גבריאלה טלרוזה ומרינה פרידמן

התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור,
עם זוכי תחרות רובינשטיין
מנצח :ניר קברטי
פסנתר :יול-אום סון (קוריאה)
פוהאן וונג (סין/גרמניה)
רומן רבינוביץ' (ישראל)

לרגל ציון שנת ה 200-להולדתו של פרדריק
שופן ,המנצח ניר קברטי יוביל את התזמורת
הסימפונית ירושלים ,רשות השידור ,לצד נבחרת
של משתתפי תחרות רובינשטיין בקונצרט
שיוקדש ליצירות שחיבר שופן לפסנתר .הקונצרט
נערך גם במסגרת סדרת המרתונים של התזמורת
הסימפונית ירושלים (קונצרט מרתון מס' .)5

רסיטל כפול בהר הצופים
תוכנית א'
דומניקו סקארלטי:
 4סונטות לכלי מקלדת
מוריס ראוול" :מראות" –
 5קטעים לפסנתר
קאמיל סנ-סאנס/פראנץ
ליסט :ריקוד המוות
יול-אום סון (קוריאה)
פסנתר

קוריאה-סין-גרמניה
תוכנית ב'
פרדריק שופן:
 3בלדות
רוברט שומאן:
קרנבל
פוהאן וונג
(סין/גרמניה)
פסנתר

פואם הרמוניק
ונציה – בדרך לארמון

צרפת

מנצח :וינסנט דומסטרה
סופרנו :קלייר לפילטרה ,טנור :יאן ון אלסקר ,סרז' גוביו ,בס :ארנו מרצוראטי
כינור :מירה גלודנו ,ויולה :לוקאס גימראס ,ויולונה (ויול גדול) :פרנסואה אנוק
כלי הקשה :ז'ואל גראר ,לאוטה ,גיטרה :ז'אן-לוק טמבי
לאוטה ,גיטרת בארוק וניהול מוזיקלי :וינסנט דומסטרה
בימוי :בנז'מין לזאר
בתוכנית :יצירות מופת מאת קלאודיו מונטוורדי ופרנצ'סקו מאנלי

31
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
יוני  2בשעה 20:30
משך המופע :כשעתיים,
כולל הפסקה

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

בתוכנית:
קונצ'רטו במי מינור לפסנתר ,מס'  ,1אופ' 11
(סולן :רומן רבינוביץ)
אנדנטה ספיאנטו וגרנד פולונז ,אופ' 22
(סולן :פוהאן ואנג)
וריאציות על הדואט "תני לי את ידך" מתוך "דון
ג'ובאני" ,אופ' ( 2סולן :פוהן ואנג)
קונצ'רטו בפה מינור לפסנתר ,מס'  ,2אופ' 21
(סולנית :יול-אוס סון)

מוזיקה בפסטיבל ישראל

מרתון שופן

ישראל-קוריאה-סין-גרמניה

32
רסיטלים
האוניברסיטה
המורמונית,
הר הצופים ,ירושלים
תוכנית א' ותוכנית ב'
יוני  1בשעה 19:00
משך כל המופע :כשעתיים
וחצי ,כולל הפסקה
תודה מיוחדת
לאוניברסיטה המורמונית

33
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
מאי  31בשעה 20:30
משך המופע :שעה ו10-
דקות ,ללא הפסקה
בתמיכת מחלקת התרבות
של שגרירות צרפת בישראל
ושל Culturesfrance

פואם הרמוניק ,אנסמבל סולנים קאמרי ותזמורת בניצוחו של וינסנט דומסטרה ,מקדיש את
פעילותו האמנותית למוזיקה מן המאה ה 17-וראשית המאה ה ,18-וזוכה לפופולריות רבה בצרפת
וברחבי העולם .המופע ונציה – בדרך לארמון – יצירות מאת המלחינים מונטוורדי ומאנלי בביצוע
אנסמבל פואם הרמוניק – הוא חגיגת תור הזהב של הבארוק.
"מופע שכולו יופי עוצר נשימה ...עבודת הנגנים והסולנים מרשימה ביותרLa Croix "...
"אחד המופעים המענגים שנראו לאחרונה ...מרומם את הצופים לרקיע השביעיDiapason "...
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תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
יוני  3בשעה 20:30
משך המופע:
כשעתיים ,כולל הפסקה

תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
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34

פרלמן ומוזיקאים צעירים

ישראל-ארה"ב

המרכז למוזיקה ירושלים ותוכנית פרלמן למוזיקה בירושלים 2010

מנצח :יצחק פרלמן
מנהל מוזיקלי ומנצח :פטריק רומנו
מנצח אנסמבל מוזיקה ערבית קלאסית :תייסיר אליאס
מבצעים:
מוזיקאים צעירים מצטיינים מרחבי העולם ,משתתפי תוכנית פרלמן למוזיקה בירושלים .2010
בתוכנית :מבחר יצירות לתזמורת כלי קשת ,יצירות למקהלה ויצירות מתוך רפרטואר המוזיקה
הערבית הקלאסית ,תחת שרביטו של המנצח הבינלאומי המהולל יצחק פרלמן.

תיאטרון הקולות וקוורטט

 NYYDאנגליה-דנמרק-אסטוניה
מנהל מוזיקלי :פול הילייר
תיאטרון הקולות
סופרן :אלסה תורפ
קונטרה-טנור :ויליאם פיורפוי
טנור :כריס ווטסון
בס :פול הילייר

יוני  8בשעה 20:00

רביעיית NYYD

כינור :הארי טרסקמן
כינור :ג'וטה אונאפו
ויולה :טורסטן טייבוט
צ'לו :להו קארין

משך המופע :שעה ו10-
דקות ,ללא הפסקה

בתוכנית :יצירות מלחיני ימי הביניים לרבות גיום דה-מאשו וגיום דופאי.
קונצרט מופלא של שירה ומוזיקה המשלב בין יצירותיו של המלחין האסטוני בן זמננו ארוו פארט
לבין יצירות מוזיקה מהתקופה המוקדמת של ימי הביניים .תיאטרון הקולות זוכה פרס הגראמי
הוא אחד ההרכבים הקוליים המובילים והמוערכים באירופה ובעולם ,ורביעיית  NYYDהיא אנסמבל
מוזיקלי הכולל את מיטב נגני אסטוניה.
"עבודת מקהלה מושלמת המבוצעת לתפארת על ידי הרכב תיאטרון הקולות ...מופע מכשף
באנושיותו ובפשטותו "...טיימס ,לונדון
"שירת אנסמבל תיאטרון הקולות יפהפייה בשבריריותה .המלודיות נשזרות ברצף אטי ומכמיר
לב "...בוסטון גלוב
"קולות מלאכיים מתמזגים זה בזה ויוצרים אווירה של עומק וטוהר ,כמו ציור פרה-רפאליטי"...
ניו יורק מגזין

אתנחתא בפסטיבל

קונצרט בהגשתה של חיותה דביר ,העורכת והמפיקה של התוכנית "אתנחתא"
ב"קול המוזיקה".
בתוכנית :מבן חיים ועד בריטן
יצירות מאת :בן חיים ,בריטן ,דביוסי ,ראוול ,יוסף טל ,לודוויג אוטון
נגנים :סיון מגן נבל ,שמואל מגן צ'לו ,רועי אמוץ חליל ,מאיה רסול ויולה
תיאטרון ירושלים ,אולם הקונצרטים ע"ש הנרי קראון ,יוני  7בשעה 17:00
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משך המופע :כשעתיים ,כולל הפסקה | הכניסה ללא תשלום
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לה טרוויאטה
האופרה הישראלית בבריכת הסולטן

ישראל

36
ירושלים
בריכת הסולטן
ע"ש האנספלד
יוני  7בשעה 20:30
משך המופע :שעתיים וחצי,
כולל הפסקה

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

מנצח :ישי שטקלר
סולנים :מירלה גרדינרו ,סקוט פייפר ,שירה רז ,נח בריגר ,גיא מנהיים
מקהלת האופרה הישראלית
התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור

הישיבה על כיסאות
אורקסטרה ועל מושבים
בטריבונה
הקרנה על מסכי ענק
מומלץ להצטייד בלבוש חם

מופע רב-משתתפים של אחת האופרות הפופולריות בכל הזמנים " -לה טרוויאטה" מאת ג'וזפה
ורדי ,לציון  25שנה לאופרה הישראלית .בביצוע הקונצרטי ישתתפו סולנים מהארץ ומחו"ל ,מקהלת
האופרה הישראלית והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור ,וינצח עליו ישי שטקלר ,מנצח
הבית של האופרה הישראלית.

אנסמבל אדפטר
וולטר בנימין – צלילי הגות

ישראל-גרמניה-איסלנד

37
המרכז למוזיקה
ירושלים ,משכנות
שאננים
יוני  4בשעה 13:00
משך המופע :כשעתיים,
כולל הפסקה

חברי האנסמבל:
חליל :כריסטיאנה הלגדוטיר ,קלרינט :אינגולפור וילהלמסון ,נבל :גונהילדור אינרסדוטיר
פסנתר :מארק טריצ'לר ,כלי הקשה :מתיאס אנגלר
מנצח :מנואל נאורי
ניהול אמנותי :אסמוס טראוץ' ,יואב פסובסקי
הקונצרט ,הכולל ביצועי בכורה ישראלים ועולמיים ליצירות בנות זמננו ,עוסק בדמותו של וולטר
בנימין ( ,)1940-1892אחד האנשים האניגמטיים והטרגיים בסצנה האינטלקטואלית הגרמנית
במחצית הראשונה של המאה העשרים .מפעל יצירתו הכביר – שכלל מסות ,פרגמנטים ,זיכרונות
אישיים ומאמרי ביקורת – נקטע עם התאבדותו בגבול צרפת-ספרד ,בעת שניסה להימלט מהנאצים.
את היצירות יבצע האנסמבל הגרמני-איסלנדי "אדפטר" בניצוחו של מנואל נאורי.

בתמיכת מכון גתה

37

מופע בכורה
תיאטרון ירושלים
אודיטוריום ע"ש
רבקה קראון

מוזיקה בפסטיבל ישראל

38

אהבת עולמים
תזמורת ירושלים החדשה מארחת את הרב חיים לוק
ישראל

מאי 25בשעה 21:15
מאי  26בשעה 21:00
משך המופע:
שעתיים ,כולל הפסקה

39
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בתמיכת קרן קשת,
עיריית ירושלים
והקרן לירושלים

ניהול אמנותי :עומר אביטל ויאיר הראל ,עיבודים ,הלחנה וניצוח :עומר אביטל
תחקיר ,עריכה וניצוח מקהלה :יאיר הראל ,כתיבה ועריכת טקסטים :אלמוג בהר
סולן ,שירה ותוף :ר' חיים לוק ,שירה :מקהלת הפיוט שליד מכון בן צבי
אמן אורח :סקסופון טנור וקלרינט גרג טרדי (ארה"ב)
שחקן/קריין :אברהם כהן
הפקה מיוחדת המפגישה מוזיקאים מובחרים מהארץ ומהעולם עם אמני הפיוט .המופע "אהבת
עולמים" עם הרב חיים לוק – מופע הבכורה של תזמורת ירושלים החדשה – הוא תולדה של
אינטגרציה מעמיקה בין אמנות הפיוט למוזיקה הישראלית העכשווית .המופע מבקש לפרוץ את
מעגל הנתק שבין המסורת לבין האמנות בת זמננו ,ולחבר את עולם המוזיקה העדכני והמתחדש אל
המוזיקה והתרבות המסורתיות ואל אחד מגדולי המבצעים של הפיוט בדורנו.

להקת אנדרלמוסיה
מסורת מודרנית – מופע בכורה ומסיבת צהריים

ישראל

מופע בכורה
תיאטרון ירושלים
האולפן החדש
יוני  4בשעה 15:00
משך המופע :שעה וחצי,
ללא הפסקה

כלי נשיפה וניהול מוזיקלי :איתי בן נון ,גיטרות :עופר מזרחי ,בס :ויקטור אזוס ,כלי הקשה :משה
נורי ,תופים וקאחון :אוריאל סוורדין ,אקורדיון :ויטלי פודולסקי ,כינור :דניאל הופמן
שחקנים :ירון (סנצ'ו( גושן ונימרוד אייזנברג – האנשים מבולוואריה ,די .ג'יDj Yadayada :
הופעת בכורה ומסיבה לרגל הוצאת הדיסק השני של ההרכב בהשתתפות  DJוצמד שחקנים.
אנדרלמוסיה היא פסיפס של מוזיקה מקורית ומסורתית המייצג את המגוון התרבותי של ירושלים
היום ,וחגיגה אמיתית של מוזיקה בסגנונות שונים :יהודית ,בלקנית ,ערבית ,רוק וג'אז .ההרכב זכה
לשבחים רבים ,והופיע בהצלחה על במות רבות בארץ ובעולם ,בהן פסטיבל דרך המשי באיטליה
וקליזפסט בלונדון.
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"'אנדרלמוסיה' כבר לא צריכים להוכיח לאף אחד שמקומם הוא בשורה הראשונה של הרכבי
מוזיקת העולם בישראל "...כל הזמן
"אנדרלמוסיה גורמים גם למי שנתקל בהם לראשונה לתת סיכוי אמיתי למוזיקה שלהם לגעת ,והיא
מצליחה "...אתר הבמה

מוזיקה בפסטיבל ישראל

יהודה פוליקר וירון אנוש
אי-אפשר לעצור אהבה

ישראל

40
תיאטרון ירושלים
האולפן החדש
מאי  26בשעה 22:00
משך המופע :כשעה וחצי,
ללא הפסקה

מופע חד-פעמי

 100שנה לוילנסקי ולאלתרמן

ישראל

להזמנת כרטיסים1-700-70-20-15 :

יהודה וירון ,שני חברים ,במפגש אינטימי שכולו סיפורים אישיים ,מוזיקה ושירים המפגישים את
שני העולמות השונים שבהם גדלו.
מופע אקוסטי עם בוזוקי ,גיטרה ופסנתר המשלב בין מוזיקה לזיכרונות.

41
תיאטרון ירושלים
אולם הקונצרטים
ע"ש הנרי קראון
יוני  10בשעה 21:00

מנהל מוזיקלי :רוני וייס
עורך :יורם רותם
מפיק :שוקי שצוב
משתתפים לפי סדר האלפבית :אורי בנאי ,אפרת כהן ,גילה בשארי ,הדר שחף-מעיין ,מומי לוי ,מיטל
טרבלסי ,מקהלת "מזמורי תימן" בניצוחו של ברק עודד" ,צעירי תיאטרון הבימה"
מנחה :עמנואל הלפרין

משך המופע :שעה ו40-
דקות ,ללא הפסקה

מופע חד-פעמי

מופע מוזיקלי המופק במיוחד לפסטיבל לציון  100שנה להולדתם של שני הענקים – משה וילנסקי
ונתן אלתרמן ,שכתבו יחדיו כמה מהשירים היפים בזמר הישראלי" :אני מצפת"" ,צריך לצלצל
פעמיים"" ,אהבה היא אהבה"" ,בכרמי תימן"" ,כלניות"" ,דובי ,דובי שן"" ,דצמבר"" ,טנגו כפר סבא",
"אתה חיכית לי" ועוד...
את המופע ילווה הרכב מוזיקלי בניהולו של רוני וייס ,להקת צעירי תיאטרון הבימה המועמדים
לפרס התיאטרון לשנת  ,2010וזמרים מן השורה הראשונה של הזמר הישראלי הצעיר.

גלי צה"ל ישדרו במהלך הפסטיבל

דיווחים ,עדכונים וביקורות מהנעשה על הבמה ומאחורי הקלעים
בילוי נעים עם מולי שפירא מוסף התרבות השבועי בימי שישי בין השעות 11:00-9:00
בילוי היום המדריך היומי בכל יום בשעה 13:45
בוקר טוב ישראל פינת התרבות מדי יום בשעה 7:45
חמש עם ירון וילנסקי עדכון יומי בשעה 17:45
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בריכת הסולטן
יוני  9בשעה 20:30
מומלץ להצטייד בלבוש חם

מוזיקה בפסטיבל ישראל
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קונצרט האור

ישראל-גרמניה

התזמורת הסימפונית ירושלים ,רשות השידור וגרט הוף
מנצח :גל אלטרוביץ'
קונצרט יוצא דופן המשלב מוזיקה ותאורה
בהשתתפות אמן האור הבינלאומי גרט הוף כסולן
והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור
בניצוחו של גל אלטרוביץ'.
מופע אור וירטואוזי המשלב מולטימדיה ומערכות
תאורה מתקדמות ,פירוטכניקה ,הקרנה ,אפקטים
תיאטרליים ומוזיקה.
גרט הוף הוא מחלוצי האמנים שהפכו את האור
לאלמנט מרכזי במופעים גדולים .בין יצירותיו
המרכזיות :אירוע המילניום באקרופוליס באתונה,
אירוע המילניום בבייג'ינג ועוד.

צילומים מפרויקטים של גרט הוף

קונצרט האור יציין את סיום אירועי פסטיבל ישראל
ופתיחת אירועי "פסטיבל האור בעתיקה" ,ויעניק
למבקרים חוויה מרתקת ,מרשימה ומלאת קסם.
חומות העיר העתיקה ישמשו רקע לאירוע חד-פעמי
שמפעיל את כל החושים.

אירועים מיוחדים בפסטיבל ישראל www.israel-festival.org.il

אירועים מיוחדים בירושלים במסגרת הפסטיבל
"מתחת להר" ,מיצב אור ברחבת שרובר ,מוזיקה בטיילת אלרוב ,שדרות
ממילא ,מועדון הג'אז פיוז'ן-פיס ,מופעי שקספיר של בית צבי באכסדרת
התיאטרון ,מופעים למשפחה בגן הבוטני

במהלך הפסטיבל יתקיימו אירועים מיוחדים בשיתוף גורמי תרבות ירושלמיים .מרבית האירועים
ללא תשלום ,ומטרתם לחשוף פינות נפלאות של העיר למבקרים בבירה ,ולאפשר לתושבים
מתעניינים להיות חלק מהפסטיבל ,לא רק במופעים באולמות אלא גם מחוצה להם.
פרט למידע בחוברת זו ניתן להתעדכן מידי יום באתר הפסטיבל.

) מיצג האור ברחבת הכניסה לתיאטרון ירושלים (צרפת)
ברחבת הכניסה לתיאטרון ירושלים יוצבו
במהלך ימי הפסטיבל אלמנטים של תאורה
מרהיבים ביופיים .היצירות ,המשלבות בין
אווירה עדינה וחלומית לבין עולם תעשייתי
והיי-טקי ,הותאמו במיוחד לרחבת התיאטרון
על ידי קבוצת  ,TILTשייסדו מעצבי התאורה
פרנסואה פוליי וז'אן בטיסט לוד .המיצג הוא
חלק משיתוף הפעולה עם פסטיבל האור
השני של ירושלים ,והוא יואר בפעם הראשונה
במופע הפתיחה של פסטיבל ישראל.

;< >=9<I5H91 9J51HJ4 78I4 9@D< J7J> I75HI 4

מוסררה מיקס
שכונת מוסררה
מאי 27 ,26 ,25
בשעות 19:00
עד 23:00
פסטיבל הווידאו/דאנס
יד חרוצים  4תלפיות
מאי 27 ,26 ,25
בשעות 12:30
עד 22:30
פירורים
סדנת ההדפס ,מוסררה
מאי 27 ,26 ,25
החל בשעה 21:00
הפרויקט באדיבות קרן
שוסטרמן ,עיריית ירושלים,
פסטיבל ישראל
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מיני פסטיבל חדש המאחד את כוחות היצירה המובילים בירושלים תחת קורת גג אחת רעיונית
משותפת .מופעים ,תערוכות ,כיתות אמן ,מיצגים ,מיצבים ועוד בהשתתפות עשרות אמנים מישראל
ומהעולם ,יוכנסו כולם אל שלוש הפקות מרכזיות:

) פסטיבל מוסררה מיקס חוגג עשור
מוסררה  -ביה"ס לצילום ,מדיה ,מוזיקה ,אנימציה ופוטותרפיה ע"ש נגר

מוסררה מיקס הוא פסטיבל בינלאומי ורב-תחומי המקבץ תחת קורת גג אחת יוצרים עכשוויים מישראל
ומחו"ל .ברחובות ,בחצרות ובבתי תושבי השכונה יוצגו עבודות של כמאה יוצרים במגוון תחומים :וידאו,
צילום ,אנימציה ,מחול ,שירה ,מוזיקה ,סאונד ,מיצב ומיצג ,זאת לצד במה מרכזית וקולנוע רחוב שייבנה
מחומרי קרטון ממוחזרים .בין האמנים המשתתפים :יאן טיכי ,הדס עפרת ,יוסי מר חיים ומיכל נאמן ,נורית
שרת ,בועז אהרונוביץ ,להקת איזבו ,דורלקס סדלקס ,אוידיויזן וקי בנט (אנגליה) סטודנטים ובוגרי מוסררה.

) פסטיבל הווידאו/דאנס הבינלאומי ה 4-של ביה"ס לתיאטרון חזותי

פסטיבל הווידאו/דאנס עובר לירושלים ,ומותח את הגבולות בין וידאו לדאנס .רקדנים ,כוריאוגרפים,
פסלים ,אמני וידאו ומיצג יתייחסו אל הגבולות הללו בשורה של מופעים ,סדנאות ,מפגשים ותערוכה.
בין האמנים המשתתפים :יסמין גודר ,איריס ארז ,ארקדי זיידס ,רננה רז ,עמית דרורי וגיא שרף,
) Blast Theory (London), Meg Stuart (Belgium), Pierre Caulibeuff (France), Sasha Waltz (Germanyועוד...

) פירורים

DISSOLVING LOCALITIES

קונצרט אודיו-ויזואלי מבית היוצר של המעבדה
פרויקט בינלאומי העוסק בקולותיה ומראותיה של ירושלים .שישה מאמני המוזיקה האלקטרונית
והווידאו ארט המובילים מארה"ב ומישראל יבצעו הקלטות וצילומים חיים מירושלים רבתי ולמעשה
ייצרו "סביבה" קולית-ויזואלית חדשה ב"לייב".
בערב הראשון תתקיים חזרה פתוחה ושיחה עם האמנים בין השעות .22:00–21:00
משך ההופעות כשלוש שעות .בחלקו הראשון של הערב יבוצע "פירורים" ,ובחלקו השני יבצעו שלושה
אמנים מהשישה הופעות סולו.
אמנים משתתפים :עידו גוברין ,רן סלבין ויאיר עציוניGreg Davis, Koen Holtkamp, Rafael Anton Irisarri ,
הכניסה למרבית האירועים ללא תשלום .הסעות חינם יוצעו בין שני אתרי הפסטיבל.
לפרטים נוספיםwww.hahar.co.il :

אירועים מיוחדים בפסטיבל ישראל

עוד אירועים בירושלים במסגרת הפסטיבל

) אירועים לכל המשפחה בגן הבוטני

באווירה הקסומה של טבע ופריחות סביב האגם שבמרכז הגן
מלחמת המינים – שקספירושלים

המופע יכלול סצנות של אהבה ,של עימות ושל קנאה בין
גברים לנשים ביצירות שקספיר .בין היתר יוצגו בו סצנות
מתוך המחזות "ריצ'ארד השלישי"" ,אילוף הסוררת",
"הלילה ה "12-ו"אותלו" .המופע באנגלית ,וכולל קטעי
קריינות והסברים בעברית.
ימים שלישי ,רביעי ,יוני  ,2 ,1בשעה 18:30

יריד יינות יהודה

הגן מארח את יקבי יהודה לערב טעימות יין מיקבי האיכות
העוטפים את ירושלים .האירוע ילווה במוזיקה חיה.
יום חמישי ,יוני  ,3בשעה 17:00

תזמורת הביג-בנד ( The OhnO! Jazzbandהולנד)
תזמורת הג'אז ההולנדית "אונו" מציגה רפרטואר מרתק
המשלב סגנונות מוזיקה שונים ומגוונים .הלהקה מורכבת
מארבעה-עשר מוזיקאים צעירים ודינמים ,והיא מגיעה
לארץ במיוחד לפסטיבל ישראל.
יום שישי ,יוני  ,4בשעה 11:00
> הכניסה לגן משכונת ניות ,רח' בורלא  1או מתחנת הדלק ניות ברח' הרצוג.
הכניסה בתשלום .לפרטים והרשמה :בגן הבוטני www.botanic.co.il | 02-6794012/3
מומלץ להצטייד בלבוש חם.

הרצאות וכיתות אמן בפסטיבל ישראל
> ד"ר רוחמה אלבג הרצאה לפני המופע מאויב לאוהב,
"ואפשר שאף הוא אוהב אותי -אדם וביתו ומה שביניהם"
על הסיפור "מאויב לאוהב" מאת ש"י עגנון
יוני  ,3בשעה  | 19:00תיאטרון ירושלים ,האולפן החדש
> ד"ר אולגה לויטן בהרצאה לפני המופע האדרת
"הטיולים הפטרבורגיים של גוגול"
יוני  ,4בשעה  | 12:00תיאטרון אולם ע"ש רבקה קראון

האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים
> הקינגס סינגרס כיתת אמן לתלמידי האקדמיה | מאי 26
> פואם הרמוניק כיתת אמן לתלמידי האקדמיה | מאי 31
בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים
> תיאטרון גקו כיתת אמן לתלמידי בית הספר | יוני 3

רשות השידור
בפסטיבל ישראל

הערוץ הראשון  -יצלם וישדר במהלך פסטיבל ישראל מופעים ,כתבות,
שיחות וראיונות עם האמנים ועל האמנים מהארץ ומחו"ל.

יומני תרבות של רשת ב' ,רקע ורשת א' יועברו מדי יום במהלך הפסטיבל.
רשתות המוזיקה של קול ישראל ,קול המוזיקה ,רשת גימל ורדיו 88FM
יעבירו מופעים מאתרי הפסטיבל השונים.
הערוץ הראשון
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חבילות כרטיסים מיוחדות:

מכירת הכרטיסים תתנהל בשני
שלבים:

● חבילת ג'אז  20% -הנחה לרוכשים כרטיסים
ל 3-מופעי ג'אז (מופעים )22-19

מכירה מוקדמת 25.5.2010-15.4.2010

● חבילת משפחה 20% :הנחה לרוכשים
כרטיסים ל 3-מופעים לכל המשפחה
(מופעים )18-14

● לרוכשים כרטיסים למופע אחד או שנים
 מחיר מלא.● לרוכשים כרטיסים ל 3-עד  4מופעים
שונים  10%הנחה ו 3-תשלומים.

● לכל המופעים המתקיימים באולמות:
שרובר ,הנרי קראון ,בנייני האומה ובריכת
הסולטן יימכרו כרטיסים ב 3-השורות
האחרונות במחיר  80ש"ח

● לרוכשים כרטיסים ל 5-מופעים ומעלה
 15%הנחה ו 4-תשלומים
בתקופת הפסטיבל 11.6.2010-26.5.2010
● לרוכשים כרטיסים למופע אחד או
שניים  -מחיר מלא

באולמות הבאים תהיה מכירת כרטיסים רק
למופעים המתקיימים בהם:
מדיטק חולון
שד' גולדה מאיר 6
03-5021551-2
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות
עמק דותן  ,49מודיעין
08-9737333
הקופות ייפתחו שעה לפני מועד תחילת ההצגה.

מרכז מכירות ארצי 1-700-70-20-15

חושבים לבלות בפסטיבל ישראל...
מלונות דן בירושלים  -המלונות
הרשמיים של פסטיבל ישראל.
בואו לחוויה של אירוח בימי הפסטיבל
מלון המלך דוד ,מלון דן פנורמה
מלון דן בוטיק

בימות :שמאי 02-6237000 ,8
ימים א'-ה'  ,19:00-09:00יום ו' 13:00-09:00
הזמנות בפקס02-6244535 :

● לרוכשים כרטיסים ל 3-עד  4מופעים
שונים  10%הנחה ו 2-תשלומים.

תיאטרון ירושלים02-5605755 :
ימים א'-ה'  ,19:00-09:00יום ו' 13:00-09:00
הזמנות בפקס02-5667139 :

● לרוכשים כרטיסים ל 5-מופעים ומעלה
 15%הנחה ו 3-תשלומים

Call Dan:1-700-50-50-80

דן מלונות שאוהבים לחזור אליהם

חדש! כרטיסי פרימיום בתוספת  ₪ 75לכרטיס
מקומות מועדפים באולמות  -תיאטרון שרובר ,אולם הנרי קראון ,בנייני האומה ,בריכת הסולטן
ובנוסף  -שתייה חמה בהצגת התלוש המצורף לכרטיס

במהלך הפסטיבל יישלחו לכתובת המייל של מזמיני הכרטיסים הטבות נוספות.

טבלת מחירי מופעים
מס'
מופע
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

שם מופע

מחיר מחיר מחיר
5+
מלא 3+

240
להקת שן וויי
80
לאמנויות המחול
להקת טנגו קינסיס 200
150
100
להקת ורטיגו
240
אקרם חאן
80
להקת ביל טי .ג'ונס 240
80
190
חלום ליל קיץ
80
60
שקספירושלים
190
מקבת
100
רומיאו ויוליה
190
תיאטרון גקו
100
קוקוצו
100
מאויב לאוהב
100
צירי דגים
90
הקסם של אורנה
90
אורה הכפולה
תזמורת המהפכה 100
90
80
תיאטרון האצבעות 100

216
80
180
135
90
216
80
216
80
171
80
54
171
90
171
90
90
90
81
81
90
81
80
90

204
80
170
128
85
204
80
204
80
162
80
51
162
85
162
85
85
85
77
77
85
77
80
85

מס'
מופע

שם מופע

18

תיאטרון פלוז

19

צ'רלס לויד

20
21
22

אנדרה ז'גודזינסקי
תומר בר
ג'ו לובנו

23

קינגס סינגרס

24

ערב גרשווין

25

מרתון רוברט
שומאן

26

המלך ארתור
הנרי פרסל

27-30

עין כרם  -שופן
מרתון שופן

31

מחיר מחיר מחיר
5+
מלא 3+
190
80
240
170
80
135
100
240
170
80
230
170
80
140
110
80
140
110
80
180
150
80
100
180
150
80

171
80
216
153
80
122
90
216
153
80
207
153
80
126
99
80
126
99
80
162
135
80
90
162
135
80

162
80
204
145
80
115
85
204
145
80
196
145
80
119
94
80
119
94
80
153
128
80
85
153
128
80

מס'
מופע

שם מופע

32
33

90
רסיטל כפול
230
פואם הרמוניק
170
80
180
יצחק פרלמן
150
80
230
תיאטרון הקולות
170
80
150
לה טראוויטה
110
80
90
אנסמבל אדפטר
100
אהבת עולמים
90
אנדרלמוסיה
פוליקר וירון אנוש 140
מאה שנה לוילנסקי 140
100
ולאלתרמן
80
150
קונצרט האור
110
90
60
גן בוטני

34
35
36
37
38
39
40
41
42

מחיר מחיר מחיר
5+
מלא 3+
81
207
153
80
162
135
80
207
153
80
135
99
80
81
90
81
126
126
90
80
135
99
81
54

77
196
145
80
153
128
80
196
145
80
128
94
80
77
85
77
119
119
85
80
128
94
77
51

להזמנת כרטיסיםwww.israel-festival.org.il 1-700-70-20-15 :

פרטים ומבצעים
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פסטיבל ישראל ,ירושלים

אתרי הפסטיבל

פסטיבל ישראל ירושלים ,מיסודו של אהרון צבי פרופס ז"ל
בחסות :משרד התרבות והספורט ,עיריית ירושלים ,הקרן
לירושלים ומשרד החוץ
חברי עמותת הפסטיבל
דן הלפרין  -יו"ר ,זאב בירגר ,יחזקאל בייניש ,יצחק בן-נסים,
אהובה גנור ,קטיה גרז'בובסקי ,חנה הרצמן ,דני מימרן ,מיכל
זמורה כהן ,יונתן ליבני ,יאיר מעיין ,ברי סבירסקי ,הרי ספיר,
רותה פלד
משקיפים :נילי כהן ,מיכה ינון

בירושלים:

צוות פסטיבל ישראל:
יוסי טל-גן
מנכ"ל הפסטיבל
גיל שוחט
יועץ מוזיקה קלאסית
עמנואל ויצטום
יועץ ג'אז ומוזיקת עולם
אביבה ניר
עוזרת למנכ"ל
רחל הר-זהב
פרסומים ופרויקטים
דינה אשכנזי
מנהלת חשבונות

הפקה:
מירי מנירב מפיקה
אנדרה טובול מפיק טכני
שירה הראל-אלבז מפיקה בפועל
רכזת שיווק :ורד הלפרין
מכירות :יואל פאר
ראיית חשבון :אברהם בכר ושות'
יחסי ציבור:
אורה לפידות  -תדמית ויחסי ציבור
תקציבאית :אופירה בוטו
פרסום ,גיוס חסויות והפקת החוברת:
יוסי נבון  -נבון ארט בע"מ
עריכת לשון :גל קוסטוריצה
עיצוב כרזת הפסטיבל:
סטודיו ציפורה עוזיאל
עיצוב אתר הפסטיבלqp creation :
עריכת צילומי וידאו :אורן מנצורה

תיאטרון ירושלים
אולמות שרובר ,הנרי קראון,
רבקה קראון ,התיאטרון הקטן,
האולפן החדש
רח' מרכוס  20ירושלים
02-5605755
ז'ראר בכר
בצלאל  ,11ירושלים
02-6251139, 02-6265666
מרכז שמשון  -בית שמואל
אליהו שמאע 02-6203455 ,6
מרכז עדן תמיר
רח' המעיין ,עין כרם ירושלים
02-6414250
בנייני האומה ,מרכז הקונגרסים
רח' שזר  1ירושלים
02-6558558
המעבדה ,המרכז החדש
לאמנויות הבמה
דרך חברון  ,28ירושלים
02-6292000

הפביליון ,מרכז בנית
האומן  ,14אזור התעשייה תלפיות
האוניברסיטה המורמונית
ליד האוניברסיטה העברית
הר הצופים
02-6265666
המרכז למוסיקה ירושלים
משכנות שאננים
אלרוב ,שדרות ממילא
שלמה המלך  ,9ליד שער יפו
בריכת הסולטן
דרך חברון ,חטיבת ירושלים
הגן הבוטני
רח' בורלא 02-6794012/3 ,1

מחוץ לירושלים:

מדיטק חולון
שד' גולדה מאיר 6
03-5021551/2
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות
עמק דותן 08-9737333 ,49
דימונה מעבדתרבות

בדימונה יתקיימו כמה מופעים בחסות
פסטיבל ישראל ובתמיכת המשרד לפיתוח
הנגב והגליל ומשרד התרבות והספורט

משרדי פסטיבל ישראל פקסe-mail: info@israel-festival.org.il ,02-5669850 :
אתר האינטרנט www.israel-festival.org.il :חפשו אותנו בFacebook-
פסטיבל ישראל מודה לעובדי אגף התרבות בעיריית ירושלים ולעובדי תיאטרון ירושלים

