
4 שבועות של מופעים במגוון אתריה הקסומים של ירושלים

וון-י"ד בתמוז התשע"ג
י"ד בסי



www.primeclub.co.il

Antarctica

2014 2013

  #  

  # 

 

 G
er

al
d 

C
u

b
it

 

6-24.2.2014 # בהדרכת ספי בן יוסף הפלגה לחובבי צילום בהדרכת רועי גליץ 9-31.1.2014
 

2014

הפלגות לאנטארקטיקה בקבוצות בינ"ל, 22-12 ימים: מנובמבר 2013 עד מרץ 2014
הפלגות מודרכות בעברית: 9-31.1.14 הפלגה לחובבי צילום בהדרכת רועי גליץ

 6-24.2.14 בהדרכת ספי בן יוסף 

הפלגות לאנטארקטיקה בקבוצות בינ"ל, 22-12 ימים: מנובמבר 2013 עד מרץ 2014
הפלגות מודרכות בעברית: 9-31.1.14 הפלגה לחובבי צילום בהדרכת רועי גליץ #

 6-24.2.14 בהדרכת ספי בן יוסף 



פסטיבל ישראל מציין השנה חמישים ושתיים שנים 
לקיומו. הפסטיבל, שהחל את דרכו כפסטיבל קיץ 
למוזיקה קלאסית בקיסריה, צמח והתפתח במרוצת 
השנים לגולת הכותרת של הפעילות התרבותית-בימתית 
השנתית השוטפת בישראל, והוא נמנה עם השורה 

הראשונה של הפסטיבלים הבינלאומיים בעולם. 

אל מול המגמות של התפשטות תרבות נמוכה, ברוכה 
במיוחד האלטרנטיבה התרבותית האיכותית שמציע 
פסטיבל ישראל, חוויה המתעצמת על רקע קיום המופעים 
באתריה הקסומים של ירושלים כמו מתחם הרכבת המתחדש, מוזיאון מגדל דוד, 

בריכת הסולטן, עין כרם ואתרים נוספים.

במהלך שנותיו היווה הפסטיבל גשר בין התרבות הישראלית לבין עולם התרבות 
והאמנות הבינלאומי בהעניקו פלטפורמה בימתית מרכזית ליוצרים ולאמנים 
בינלאומיים חשובים וידועים שהגיעו ארצה במיוחד על מנת להשתתף בפסטיבל, 
לעתים בפעם הראשונה בחייהם. בצד הופעותיהם של אמנים מוכרים ומרכזיים, נותן 
פסטיבל ישראל הזדמנות גם ליוצרים ישראלים צעירים בראשית דרכם, רבים מהם 
מהפריפריה, להציג במסגרתו את הישגיהם האמנותיים בפני קהל רב ממרכז הארץ. 

יוצרים אלה הפכו ברבות השנים לאבני יסוד של התרבות הישראלית.

ברכת ברוכים הבאים שלוחה להמונים העולים לרגל לחוצות ירושלים כדי לקחת 
חלק בחגיגת התרבות הגדולה, הייחודית והמגוונת של פסטיבל ישראל.  

מבקרים יקרים,

מדינת ישראל, העיר ירושלים ומאות אלפי ישראלים 
ומבקרים מחו"ל מציינים השנה 52 שנים לפסטיבל 
ישראל. מעל ליובל שנים הפסטיבל מהווה את הבמה 
הראויה והמכובדת ביותר להצגת יצירות של אמנים 
ויוצרים מובילים מהארץ ומהעולם, ואין במה מכובדת 
יותר מבירת ישראל ומרכזה התרבותי והרוחני - ירושלים. 

בשנים האחרונות ירושלים שבה למקומה הטבעי כמרכז 
תרבותי ורוחני וכאבן שואבת לצעירים, לעולי רגל ולהמוני 
תיירים. שילוב של אנשים, נופים ואתרים ומיזוג בין ישן לחדש, בין מזרח למערב, בין 

מורשת ליצירה מקורית, הם שהופכים את ירושלים לעיר תוססת ומרתקת.

אני מזמין אתכם להגיע וליהנות מהמופעים של פסטיבל ישראל המוצגים על הבימות 
המרהיבות הרבות בירושלים, באתרים ייחודיים ועל רקע נופים מעוררי השראה. עם 
שפע היצירות מסגנונות ומתרבויות שונות שמציע הפסטיבל, אני בטוח שצפויה 

לכם חוויה ססגונית ומיוחדת.

ברצוני להודות לכל התורמים והעוסקים בהפקת אירועי הפסטיבל. תודה מיוחדת 
שלוחה לגופים התומכים בו ומסייעים לנו להגשים את החזון שרקמנו לעיר. 

בברכה ובהערכה, 

 לימור לבנת 
שרת התרבות והספורט

בברכת פסטיבל מוצלח ומהנה לכולנו, 

 ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

הטלוויזיה הישראלית
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״כל העולם במה...״ אמר שייקספיר, גדול המחזאים בכל הדורות. ואנחנו בפסטיבל ישראל, 
שתמיד שואפים לכוון לדעת הגדולים, אימצנו את האמרה כפשוטה, וזה כמה שנים מקימים 
במות באתרים ובחללים שונים ברחבי העיר – חלקם יפים, חלקם מיוחדים, חלקם משדרים 
אינטימיות, חלקם מלאי הוד, ובכולם כאחד יש כדי להעצים את החוויה האמנותית של 

הצופה, לחדד אותה ולהפוך אותה לבלתי נשכחת.
לצד האולמות המוכרים שבהם מתארח הפסטיבל דרך קבע, תמצאו השנה גם את בית 
הנסן המוכר כ״בית המצורעים״ – מבנה היסטורי מרשים, שייפתח לציבור כמרכז תרבותי 
רב-תחומי, וישמש במה למחול פרי יצירתה ובביצועה של הכוריאוגרפית שרון אייל. אתר 
ייחודי נוסף שבו יתארח הפסטיבל הוא מתחם תחנת הרכבת הישנה, שביוזמתה הברוכה של 
העירייה עבר לאחרונה ״מתיחת פנים״, ובהיותו שוקק גלריות, מסעדות משובחות, מועדונים ואולמות למוזיקה 

ולמופעים הופך למרכז תרבות ובילוי. 
תכנית הפסטיבל השנה מתאפיינת גם היא במוכר לצד החדש: לצד מסורות ואמנים אהובים, תוכלו ליהנות גם 
ממופעים לא-שגרתיים, בהם תצוגה של תלבושות מרהיבות, פרי יצירתם של פיקאסו, סלבדור דאלי ואחרים, 

שתתקיים בחצר מוזיאון מגדל דוד כחלק ממופע פלמנקו ממדריד. 
מניסיון העבר למדנו שרבים מעדיפים לשלב בביקורם לינה באחד מבתי המלון וארוחה באחת המסעדות המומלצות, 
כל זאת במחירים מיוחדים לאורחי הפסטיבל. למבקרים בסופי השבוע מצפים גם מופעי מוזיקה באולם ימק"א 

והצגות ילדים בבית שמואל. 
לנוחיותכם, בתוכנייה פירטנו את המיוחדות שבאטרקציות, כמו פעילויות מיוחדות שיתקיימו בימי חמישי בגן 
החיות התנ"כי המציין 20 להקמתו, מופעי הג'אז המסורתיים שיתקיימו במתחם הרכבת, הפקה מיוחדת של תיאטרון 
מסתורין ואירועים נוספים שיתקיימו במדרחוב אלרוב שבממילא ובתיאטרון ירושלים, אלה ואחרים במבצעי הנחות 
לרוכשים כרטיסים ליותר ממופע אחד. המציגים כרטיס פסטיבל מוזמנים לקנח את הערב במועדון הפסטיבל 

ללא תוספת תשלום.
עיינו בתוכניה בקפידה ותיהנו משלל ההצעות! 

 יוסי טל-גן
מנכ"ל

פסטיבל ישראל ה-52 יוצא לדרך! 

כבכל שנה, גם השנה נארח את מיטב היוצרים המקומיים והבינלאומיים בתחומי הבמה 
השונים – מחול, תיאטרון, אמנות רב-תחומית, ג’אז ומוזיקת עולם, מוזיקה קלאסית ועוד. 
המציאות הדינמית שבה אנו חיים הניעה אותנו לנסות ליצור תכנית פסטיבלית מאתגרת, 
רפרטואר ייחודי, ולהציג פסטיבל שונה. משום כך בחרנו להאיר בזרקור את אתריה הקסומים 
של העיר שבה מתארח הפסטיבל זה שנים רבות, ולבנות אירועים ייחודיים המתקיימים 
באופן חד-פעמי בחללים אלטרנטיביים ובכאלה שאינם אולמות תיאטרון קונבנציונליים. 
המפגש הייחודי של היוצרים השונים עם אתריה רבי-המשמעות הארכיטקטונית וההיסטורית 

של ירושלים מבטיח, כך אני מאמין, חוויה יוצאת דופן. 
אירועי הפסטיבל פונים השנה גם לקהלים צעירים. המטרה שעומדת לנגד עינינו היא להבטיח שקהל צעיר 
ייחשף לאירועי תרבות ייחודיים, ויצמח להיות קהל שוחר תרבות, קהל שיבחר למקם את התרבות בראש סדר 
העדיפויות החברתי, מתוך אמונה שכל חברה חייבת לחנך לתרבות ולטפח תרבות שבעתיד תהפוך להיות תעודת 

הזהות של הפרטים החיים בה.
המושגים "תרבות" ו"אמנות" מצויים זמן רב על פרשת דרכים בעולם כולו, ואנשי רוח ואמנים מחפשים דרכים 
חדשות לביטוי על מנת להמשיך ולאתגר את הצופה ולהעשיר את השדה התרבותי שבו הם יוצרים. ברוח זו בחרנו 
לעצב את תכנית הפסטיבל ולהעניק את מקסימום המשאבים המקצועיים שיחשפו את הקהל הישראלי ליצירה 

מודרנית, ישראלית ובינלאומית.
פסטיבלים ברחבי העולם הופכים באחת לחגיגה עירונית שבה לוקחים חלק תושבי העיר שבה מתקיים הפסטיבל 
והאורחים העולים אליה לרגל. אני מזמין אתכם לקחת חלק באירועי הפסטיבל, ולהצטרף אלינו לחגיגה של תרבות 

על רקע נופיה ויופיה של העיר המרתקת ביותר במזרח התיכון.

משה קפטן
מנהל אמנותי

מחול

מופעי חוצות ועוד

לוח אירועים

ג'אז ומוזיקת עולם
מוזיקה קלאסית

מוזיקה ישראלית

מחירי כרטיסים, מידע ומפהילדים וכל המשפחה
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צילום: יוסי צבקר

לאחר מופעי הפסטיבל

מבלים במועדון הג'סטיס!

AFTER
SHOW
PARTY
בואו ליהנות!

בכל תקופת פסטיבל ישראל )23.5-22.6(
לאחד ממופעי הפסטיבל כניסה חינם למציגי כרטיס כניסהבימים שלישי, חמישי, שישי ושבת 

שלומי שבן מופע פתיחה
פסטיבל ישראל גאה להאיר בזרקור את אחד היוצרים המעניינים ביותר במוזיקה הישראלית החדשה – שלומי 
 שבן. רגע לפני שייכנס לאולפן כדי להקליט את אלבומו החדש, יעלה שבן מופע חגיגי שיפתח את הפסטיבל. 
שבן, הידוע בהופעות הסולו הווירטואוזיות שלו, יחבור לראשונה להרכב של עשרה מטובי המוזיקאים בארץ, ויארח 
במופע הראשון )23.5( את נינט טייב ואת אסף אבידן, ובמופע השני )24.5( את נינט טייב ואת ברי סחרוף. ביחד 

ולחוד הם יבצעו ממיטב הרפרטואר של שבן, ויחשפו בבכורה חומרים חדשים מתוך אלבומו החדש והמסקרן .
שני המופעים של שבן ייערכו בהאנגר שבמתחם הרכבת הראשונה. 

האנגר, מתחם הרכבת הראשונה  21:00  23.5
האנגר, מתחם הרכבת הראשונה  14:00  24.5

משך המופע: 90 דקות ללא הפסקה 

בסופשבוע זה תוכלו ליהנות גם מהמופעים 
איגלו – תיאטרון ישראלי  פרטים על בעמ' 22 
 ונפשי יצאה של יניב ד'אור ואנסמבל נאיה
36 בעמ'  פרטים                              

מן העיתונות )למופעי העבר(:

"אמש לא האמנתי למשמע אוזני... שבן הציג כאן עולם של קסם. הנגינה 
שלו יוצאת מן הראש, יורדת אל הבטן ומגיעה אל הרגשות הדקים ביותר... 

שירת יחיד של פסנתרן-מחבר-מוזיקאי שהביא את היופי הישראלי העכשווי 
לפילהרמונית הישראלית. יופי, שלומי, יופי!" ]ידיעות אחרונות[

"הופעה מעוררת השתאות... המופע סיפק שעתיים של הופעה מושקעת, 
מדויקת, ופנטסטית שצבעה את המציאות בצבעים חדים יותר." ]הארץ[

]ynet[ ".שבן הקסים וכישף את הקהל"

מוזיקה ישראלית

1
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 מספר המקומות מוגבל

shira@israel-festival.org.il :לפרטים 

פסטיבל ישראל שמח לבשר על הקמתה של:
אגודת ידידי פסטיבל ישראל

חובבי תרבות? נהנים לבלות בירושלים?
רוצים לקפוץ ממופע מחול להצגה ולקונצרט?

 הצטרפו עוד היום לחוג ידידי פסטיבל ישראל
ותוכלו להנות מחבילות כרטיסים במחיר מיוחד, הפתעות והטבות שונות

Ph
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as
 

DRESSED TO DANCE
כשפיקאסו ודאלי רוקדים פלמנקו

 עוד מופע ייחודי במוזיאון מגדל דוד:
הולי סיטי פרטים בעמ' 31

רכשו כרטיסים ל-2 מופעים, ותיהנו מהנחה

מוזיאון מגדל דוד  22:30 ,20:30  30.5
מוזיאון מגדל דוד  23:00 ,21:00  1.6

משך המופע: 75 דקות ללא הפסקה

בימוי: מרגרט ג'ובה
כוריאוגרפיה: קארלוס קאמורו

Dressed to Dance הוא מופע המשלב בין ריקוד ספרדי לבין תצוגת 

אופנה הכוללת למעלה משישים פרטי לבוש שעוצבו על ידי מעצבים 
ספרדים והותאמו לרקדני פלמנקו מהבולטים בתחומם.

לצד הצגת עיצוביהם של פיקאסו ושל דאלי מציג המופע עיצובים 
של עלית המעצבים במאה האחרונה, חיבור שמדגיש את הקשר 
המעניין שבין עיצוב אמנותי, אופנה ואמנות במה שהחל במאה החולפת 

וממשיך בימינו. 

בנוסף למיצג האופנה מבקש המופע למתוח את הגבולות המקובלים 
של אמנות הפלמנקו המסורתית. המפגש של הרקדן והבגד עם החלל 
הארכיטקטוני המרשים במוזיאון מגדל דוד מאיר בצבעים אחרים את 
העולם המסורתי, ומעניק פרשנות חדשה לאמנות הריקוד הספרדי.

למופע, שאותו מלווה הרכב תזמורתי, יצטרף הרכב פלמנקו ישראלי 
בניהולה של רקדנית הפלמנקו הירושלמית שרון שגיא.

מומלץ להצטייד בלבוש חם. מקומות הישיבה אינם מסומנים.

מחול

2
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 HOUSEN
L-E-V להקת המחול

שרון אייל וגיא בכר
יוצרים: שרון אייל וגיא בכר

מוזיקה: אורי ליכטיק
תאורה: אבי יונה בואנו )במבי(

וידאו-ארט: רן סלוין
תלבושות: מעיין גולדמן

רקדנים: רייצ'ל אוסבורן, אוליביה אנקונה, לאו לרוס, גון בירן, 
דאגלס לת'רן, רבקה הייטינג, יערה מוזס, חן יאני

מנהלת הלהקה: שלומית סלוין | יחסי ציבור: מאיה קרבט

.HOUSE שרון אייל וגיא בכר מציגים חוויית צפייה חדשה לעבודתם
 L-E-V ביחד עם המוזיקאי אורי ליכטיק, אמן הווידאו רן סלוין ולהקתם החדשה
הם יהפכו את בית הנסן על סך חלליו לבמה, מיצב, התרחשות, שיאפשרו לקהל 

להיות שותף לחוויה רגשית חזקה ואינטימית.

בית הנסן נבנה בירושלים בשלהי המאה ה-19 כבית מצורעים. החולים גרו שם 
במעין מובלעת, לא יצאו, וחיו בהסגר בעיר משלהם. המבנה, בבעלות הקרן 
הקיימת לישראל, ממוקם בשכונת טלביה, בסמוך לתיאטרון ירושלים, ומופיע 
ברשימת 110 המבנים המיועדים לשימור בירושלים. בימים אלה מבצעות הרשות 
לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים עבודות שיפוץ ושימור במתחם לקראת 
הפיכתו לבית של עיצוב, מדיה וטכנולוגיה. ביצירה HOUSE ייעשה שימוש 
 בפטיו של המתחם, בעוד כשהקהל עומד במרפסות שמסביב ויושב על הבמה.

מאז שנת 2006 ידועים שרון אייל וגיא בכר כקול ייחודי בתחום האמנות בכלל 
ובתחום המחול בפרט. להקת L-E-V היא שיא יצירתי על ציר הזמן שבו נעים 

צמד היוצרים האלה יחד. 

המופע בישיבה ובעמידה. מקומות הישיבה אינם מסומנים.

20:00, 22:00    בית הנסן  28.5
20:00, 22:00  בית הנסן  29.5
20:00, 22:00  בית הנסן  30.5
22:00  בית הנסן  1.6
20:00, 22:00  בית הנסן  4.6
20:00, 22:00  בית הנסן  5.6
20:00, 22:00  בית הנסן  6.6

משך המופע: 50 דקות ללא הפסקה 

דגון
ם: גדי 

צילו

 במוצ"ש, 8.6, מופע נוסף
המיועד לבני 18-16 

בחסות פרויקט
  כרטיסים מסובסדים 

במחיר 40 ש"ח.
פרטים והזמנות דרך הפייסבוק 

באבל ירושלים.
כל הקודם זוכה

מחול
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The Goldlandbergs



כוריאוגרפיה: עמנואל גת 
רקדנים ושותפים ליצירה: הרווה צ'אוסרד, אורור די ביאנקו, מיכאל לוהר, פאנסון 
קים, פיליפ מסייה, ג'נביב אוסבורן, פרנסואה פריסבילסקי, מילנה טיינהאוס
פסקול: גלן גולד - The Quiet in the Land, וריאציות גולדברג מאת באך 

בביצוע גלן גולד

The Goldlandbergs הוא סיפורה של משפחה. 

אין זה סיפור המתבטא ברצף של עובדות ואירועים, 
אלא הצעה להתבוננות אינטימית במהות המורכבת 

של יחסי אנוש. 

 The פסקול היצירה שאוב משני מקורות: 
Quiet in the Land - תכנית רדיו דוקומנטרית 

שכולה מונטאז' מורכב ודרמטי של טקסט, 
מוזיקה וסאונד שיצר גלן גולד בשנת 1977, 
וקטעים מתוך "וריאציות גולדברג" מאת 

באך בביצועו של גולד עצמו.

להקת המחול של עמנואל גת הוקמה בשנת 
2004 במרכז סוזן דלל בתל אביב, ומשנת 
2007 התמקמה באיסטרס שבדרום צרפת. 
מאז נוסדה זכתה להקת המחול לביקורות 

ולשבחים רבים על איכויותיה  נלהבות 
האמנותיות ועל היותה בעלת קול ייחודי 
בתחום המחול המודרני. הלהקה מוזמנת 

להופיע על הבמות החשובות ביותר בעולם.

הפרויקט בשיתוף מרכז סוזן דלל.

25.5  21:30    תיאטרון ירושלים, אולם שרובר

משך המופע: 60 דקות ללא הפסקה

Emanuel Gat Dance
The Goldlandbergs

להקת המחול של עמנואל גת

מחול

4

 אוהבים לצפות במופעי מחול?
רכשו כרטיס נוסף לאחד ממופעי 

המחול: בלט ג'נבה פרטים בעמ' 17
 שרון אייל פרטים בעמ' 11 

להקת המחול הקיבוצית פרטים בעמ' 14
ותיהנו מהנחה

אתר המסעדות הישראלי

פסטיבל קולינרי
ארוחות במיטב המסעדות בעיר ב-118/88 ש"ח

במיוחד לאורחי הפסטיבל
www.2eat.co.il  לפרטים

בתיאבון!

Photos by @Emanuel Gat Dance 
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20:30       תיאטרון ירושלים, אולם שרובר  29.5
21:00       תיאטרון ירושלים, אולם שרובר  30.5

משך המופע: 65 דקות ללא הפסקה

* מופע זה הינו במסגרת מנוי המחול של תיאטרון ירושלים. 

מחול
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 Mr. Nice Guy
ענת גריגוריו

20:30       ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל  6.6

משך המופע: 45 דקות ללא הפסקה

מהו מקומו של הפרט בעולם שבו הכלל גדול ממנו? מה 
מקומה של האישה בעולם שבו גברים הם מקבלי ההחלטות? 
איפה נפגש ה"אני" שלי עם העולם הרחב? ה"אני" שלי עם 
הקהל? ה"אני" שלי עם הבמאי? האם "אני" הוא "אני" או 

שהוא סך כל המרכיבים המצופים ממני?

עם השאלות הרבות הללו מתמודדת ענת גריגוריו ביצירת 
ביכורים המשלבת בין מחול לתיאטרון.

מקומות הישיבה אינם מסומנים

אל  מביאה  פנימי "היצירה  דיאלוג  בחברה מגדר וזהות ומציג את שמעלה תהיות בענייני הבמה  שבה אנו חיים." ]ענת השתקפותן 
גריגוריו[

צילום: גדי דגון

6

להקת המחול הקיבוצית חסר השלם 
בכורה עולמית מאת רמי באר

פסטיבל ישראל גאה לארח פעם נוספת בכורה עולמית של רמי באר ולהקת המחול הקיבוצית.

היצירה עוסקת בֶחסר. הימצאות החסר על צורותיו השונות בקיום האנושי, החיפוש האינסופי אחר השלם, 
וההתנגשות הבלתי נמנעת בינו לבין החסר.

להקת המחול הקיבוצית נמנית עם השורה הראשונה של להקות המחול העכשווי בעולם. במשך 40 שנות קיומה 
צברה מוניטין רב הן בארץ והן בעולם, והיא מוזמנת דרך קבע לייצג את ישראל על בימות המחול הגדולות 

ובפסטיבלים בינלאומיים. 

רמי באר הצטרף ללהקה ב-1980 כרקדן וככוריאוגרף, ומאז 1996 הוא מנהלה האמנותי של הלהקה. יצירותיו 
הייחודיות קצרו הצלחה רבה, זכו לתהודה בינלאומית וזיכו אותו בפרסים בארץ ובחו"ל. באר מוזמן בקביעות 

ליצור עבודות מחול ברחבי העולם, ומדי שנה הוא יוצר עבודה חדשה ללהקה.
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בסיום המופע של ענת גריגוריו אל 
 תחמיצו חוויה ייחודית

 שרון אייל ולהקתה במתחם הנסן
בשעה 22:00 פרטים נוספים בעמ' 11



צילום: גדי דגון





 מן העיתונות: 
"רקדנים יוצאי דופן." ]ניו יורק טיימס[

 "דיוק, שלמות, עוצמה, תנועה וזרימה
  הן התכונות המובהקות הבולטות 

 ביצירה המורכבת הזאת."
]Le Courrier, ברטרנד טאפול[

אחת מלהקות המחול הבולטות באירופה שכבשה את במות ניו יורק, 
לונדון ופריז מגיעה לראשונה לישראל לשתי הופעות.

בשנים האחרונות, בניהולו האמנותי של פיליפ כהן, מתרכזת הלהקה 
בתחום המחול המודרני, ומבצעת יצירות של כוריאוגרפים ידועים בהם 
סאבורו טשינגווארה, אנדוניס פוניאדאקיס ולאחרונה גם עמנואל גת 

הישראלי. 

בשתי ההופעות שתקיים הלהקה בפסטיבל תוצגנה היצירות גלורי 
למוזיקה של הנדל וכלולות למוזיקה של סטרווינסקי.

GLORY
מופע מחול של הכוריאוגרף המרתק אנדוניס פוניאדאקיס 

 לצלילי מוזיקה של גיאורג פרידריך הנדל – מגדולי המלחינים
של מוזיקת הבארוק.

היצירה מאופיינת בתנועות ארוכות ומלאות עוצמה 
המבוצעות על ידי רקדנים וירטואוזים עוצרי נשימה.

LES NOCES כלולות
את המוזיקה המלווה את היצירה כתב סטרווינסקי לבלט 
הרוסי, והבכורה העולמית התקיימה בפריז ב-13 ביוני 

1923, לפני 90 שנים בדיוק.

 יצירתה של דידי וולדמן מביאה לידי ביטוי את היחסים
 המגדריים הסטריאוטיפיים. ניכרת בעבודתה רגישות,

קלילות ודינמיקה סוערת הנעה בין עולמות של פיתוי 
לעולמות של תשוקה כוחנית וקשוחה.

למבקרים במופע ביום שישי: 
תוכלו להספיק לצפות גם במופע 

של קבוצת זיק פרטים בעמ' 22 
וליהנות מהנחה ברכישת כרטיסים 

ל-2 מופעים

תיאטרון ירושלים, אולם שרובר  14:00  7.6
תיאטרון ירושלים, אולם שרובר  21:30  8.6

משך המופע: 100 דקות כולל הפסקה

GRAND THEATRE DE GENEVEבלט ז'נבה

Photos by Vincent lepresle 

מחול
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*תוקף המצבע עד ה-30.4.13. *בכפוף לתקנון.

לפרטים נוספים והרשמה מראש: 

מועדון הגולף קיסריה מציג:

שיעור הכרות זוגי ב-

&

מציינים אירוע מיוחד? רוצים לחגוג באווירה שונה וייחודית?
מועדון הגולף קיסריה שמח להזמין אתכם להכיר מקרוב את ענף הספורט המאתגר שכבש את העולם! 
הרשמו לשיעור והתנסו בריגוש שבמשחק, באווירה קסומה וירוקה במגרש הבינלאומי של ישראל.

₪ 450



 The Animals 
 and Children Took

to the Streets
1927

כתיבה ובימוי: סוזן אנדרייד
עיצוב, צילום ואנימציה: פול באריט

מוזיקה: ליליאן הנלי
תלבושות: שרה מונרו, אסמה אפלטון

משתתפות: סו אפלבי, לואיס ברפוט, אליאנור בושן

קבוצת התיאטרון 1927 נחשבת לאחת המצליחות ביותר 
בבריטניה בשנים האחרונות בעיקר בזכות שתי הפקות יוצאות 

דופן בעולם התיאטרון הרב-תחומי, בהן הפקה זו, שתוצג השנה 
בפסטיבל ישראל.

ייחודה של הקבוצה הוא בחיבור בין מוזיקה חיה, תיאטרון סיפור, פרפורמנס, 
אנימציה וקטעי וידאו-ארט מרהיבים.

הקבוצה מזמינה את הקהל ל"באיו", החלק המתועב והידוע לשמצה 
של העיר, לבניין מגורים מצחין שאליו מגיעות אגנס איבס ובתה. האם 
הן מביאות איתן תקווה למקום חסר התקווה הזה? האם עם הגעתן רק 

מתחילה חוויית האימה?

הגעתה של קבוצת 1927 לישראל הינה חלק משיתוף פעולה בין פסטיבל ישראל 
והמועצה הבריטית, ארגון בינלאומי לקידום קשרי תרבות בין בריטניה ומדינות 

נוספות ברחבי העולם.

המופע בשפה האנגלית – ללא תרגום | מתאים גם לילדים מגיל 12 ומעלה

בית שמואל  21:00  8.6
בית שמואל  21:00 ,17:00  9.6

משך המופע: 70 דקות ללא הפסקה

מן העיתונות:

]What's on Stage[ ".יצירת מופת מקאברית"

]The Scotsman[ "!מבריק"

 ]Daily Telegraph[ "!מראות מהפנטים"

]Evening Standard[ "!חמישה כוכבים"

"כל מי שמתעניין בתיאטרון חייב לרוץ 
]The Observer[ "!לראות את הלהקה הזאת

Photos by 1927 

1927 תקיים כיתת  קבוצת 
אמן בסטודיו למשחק ניסן 

נתיב בירושלים.

10 ביוני, בשעה 10:00

ההשתתפות מותנית בהרשמה 
מראש.  טלפון: 02-5611450

תיאטרון

8

כיתת אמן 
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הטבה מיוחדת לבאי פסטיבל ישראל 



"75 דקות שעוקצות כמו דבורה 
וממשיכות לרחף אחר כך במוחך 

]Time out , London[ "...כמו פרפר

"בימוי מתוזמר היטב... מרגעים 
קומיים מהירים ועד אכזריות 
]NY TIMES[ "...איטית ומייסרת

"75 דקות של מראות מרתקים 
ומטרידים כאחד... קתרין האנטר 
נפלאה ברגעי הסלפסטיק שלה 
 ולא פחות ברגעיה הדרמטיים..."

]THE GUARDIEN[ 

Blind Summit נוסדה בשנת 1997 על ידי ניק בארנס ומארק דאון, אמני 

בובות הנשענים בעבודתם על אמנות הבונראקו היפנית, מפתחים 
אותה, ומאפשרים לקהלים רבים ברחבי העולם להתוודע אליה.

לדברי חברי הקבוצה, The Table היא "פיסת תיאטרון אפית המושפעת 
מבקט, מן התנ"ך ומ... איקאה". 

במרכז היצירה בובה נרגזת וחמומת מוח שראשה עשוי קרטון. היא ניצבת על 
שולחן ונתונה במשבר זהות קיומי. האם היא בובת נביא )משה רבנו( או סתם 

פיסת נייר עלובה על שולחן?

ההפקה זכתה באינספור פרסים בינלאומיים, והפכה לאחת ההפקות המצליחות 
ביותר בפסטיבל אדינבורו בשנים האחרונות.

המופע בשפה האנגלית – ללא תרגום. מקומות הישיבה אינם מסומנים.

"גם כשאתה עוסק 
במיניאטורות – אתה לא חייב 
]What's on Stage[ ".לחשוב קטן

"להקה צעירה, חכמה ומלאת 
חיים, שמפצחת את הקוד 

של עולם הבובות בהתלהבות 
ובמרץ רב." ]גארדיאן[

Tokyo Metropolitan Theatre בשיתוף NODA-MAP

תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש רבקה קראון  12:00  31.5
תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש רבקה קראון  21:30  1.6

משך המופע: 75 דקות ללא הפסקה

יוצרים: הידקי נודה וקולין טיבן
במאי: הידקי נודה

מבוסס על סיפור מקורי מאת יאסוטאקה טסוטסוי
משתתפים: קת'רין האנטר, גלן פריצ'ארד, מרסלו מגני, הידקי נודה

הידקי נודה, מנהלו האמנותי של תיאטרון המטרופוליטן טוקיו ואחד מאמני 
התיאטרון החדשניים והייחודיים ביפן, מגיע לפסטיבל ישראל עם ההפקה 

THE BEE, מחזה שיצר בהשראת אסון התאומים )9/11(.

המחזה מטפל בשרשרת האינסופית של נקמה וטרור. במרכזו סיפור של 
פועל יפני ממוצע שחוזר לביתו לאחר יום עבודה והופך לפרא אדם ברברי 

כשהוא מגלה שאשתו ובנו נחטפו והפכו לבני ערובה.

המחזה מיטלטל בין צחוק לכאב ובין יופי לאכזריות. בתפאורה מינימליסטית 
על רקע פסקול יפהפה נעים ארבעת השחקנים בין הדמויות באופן מרתק.

 THE BEE הועלתה בבכורה עולמית ב-2006 בתיאטרון הסוהו בלונדון, וזכתה 
לשבחים רבים ולביקורות נלהבות. 

בהפקה שתוצג בישראל משתתפים לצד במאי ההצגה שחקני הקאסט 
המקורי, הנחשבים לשחקנים מן השורה הראשונה בתיאטרון האנגלי.

ההצגה בשפה האנגלית – מלווה בכותרות בעברית
הישיבה בשורות 6-1 מומלצת לדוברי השפה

28.5    21:00    ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל
29.5    21:00     ז'ראר בכר אולם ליאו מודל

משך המופע: 75 דקות ללא הפסקה 

THE TABLE
Blind Summit

מתכננים להגיע למופע במוצ"ש? 
תוכלו להקדים וליהנות ממופעים 

 מוזיקליים באולם ימק"א 
 בשעות 11:00, 15:00 פרטים בעמ' 31 
ולהינות מהנחה במחיר הכרטיסים

מוזיקה: למז ופרידל
תאורה: ריצ'ארד האוול

ייעוץ אמנותי: אנדרו דאוסון 
 משתתפים: מארק דאון, ניק ברנס, שון גארט

THE BEE

Photo by Lorna Palmer 

תיאטרון
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צילום: דניאל קמינסקי
מון

רי
ה 

עד
ם: 

לו
צי

24.5   14:00, 16:00   תיאטרון ירושלים, האולפן החדש

משך המופע: 80 דקות ללא הפסקה

איגלו 
כתיבה ובימוי: יחזקאל לזרוב

משתתפים: אלון פרידמן, שירי גדני
תפאורה ותלבושות: ענת מרוק | תאורה: דניה זמר

עריכת סאונד: רותם דרור
וידאו:  איתן ורדי

ע' במאי: טלי רגב

את לני רפי אוהב בסתר מאז ומתמיד. בילדותו היה העד 
האילם היחיד להתעללות שלני עברה מצד אביה. בשלוש 
השנים האחרונות רפי עוקב אחר אהובתו, ומשהוא מזהה 
בהתנהגותה כוונות פליליות כלפי אביה, הוא מציע לה לטוס 

עמו לאלסקה.

סיפורם של לני ורפי נע על ציר הזמן ומצייר נוף נפשי פגוע 
של שתי דמויות עם זיכרון ילדות משותף. בין בעירה לקיפאון, 
בין זיכרון לדמיון, נוכח האיגלו כמרחב מוגן בחלומם של 

השניים לנקום.

מקומות הישיבה אינם מסומנים.
ההפקה מודה ל"מרכז ביכורי העתים" על תמיכתו.

MYSTERIUM 
COSMOGRAPHICUM

מיסטריום קוסמוגרפיקום קבוצת זיק

משתתפים: לאנה ויסלברג, אלי אלישר, עודד רימון, אופק שמר, רוני קוגל, שרון קרן, יובל רימון 
נגינה: צמד הפסנתרנים - טמי קנאזאווה ויובל אדמוני

ניהול מוזיקלי: פרופ' חיים פרמונט

במופע מיסטריום קוסמוגרפיקום נוצרים ומוצגים גרמי שמים. דימויים של התהוות 
קוסמית נתונים לתהפוכות, תנועה והאצה, בשילוב מוזיקה מקורית לשני פסנתרים. 
תופעות פיזיקליות וחלליות נקשרות בפעולה פיסולית שבה מעוצבים יחסים 
מתמטיים, יחסים בין תלת-ממד לדו-ממד, בין זמן למרחב ובין אובייקטים דינמיים 
לדינמיקה מוזיקלית. בחלל מופעלים סימולטנית אובייקטים והקרנות וידאו, ונעשה 

שימוש בחומרים מגוונים, בהם זכוכית, אש, פיח, שעווה ואור.

קבוצת זיק מציגה מופעים שעיקרם פעולות פיסוליות המשלבות בין אמנות פלסטית 
לבין פעולה והתרחשות בזמן אמת. הקבוצה מפגישה במופעיה בין אמנים ותחומי 
אמנות שונים – פיסול, מוזיקה, צילום, וידאו-ארט, עיצוב וארכיטקטורה. תרחישי 
המופע, המתגבשים דרך החיבורים בין התחומים והעיסוק בחומרים, בצורות ובנושאים, 

נוצרים בתהליכי מעבדה ומחקר משותפים.

מקומות הישיבה אינם מסומנים.

מאת יחזקאל לזרוב ובבימויו

תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש רבקה קראון  16:00  7.6
תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש רבקה קראון  22:00  8.6

משך המופע: 60 דקות ללא הפסקה  

מתכננים להגיע למופע של זיק בשישי?
תוכלו להספיק לצפות גם במופע של
בלט ג'נבה בשעה 14:00 פרטים בעמ' 17

וליהנות מהנחה ברכישת כרטיסים ל-2 מופעים

תיאטרון
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צילום: דניאל קמינסקי

MYSTERIUM 
COSMOGRAPHICUM

מיסטריום קוסמוגרפיקום קבוצת זיק

www.wtc.co.il  |  03-5656355 :להזמנות
ואצל סוכני הנסיעות המובילים



 מכירת הכרטיסים למופעים אלה מתבצעת במרכז ז'ראר בכֿר, טלפון: 02-6251139

פסטיבל ישראל גאה לארח: 
פסטיבל מרכז הבמה

בעונתו הרביעית מעלה "מרכז הבמה" 14 בכורות של מונודרמות תיאטרוניות מאתגרות ומעוררות מחשבה 
בשבועיים וחצי של פסטיבל ממוקד. 

הפרויקט בתמיכת הקרן לירושלים, בשיתוף מרכז ז'ראר בכר, ובניהולה האמנותי של אורי אגוז. 

שלישי, 21.5, 19:00, 21:00
בייבי פאוסט 

יוצר ומבצע: פיודור מקרוב
רגע לפני בכורה מוצא עצמו שחקן צעיר לבדו עם 

התינוקת החדשה שנולדה לו.
מופע ליצני על תיאטרון והורות.

רביעי, 22.5, 19:00, 21:00
פצע כניסה – מחול קולנוע 

מבצעת: מיכל בן ליאור
יוצרים: אמיר גבריאל, מיכל בן ליאור 

זוגיות שהיא תאווה שהיא פציעה שהיא ירי שהיא אהבה. 

חמישי, 23.5, 19:00, 21:00
ז'אן ז'נה בן זונה 

יוצר ומבצע: ציון אשכנזי 
בימוי: גור קורן 

סיפורו של גנב, סופר, מחזאי, זונה בן זונה שחולם להיות 
רוצח. 

שישי, 24.5, 12:00
יומן של ברזילאי 

יוצר ומבצע: אבנר פיינגלרט 
ליווי וייעוץ אמנותי: שלומי אלקבץ

במאי קולנוע ישראלי יוצא למסע של חיפוש זהותו 
ומשמעות חייו בעקבות מות אביו.

מוצ"ש, 25.5, 22:00
על החיים ועדה מוות 

יוצר ומבצע: רז וינר
מאת: נטע וינר 

ולוחמת  ערב עדות. עדה, ניצולת מלחמת העולם 
בפרטיזנים, מגישה יצירות ספוקן וורד אותנטיות מימי 

מלחמת העולם לצד קטעי ראפ  אקטואליים.

ראשון, 26.5, 19:00, 21:00
מבוקש צעיר משכיל ומיואש 

יוצר ומבצע: יפים ריננברג
סופר מצליח ובעל משפחה, אמיד, חכם ויפה, יושב לבדו 

בחדר מלון בפריז ומנסה לא להתאבד...
פנטזיה ע"פ יומני הרצל.

חמישי, 30.5, 19:00, 21:00
הזקן והים )ע"פ המינגווי( 

מבצע: אולג רודובילסקי
עיבוד ובימוי: גדי צדקה  

אולי היום הוא יום המזל? סנטיאגו הזקן יוצא בפעם 
האחרונה אל הים כדי לפגוש בדג שעליו חלם כל ימיו.

שישי, 31.5, 12:00
גם לי יש אומן בבית 

יוצרת ומבצעת: לילך בירט 
בימוי: ליאור גרטי

אישה שמנה מגיעה למקלט של ציירי רישום כדי 
להנציח את עצמה דווקא ביום הגורלי של חייה.

מוצ"ש, 1.6, 22:00 
המוקיון )ע"פ היינריך בל( 

מבצע: אריאל קריזופולסקי
עיבוד ובימוי: ירון שילדקורט 

ליצן שאיבד הכול מנסה להשיג את אהובתו, עבודתו 
וכבודו בחזרה.

ראשון, 2.6, 19:00, 21:00
עשה לך רב

מבצע: עופר מימרן
יוצר: ארז חדד  

קשר מיוחד הנרקם בין רב לאסיר בכלא סוחף אותם 
עד לאיבוד הגבולות.

שני, 3.6, 19:00, 21:00
כתב היד )ע"פ בשביס זינגר( 

מבצעת: מריה גורליק
תרגום: מיכאל גורודין

עיבוד ובימוי: אירינה גורליק 
זיווג פראי בין אהבה לשנאה, בין חטאים לקדושה,

בין חוכמה לבנאליות.
רביעי, 5.6, 19:00, 21:00

הכניסיני תחת כנפך
מבצעת: ענת פדרשניידר

מאת: ד"ר דליה כהן קנוהֿל
בימוי: ליאת פישמן לני 

שנתיים לאחר מות ביאליק מתמודדת מניה אלמנתו 
עם הפרידה והגילויים על אודותיו. 

שישי, 7.6, 12:00
מחפשים את שולמן

יוצרת ומבצעת: אירנה שולמן
סבא אחד נעלם במלחמת העולם השנייה. נכדתו יוצאת 

בעקבותיו למסע עתיר פנטזיה בערבות רוסיה. 

מוצ"ש, 8.6, 22:00
כהנא צדק 

יוצר ומבצע: רובי אדלמן
מה תיאודור באמת ניסה לומר לנו עם המושג החמקמק 

"אלטנוילנד"? מפיו של א' ר' דביר.

ז'ראר בכר, אולם ליאו מודל  8.6-21.5

פסטיבל ישראל מודה לקרן ירושלים
על תמיכתה רבת-השנים באירועי הפסטיבל

תיאטרון
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יום חמישי 23.5
מתחם הרכבת הראשונה תיאטרון מסתורין, 20:00  ח 

מתחם הרכבת הראשונה - האנגר שלומי שבן, 21:00  1 
מתחם הרכבת הראשונה להקת הרוכבים, 22:00  ח 

מתחם הרכבת הראשונה תיאטרון מסתורין, 22:45  ח 

יום שישי 24.5
ממילא מרתון חבורות זמר, 11:00  ח 

תיאטרון ירושלים - הנרי קראון אסתר, 12:00  14
מתחם הרכבת הראשונה - האנגר שלומי שבן, 14:00  1 

תיאטרון ירושלים - האולפן החדש איגלו, 14:00  11
מתחם הרכבת הראשונה מה יפים הלילות, 15:30  ח 

תיאטרון ירושלים - האולפן החדש איגלו, 16:00  11
מרכז עדן תמיר בארוק לשתי מקלדות, 17:00  29

ימק"א אביטל פוגש את אביטל, 22:00  23

יום שבת 25.5
מדיטק חולון כטוב בעיניכם, 10:30  32

ימק"א אנסמבל נאיה, 11:00  24
בית שמואל הלב של שירז, 11:30  31

מרכז עדן תמיר שוברטיאדה מזערית, 12:00  29
מדיטק חולון כטוב בעיניכם, 12:30   32

תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 20:30  ח 

מדיטק חולון אביטל פוגש את אביטל, 21:00  23

תיאטרון ירושלים - שרובר עמנואל גת, 21:30  4 

יום חמישי 30.5
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 20:00  ח 
20:30 ,Dressed to Dance מוזיאון מגדל דוד  2 

תיאטרון ירושלים - שרובר להקת המחול הקיבוצית, 21:00  5 
בן שטח רותי נבון במופע "בהילוך גבוה", 21:00  ח 

בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 
תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 22:15  ח 

22:30 ,Dressed to Dance מוזיאון מגדל דוד  2 

יום שישי 31.5
12:00 ,THE BEE תיאטרון ירושלים - רבקה קראון  9 

מרכז עדן תמיר מצוינות – פסנתרנים צעירים, 12:00  29
מתחם הרכבת הראשונה השנים הראשונות, 15:30  ח 

16:00 ,HOLY CITY מוזיאון מגדל דוד  16
מרכז עדן תמיר מולטי פיאנו – רב-פסנתר, 17:00  29

ימק"א חגיגה ברזילאית - רנטו בורגטי, 22:00  27

יום שבת 1.6
בית שמואל  כטוב בעיניכם, 11:00  32

ימק"א מקהלת לטביה, 11:00  17
מרכז עדן תמיר חגיגת מיתרים, 12:00  29

15:00 ,Hortus Musicus ימק"א  18
מתחם הרכבת הראשונה תיאטרון מסתורין, 20:30  ח 

21:00 ,Dressed to Dance מוזיאון מגדל דוד  2 
21:30 ,THE BEE תיאטרון ירושלים - רבקה קראון  9 

מתחם הרכבת הראשונה - האנגר דון ביירון, 21:30  25
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

מתחם הרכבת הראשונה תיאטרון מסתורין, 23:00  ח 
23:00 ,Dressed to Dance מוזיאון מגדל דוד  2 

יום ראשון 2.6
היכל התרבות מטה יהודה הלב של שירז, 17:30  31

תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 22:45  ח 

יום שלישי 28.5
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

מתחם הרכבת הראשונה - האנגר מירי מסיקה, 21:00  29
21:00 ,THE TABLE ז'ראר בכר - ליאו מודל  10

בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

יום רביעי 29.5
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

תיאטרון ירושלים - שרובר להקת המחול הקיבוצית, 20:30  5 
תיאטרון ירושלים  - הנרי קראון פולחן האביב, 20:30  15

21:00 ,THE TABLE ז'ראר בכר - ליאו מודל  10
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

לוח הארועים



יום חמישי 20.6
בריכת הסולטן כוורת, 20:30  30

יום שבת 22.6
בריכת הסולטן כוורת, 21:00  30

מופעי חוצות ומועדון הג'אז - כניסה חופשית
תיאטרון

 מחול 
מוזיקה קלאסית
ג'אז ומוזיקת עולם
מוזיקה ישראלית

ילדים וכל המשפחה 

יום שלישי 4.6
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

תיאטרון ירושלים - רבקה קראון נדודים, 21:00  28
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

יום רביעי 5.6
תיאטרון ירושלים קונצרט מוזיקה קאמרית, 18:00   ח 

תיאטרון ירושלים קונצרט מוזיקה מזרחית, 19:30  ח 
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

תיאטרון ירושלים קונצרט סימפוני, 20:30  ח 
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

יום ראשון 9.6
בית שמואל 1927, 17:00  8 
בית שמואל 1927, 21:00  8 

יום שישי 14.6
עין כרם אנסמבל נע'ם, סיור: 13:30, קונצרט: 16:45  20

יום רביעי 19.6
בריכת הסולטן כוורת, 20:30  30

יום חמישי 6.6
בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 20:00  3 

ז'ראר בכר - ליאו מודל ענת גריגוריו, 20:30  6 
בן שטח להקת אומהגומה והעבריים מדימונה, 21:00  ח 

בית הנסן שרון אייל וגיא בכר, 22:00  3 

יום שישי 7.6
תיאטרון ירושלים - הנרי קראון מרתון בטהובן, 11:00  21
מרכז עדן תמיר שלישיות פסנתר מפורסמות, 12:00  29

תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 13:00  ח 
תיאטרון ירושלים - שרובר בלט ג'נבה, 14:00  7 
מתחם הרכבת הראשונה אסתר רדא, 15:30  ח 
תיאטרון ירושלים תיאטרון מסתורין, 15:45  ח 

תיאטרון ירושלים - רבקה קראון קבוצת זיק, 16:00  12
מרכז עדן תמיר היידן-בטהובן "מורה ותלמיד", 17:00  29

יום שבת 8.6
ימק"א ווקס לומיניס, 11:00  22

מרכז עדן תמיר אנסמבל מילניום, 11:00  29
בית שמואל 1927, 21:00  8 

תיאטרון ירושלים - שרובר בלט ג'נבה, 21:30  7 
תיאטרון ירושלים - רבקה קראון קבוצת זיק, 22:00  12

מקרא :
 ח

23.5 - 22.6.2013
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הצטרפו למסע מארמונות הפאר ועד 

לקברו של המלך האגדי

הורדוס
www.imj.org. il ן:  ן כרטיסים באתר המוזיאו ניתן להזמי

בכורה עולמית

מינוי למוזיאון ישראל – מהדברים הטובים יותר שתעשו השנה | 02-6708855

מוזיאון ישראל, ירושלים 02-6708811|



מן העיתונות: 
"בביצוע כל כך טוב אפשר 
לצאת מקונצרט באושר 

אמיתי..." ]הארץ[

צילום: ליאור שוסטוב

אסתראורטוריה מאת הנדל
האנסמבל הקולי הישראלי ותזמורת בארוקדה

מנצח : דיוויד שטרן
סולנים: אלון הררי, קלייר מגנאג'י, פרנסיס ג'פרי, עודד רייך

פסטיבל ישראל שמח לארח את הפקת האורטוריה "אסתר" מאת הנדל )1720(. 
"אסתר", הנחשבת לאורטוריה האנגלית הראשונה שחוברה, מבוססת על טקסט מתוך 

מחזהו של ראסין "המן ומרדכי".

את היצירה יבצעו האנסמבל הקולי הישראלי, שכבש בשנים האחרונות את מעמדו כגוף 
המקהלתי המקצועי המוביל בישראל, ותזמורת בארוקדה – תזמורת קאמרית ייחודית 

המתמחה בביצוע מוזיקה עתיקה בכלים תקופתיים ובגישת ביצוע נאמנה למקור.

המופע מתקיים במקומות נוספים בארץ, שלא במסגרת הפסטיבל.

תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש הנרי קראון  12:00  24.5

משך המופע: 100 דקות כולל הפסקה

פולחן האביב
התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור 

מנצח: פרדריק שאזלאן

במסגרת פסטיבל ישראל ובמלאת 100 שנה לכתיבת "פולחן האביב" מאת סטרווינסקי, תקיים התזמורת הסימפונית 
ירושלים רשות השידור קונצרט חגיגי. 

ב-29 במאי 1913 התקיימה הופעת הבכורה ליצירה זו. כיום, אף שחלפו 100 שנה בדיוק מהופעת הבכורה ואף 
שהיצירה זכתה למקום בפנתיאון כאחד מרגעי התרבות המכוננים של העידן המודרני, עדיין קשה להישאר שווה 

נפש לנוכח העוצמה המפעמת של "פולחן האביב". 

בחלקו הראשון של הערב תתקיים הרצאת מבוא של עמנואל הלפרין והקרנה של סרט על "פולחן האביב", ובחלק 
השני ינוגנו שלושת היצירות:

סטרווינסקי – פולחן האביב  | רימסקי־קורסקוב – קפריצ'יו ספרדי | רוול – קונצ'רטו לפסנתר ביד שמאל
פסנתרן סולן: ישי שאער

צילום: אלי מתיתיהו

מיד לאחר המופע תוכלו לצפות 
בהצגת התיאטרון איגלו 

בשעות 14:00, 16:00 פרטים בעמ' 22 
ובמופע אביטל פוגש את אביטל 

בשעה 22:00 פרטים בעמ' 36 

תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש הנרי קראון  20:30  29.5

משך המופע: 120 דקות כולל הפסקה
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מן העיתונות:
"אנדרס מוסטנן - מנצח מופלא.

שם שכדאי לזכור! לרוץ!"
]ידיעות אחרונות[

בסופשבוע זה תוכלו ליהנות ממגוון 
 מופעים במחירים מוזלים:

 דון ביירון פרטים בעמ' 37 
מופע פלמנקו פרטים בעמ' 9 
שרון אייל פרטים בעמ' 11  

ההצגה THE BEE פרטים בעמ' 21 

Holy City
31.5    16:00   מוזיאון מגדל דוד   משך המופע: 80 דקות

פרויקט ייחודי במוזיאון מגדל דוד המפגיש הרכב תזמורתי מאסטוניה 
ומקהלה מלטביה, שיחדיו יציגו יצירות עתיקות שנושאן ירושלים. 

הקונצרט יכלול קטעים מוזיקליים שכתבו מלחינים מתקופות שונות 
לטקסטים יהודיים עתיקים, בהם: "ירושלים" )מונטוורדי(, "תפילות ערב" 

)יוסף ברדנשווילי(, "לכה דודי" )שלמה אלקבץ(, "ירושלים החדשה" )אנדרה 
אויבו( ועוד.

,Hortus Musicus על הפרויקט ינצח מנהלו המוזיקלי של האנסמבל הכלי
מר אנדרס מאסטונן.

מומלץ להצטייד בלבוש חם. מקומות הישיבה אינם מסומנים.

Photo by Peeter Langovits 

Hortus Musicus
1.6    15:00    ימק"א   משך המופע: 60 דקות

האנסמבל, שבשנה זו חוגג 40 שנות פעילות, מציג רפרטואר הנע בין סוגים 

שונים של מוזיקה עתיקה, החל בקוראלים גרגוריאניים ועד מוזיקת בארוק של מלחיני הבארוק המפורסמים מן 
המאה ה-18.

בתכנית: יצירות מאת מונטוורדי, פרסל, הולבורן ועוד.

המופע מוקדש לזכרו של זאב בירגר ז"ל, חבר הנהלת הפסטיבל ושותף פעיל עד ימיו האחרונים.

State Choir – Latvia
1.6    11:00    ימק"א   משך המופע: 70 דקות

המקהלה, שבשנת 2012 חגגה 70 שנות פעילות, זכתה לאורך השנים 
בפרסים אירופיים יוקרתיים, ובמהלך 15 השנים האחרונות הוענק 
לה 6 פעמים פרס המוזיקה היוקרתי להרכבים מוזיקליים בלטביה. 
על המקהלה כתב הניו יורק טיימס: "בעלת צליל מעודן וענוג, יפהפה 

ומהפנט". משנת 1997 מנהלה המוזיקלי הוא מאריס סירמאיס.

בתכנית: קונצרט א-קפלה שיכלול יצירות מאת המלחינים מנדלסון, 
ברהמס, גריג, ברוקנר ועוד.

Photo by Peeter Langovits 

Photo by Ansis Starks 

16

18

17

מוזיקה קלאסית www.israel-festival.org.il    *6226 :להזמנת כרטיסים 31



צילום: פנינה עין מור

יצירה מקומית
אגדת עין כרם ואנסמבל נע'ם

מפגש מול מסעדת כרמא  13:30  14.6

משך האירוע: כ-4 שעות כולל סיור מודרך וקונצרט
מחיר: 145 ₪ 

www.ekl.co.il כרטיסים ניתן לרכוש באגדת עין כרם: 02-6418286 ובאתר

עין כרם מפתיעה בעושר התרבויות שבה. מאז ומתמיד היוותה מקור השראה 
ליוצרים רבים. אגדת עין כרם ואנסמבל נע'ם חוברות ליצירה אחת שהיא 

עולם ומלואו – סיור וקונצרט.

סיור: נחשוף את רזי הכפר הרוסי שנמצא על שטחו של מנזר גורני החבוי 
מאחורי החומות ורק כיפות הזהב רומזות לעושר הנסתר בו.

קונצרט: אנסמבל נע'ם )"כן" בערבית( הוא הרכב שהוקם בעין כרם ויוצר בה. 
ההרכב מארח את הזמר הנפלא עפר כלף, בן הכפר, ומגיש מוזיקה מקורית 

השואבת מבני התרבויות והדתות השונות החיים במקום אלה לצד אלה.
 שירה: עפר כלף, עוד: נור עכאווי, קלרינט: מתי בובק

גיטרה: אדווה שוובל, בס: נעם ברטוב, תופים: דניאל טג'ר

פסטיבל ישראל  בעין כרם מרכז עדן תמיר
17:00  24.5

בארוק לשתי מקלדות
יצירות מאת באך, פרסל, הנדל וסקארלטי

12:00  25.5

שוברטיאדה מזערית     
שוברט – חמישיית "דג השמך" בלה מז'ור, ד' 667

שוברט – חמישייה לכלי קשת בדו מז'ור, ד' 956 )שני צ'לי(  

12:00  31.5

מצוינות - פסנתרנים אמנים צעירים  
מרכז אולדוול של הקונסרבטוריון ליד האקדמיה 

למוזיקה ולמחול בירושלים

17:00  31.5

מולטי פיאנו - רב-פסנתר
שני פסנתרים, ארבעה פסנתרנים, 20, 30 ו-40 אצבעות. 
יצירות לארבע, חמש, שש ושמונה ידיים מאת: באך 
ויוואלדי, רחמנינוב, סמטנה, רוסיני, ראוול ואריה לבנון

12:00  1.6

חגיגת מיתרים
ברהמס – חמישיית מיתרים מס' 2 בסול מז'ור, 

אופ' 111 )עם שתי ויולות(            
שוסטקוביץ' – קונצר'טו לצ'לו מס' 1 במי במול מז'ור, 
אופ' 107 )עובד לצ'לו ולחמישיית מיתרים ע"י רוברט 

מוזס( 

 12:00  7.6

שלישיות פסנתר מפורסמות
בטהובן – שלישייה לפסנתר במי במול מז'ור, 

אופ' 97 – "הארכידוכס" 
צ'ייקובסקי – שלישיית פסנתר בלה מינור, אופ' 50       

17:00  7.6

היידן-בטהובן  "מורה ותלמיד" 
עם פסנתר פטישים )fortepiano( מתקופת היידן-בטהובן 

באדיבותו של ד"ר דוד שטרן 

11:00  8.6

קונצרט חגיגי עם אנסמבל מילניום
אנסמבל הבית 

יצירות מאת באך, ויוואלדי ובטהובן אוהבים מופעי מוזיקה?
רכשו כרטיסים ל-2 מופעים ויותר, 

ותיהנו מהנחה

16:30-14:00 סיור במנזר גורני. המטיילים יוסעו באוטובוס לכניסה למנזר הנמצאת בביה"ח הדסה.
17:45-16:45 קונצרט בגן הקסום של מנזר האחיות ציון

מקומות הישיבה אינם מסומנים.

מוזיקה קלאסית
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מן העיתונות:
"קבוצה קולית מרשימה באופן בלתי 

רגיל... שירתם יוצאת מן הכלל... 
מתוזמנים להפליא... מושלם!..."

]Andrew Benson-Wilson[

צילום: עמית גושר

תיאטרון ירושלים, אולם ע"ש הנרי קראון  11:00  7.6

משך המופע: כ-4 שעות

 מרתון המהפכה
של בטהובן עורך: גיל שוחט

אמנותו של בטהובן אינה רק עומדת בשיאה של היצירה המוזיקלית האנושית, אלא זוכה לפופולריות מתמשכת 
עד עצם היום הזה. יש האומרים כי המהפכה בתפיסת המוזיקה בפרט והאמנות בכלל שלה גרם מקבילה בעוצמתה 

למהפכה הפוליטית והצבאית שלה גרם נפוליאון באותה תקופה. 

במרתון המסורתי של פסטיבל ישראל ינוגנו מגוון יצירות מופת מאת המלחין, ותוצג השפעתן על יצירה מוזיקלית 
בז'אנרים שונים כג'אז ופופ.

בתכנית: הקונצ'רטו לכינור, סונטת "האביב" וסונטת "קרויצר" לכינור ולפסנתר, סונטות לפסנתר של בטהובן: 
"אור הירח" ו"הסערה", פסגת המוזיקה הקאמרית – רביעיית "רזומובסקי" השלישית, "הזריחה הגדולה" – "סונטת 

ולדשטיין" ועוד.

 במסגרת סיורה בישראל ובירדן תתארח במרתון תזמורת אוניברסיטת הרווארד בניצוחו של פדריקו קורטז. כמו כן
יתארח הכנר האסטוני אנדראס מוסטונן, שבמסגרת הפסטיבל אף ינצח על שני קונצרטים מיוחדים בירושלים.

אמנים אורחים: 
כינור: מקס טאן, אנדראס מוסטונֿן

פסנתר: ליאוניד פטשקה, ויקטור סטניסלבסקי
מצו סופרן: ברכה קול

תזמורת אוניברסיטת הרווארד
מנצח: פדריקו קורטז

ימק"א  11:00  8.6

משך המופע: 60 דקות ללא הפסקה

ווקס לומיניס
מיטב הבארוק האיטלקי

אנסמבל "הקולות המוארים", מהאנסמבלים הבולטים כיום בתחום מוזיקת הרנסאנס, נוסד בשנת 2004, ומתמחה 
בביצוע יצירות מוזיקליות מן המאה ה-16 עד המאה ה-18. האנסמבל יופיע בפסטיבל בהרכב המונה עשרה זמרים, 

כולם בעלי שם בתחום המוזיקה העתיקה, עם הרכב קונטינואו קטן מלווה. 

קונצרט שכולו חגיגה מוזיקלית איטלקית שבה התשוקה המוזיקלית חוברת לליטורגיקה דרך הפריזמה הייחודית 
של המלודיה האיטלקית.

 היצירה המרכזית שתבוצע בקונצרט היא "סטאבאט מאטר" מאת סקארלטי. בנוסף תבוצע יצירת המופת "טה דאום"
מאת דומניקו סקארלטי וכן יצירות של שני נציגים חשובים של הרנסאנס – לוטי וקריסימי. 

בסופשבוע זה תוכלו ליהנות ממגוון מופעים 
וממחיר מוזל לכרטיס נוסף ל: 

קבוצת 1927 פרטים בעמ' 19  
בלט ג'נבה פרטים בעמ' 17 
קבוצת זיק פרטים בעמ' 22 
שרון אייל פרטים בעמ' 11 

Photo by Ola Renska 

מוזיקה קלאסית
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צילום: עמית גושר

<< המנצחים והסולנים
 דן אטינגר, מנצח  < מישל קריידר, סופרן < סרגיי בביאן, פסנתר  < אנדריס פוגה, מנצח  < אירה ברטמן, סופרן

 < אנדראס גרויטהויזן, פסנתר < אורית וולף, פסנתר < אסי מתתיאס, כינור < אקרט לורנצן, כינור < איגור צ'טוייב, פסנתר
 < איתמר זורמן, כינור < איתמר לשם, קרן < אלישע אבס, פסנתר < אנאיס גודמאר, נבל < אנסמבל "הורטוס מוסיקוס"

< בוריס גילטבורג, פסנתר < בתיה שטיינבוק-לורנצן, פסנתר < ברק טל, מנצח < ג'יימס ג'אד, מנצח < גבריאל ליפקינד, צ'לו
< גבריאלה בוקובסקי, אבוב < דורון סולומון, מנצח < דן דויטש, פסנתר < הילה בג'יו, סופרן < חזי ניר, קרן < טביאה צימרמן, ויולה 

< ירון טראוב, מנצח < יותם כהן, טנור < יערה טל, פסנתר < ירון חסון, גיטרה < מנואל הרנאנדז סילבה, מנצח< נעמי פארן, מנצחת     
< עידית שכטמן, מנצחת < עפר ולדמן, קרן < פרי סו, מנצח < קרין שיפרין, מצו-סופרן <   קרל-היינץ שטפנס, מנצח

< רובן גזריאן, מנצח < רוני פורת, מנצח < רון טרכטמן, פסנתר < רומן זסלבסקי, פסנתר < רביעיית ראשונים < רביעיית כרמל
< שמואל אלבז, מנצח < שרון פולק, קרן < שרון רוסטרוף-זמיר, סופרן ועוד...

<< היצירות )רשימה חלקית(
 ורדי - אריות וקטעים תזמורתיים < גריג - קונצ'רטו לפסנתר < ראוול - ציגאן < פרוקופייב - רומיאו ויוליה

 < מוסורגסקי - תמונות בתערוכה < צ'ייקובסקי - וריאציות רוקוקו < ברהמס - הסימפוניה השנייה < דה פייה - האהבה הקוסמת 
< שוסטקוביץ' - הסימפוניה התשיעית < ברג - קונצ'רטו לכינור < פרוקופייב - קונצ'רטו לפסנתר מס' 3 < מאהלר - הסימפוניה 

הראשונה < ר. שטראוס -  קונצ'רטו לאבוב < בטהובן - הסימפוניה השביעית < ח. פרמונט - "נבוקו בלוז", בכורה < דבוז'ק - סרנדות   
< חצ'טוריאן - ספרטקוס < שומן - קטע קונצרטי לארבע קרנות ולתזמורת < מוצרט - המיסה הגדולה ועוד...

<< הסדרות
  הסדרה הסימפונית בראשון לציון ובתל אביב < קאמרי בצהרי שישי < מועדון צעיר < הרצאות לקראת קונצרט 

<  חדש! סדרת הרסיטלים 19:19

הבטיחו את מקומותיכם. ההרשמה החלה! 

שנים של יצירה

התזמורת 
 חוגגת

25 שנים
מנצחים וסולנים מהארץ 

ומהעולם הבטיחו את בואם
ומה איתך?

דן אטינגר, מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי 



מבקרי מוזיקה כתבו על אבי 
אביטל: "הוא כל מה שלא 
יכולת לחלום שמנדולינה 

יכולה לעשות... וירטואוז עוצר 
נשימה...". 

עומר אביטל כונה על ידי 
הניו יורק טיימס "יוצא מגדר 

הרגיל", ואחרים שיבחו את כושר 
ההמצאה הנדיר שלו.

מן העיתונות:

"הקהל בקושי נשם כדי לא 
 לשבור את השקט..."

]Independent, UK[

"שילוב מרתק של סגנונות 
שיוצר חוויה אקזוטית מהממת." 

]Ensemble Magazine, UK[

"יניב ד'אור ואנסמבל נאיה 
מציגים מוזיקה שטרם נשמעה 
]Malcolm Miller - JMI, UK[ ".כמותה

לוי
ני 

 יו
ם:

לו
צי

Photo by Andreas Caspari 

 נפשי יצאה 
NAYA יניב ד'אור ואנסמבל

22:00            ימק"א   24.5
מדיטק, חולון  21:00  25.5

משך המופע: 75 דקות ללא הפסקה

אביטל פוגש 
את אביטל

בהשתתפות עומר קליין ואיתמר דוארי 
המנדוליניסט אבי אביטל, שהיה מועמד לפרס הגראמי )2010(, חובר 
לווירטואוז הבס, נגן העוד והמלחין עומר אביטל לפרויקט ייחודי החוצה 
גבולות מוזיקליים, משלב סגנונות ויוצר מוזיקת עולם במיטבה. למופע שיעלה 
בפסטיבל בבכורה ישראלית יחברו המוזיקאים עומר קליין ואיתמר דוארי. 

בנגינתו וביצירתו נראה אבי אביטל מחויב עמוקות לבנות גישה רעננה לנגינה 
במדנולינה, והוא עושה זאת באמצעות יכולות המופע הווירטואוזיות שלו 

והרפרטואר שאותו הוא בוחר לנגן.  

עומר אביטל נחשב למלחין בעל מעוף ולנגן וירטואוז שמצליח לנוע בקלילות 
בין ז'אנרים בהם ג'אז, פאנק, בלוז, מוזיקה תימנית אותנטית, מוזיקה קלאסית 

ועוד. 

 עומר קליין, פסנתרן ומלחין ישראלי, החל את לימודיו בתלמה ילין ואחר כך למד אצל הפסנתרן דנילו פרז. 
מאז הופיע ב-15 מדינות שונות ושיתף פעולה עם אמנים ידועי שם כמו ג'ון זורן ואחרים.

ומוביל בתחום.  מגוון  והפך למוזיקאי  כלי הקשה, בשנים האחרונות פרץ לתודעה  נגן   איתמר דוארי 
השתתף בהרכבים שונים, ועבד לצד מוזיקאים רבים, בהם עידן רייכל, אבישי כהן, ברי סחרוף ועוד.

בהשתתפות: יניב ד'אור, יאיר דלאל, אבי אביטל, יותם חיימוביץ', ארז מונק, ג'יימס לונגפורד, אנדרס אריקסון, נורה רול 

אנסמבל נאיה הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מוזיקאים קלאסיים 
בינלאומיים המשלבים סגנונות מוזיקליים. הצליל המיוחד של האנסמבל 
יוצר דיאלוג מרתק בין מזרח למערב, ופונה אל קהל מגוון של אוהבי מוזיקה 
עתיקה, מוזיקה קלאסית ומוזיקת עולם. האנסמבל הופיע על הבמות 

החשובות ביותר בעולם ובפסטיבלים בינלאומיים מן השורה הראשונה. 

המופע שיעלה במסגרת פסטיבל ישראל מבוסס על טקסטים מהליטורגיקה 
היהודית, וכולל יצירות מאת מונטוורדי, גרנדי ובוסקוביץ', לצד פיוטים, 

מזמורים בלאדינו ויצירות של מלחינים אנונימיים. 

הרפרטואר מבוצע בכלים אותנטיים ומושר באסתטיקה קלאסית המשמשת 
גשר תרבותי ייחודי.

NEW GOSPEL QUINTET
דון ביירון

ימק"א  11:00  25.5

משך המופע: 75 דקות ללא הפסקה 
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"פנטסטי! בכל פעם שביירון ניגש לפרויקט חדש, הוא חוקר אותו 
לעומק... הוא לא עוד נגן ג'אז שמבצע גוספל, אלא הוא מתחייב 
עמוקות לחומר שהוא נוגע בו, מקשיב לטקסטים ונותן להם ביטוי 
]BBC3 ,פרשני מרגש..."                           ]קווין לה ג'נדר

מתחם הרכבת הראשונה
23.5, חמישי, 22:00

להקת הרוכבים
חגיגת מוזיקלית ישראלית בסגנון קאנטרי.

הופעה צבעונית ואנרגטית, נוסטלגית וחדשה.

24.5, שישי, 15:30
מה יפים הלילות

הרכב של המתופף הוותיק דורון רפאלי.
בתכנית: שירי רועים מהקלאסיקה העברית בעיבודים 
סוחפים הנעים בין פיוז'ן לג'אז מודרני, בשילוב גרוב 

אפריקאי ובניחוח מקומי.

31.5, שישי, 15:30 
להקת השנים הראשונות - רמי ואיילנד

מוזיקה בטעם של פעם. הקלאסיקות האהובות של 
הביטלס, בוב דילן, פול סיימון, פיטר גבריאל ועוד. 

7.6, שישי, 15:30
LIFE Happens - אסתר רדא

מוזיקאית, ילידת ירושלים, מוערכת ועטורת שבחים. 
במופע שירים מאלבום הבכורה הבינלאומי שלה שאת 

כולו כתבה והלחינה.

מדרחוב בן-שטח
30.5, חמישי, 21:00 

הזמרת רותי נבון במופע "בהילוך גבוה"
מיטב השירים היפים מכל השנים בביצועים חדשים.

6.6, חמישי, 21:00
להקת אומהגומה עם העבריים מדימונה

מופע מחווה לענקי המוזיקה השחורה.
להיטים של סטיבי וונדר, ריי צ'ארלס, ארית'ה פרנקלין 

וויטני יוסטון ואחרים.

מועדון הג'אז פיוז'ן-פיס
עיריית ירושלים, האגף לתרבות ואמנויות, ופסטיבל ישראל מזמינים את הציבור לאירועים מוזיקליים המארחים את 

מיטב ההרכבים והמוזיקאים במתחם הרכבת הראשונה )תחנת הרכבת הישנה( ובמדרחוב בן-שטח.
הפקה: אגף תרבות ואמנויות | ניהול אמנותי: טניה מיכנובסקי

Photo by David Sokol 

דון ביירון הוא אחד מנגני הקלרניט והסקסופון המובילים בעולם. 

כמלחין וכמעבד בעל קול ייחודי הוא מגדיר בכל פעם מחדש כל 
סוג של מוזיקה שבו הוא עוסק: קלאסי, סלסה, היפ הופ, פאנק, 

רית'ם אנד בלוז, גוספל, כלייזמר ועוד.

ביירון הופיע על במות המוזיקה והג'אז החשובות בעולם לצד ג'ון 
היקס, ורנון רייד, סטיב קולמן, קרול קינג, המנצח דניאל ברנבוים 

ותזמורות סימפוניות רבות.

במופע New Gospel Quintet משמש הג'אז כפלטפורמה להתכתבות 
עם סוגי מוזיקה נוספים, ובו בוחר ביירון לפגוש ענקי גוספל כמו 

תומאס איי דורסי והאחות רוסטה ת'ארפ. 

בפסטיבל ישראל 2013 יופיע ביירון עם הרכב מוזיקאים: 
 )La Velle( שירה: לה וואל

 )Bruno Ruder( פסנתר: ברונו רודר
 )Brad Jones( בס: בראד ג'ונס

 )Sangoma Everett( תופים: סאנג'ומה אוורט

האנגר, מתחם הרכבת הראשונה  21:30  1.6

משך המופע: 80 דקות ללא הפסקה

NEW GOSPEL QUINTET
דון ביירון

כניסה חופשית

25

26

ג'אז ומוזיקת עולם 37www.israel-festival.org.il    *6226 :להזמנת כרטיסים



 מעל מיצרי ברינג, בין רוסיה לאלסקה, ממוקמים איי ווראנגל, אשר בידודם הגאוגרפי 
לאורך שנים הפך אותם לאחד האזורים העשירים ביותר בעולם בחיי-בר: מאות דובי 
קוטב, שועלי קוטב, איילי צפון, ניבתנים, לוויתנים, אווזי קוטב, וכמות לא נתפסת של 

ציפורים. הרוסים מכנים את האיים בחיבה: מחלקת היולדות של דובי הקוטב.

 רק ספינה אחת, ועליה מקום ל- 50 מטיילים בלבד, מגיעה לאיי ווראנגל 
 ל- 2 הפלגות גאוגרפיות בשנה. הפלגות אלה מתמלאות במהירות, 

לעיתים למעלה משנה מראש.

איי ווראנגל )Wrangell Islands( נחשבים לאחד מאזורי הטבע 
העשירים והמרשימים בעולם בחיי-בר

איי ווראנגל

ההפלגה הבאה שלנו: 
8-22.8.2014 בהדרכת עוזי מייבום

אל מעבר לקצה העולם

www.primeclub.co.il



"יש מוזיקה המתחננת שינגנו 
אותה בקולי קולות, כל 

הדלתות והחלונות נפתחים וגם 
השכנים נשבים בגל האנרגיה 
המתפרץ. זוהי המוזיקה של 

רנטו בורגטי..." 
]Parool, NL, March 2011[

צילום: רונן דבש
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"הלובים" מארחים את ברי סחרוף

31.5      22:00    ימק"א

משך המופע: 90 דקות ללא הפסקה 

Renato Borghetti

משתתפים:
Renato Borghetti :gaita ponto diatonic button accordion

Pedro Figueiredo: sax, flute
Daniel SÁ: guitar

Vitor Peixoto: piano

 רנטו בורגטי, נגן האקורדיאון מן הטובים בדרום אמריקה,
מגיע לישראל עם הרכב מוזיקלי משובח לקונצרט יחיד 
שמשלב מוזיקה מסורתית עם אלמנטים של ג'אז, טנגו 
ומוזיקה קאמרית. המוזיקה של בורגטי מוגדרת אקסטטית, 

מלאת הומור ווירטואוזית.

כאמן פולק שמחוז הולדתו הוא ריו גרנדה דו סול שבדרום 
ברזיל, מעבד בורגטי את הסאונד המאפיין את מקורותיו, 
ומעביר אותו תהליך של מודרניזציה שסופו הוא חגיגה 

מוזיקלית-בימתית בלתי נשכחת.

מופע השקה ל"נדודים" - אלבום הפיוטים של יהודי לוב הרואה אור לאחר שנתיים ממושכות של עבודת 
איסוף דקדקנית והיכרות עם אינספור חומרים מוזיקליים וטקסטואליים. האלבום והמופע שמתלווה 
אליו מביאים לראשונה למרכז הבמה את המסורת המוזיקלית העשירה של יהדות לוב, מסורת שמייחד 
אותה שילוב מרתק בין סגנונות מוזיקליים שונים בהם מוזיקה ערבית, אפריקאית, טורקית, מערבית ועוד. 

"הלובים", ובראשם המנהלים והמעבדים המוזיקליים יניב רבה וינקלה סגל, יארחו בהופעת בכורה את ברי סחרוף, 
שנטל חלק באלבום ובפרויקט, ויצטרף למופע ההשקה.

הלובים - עּוד, עיבודים וניהול מוזיקלי: יניב רבה | בס, גיטרות וטאר, עיבודים וניהול מוזיקלי: ינקלה סגל
שירה: יצחק חיון | קאנון: אריאל קסיס | נאי: יצחק ונטורה | כלי הקשה: משה נורי, רועי פרידמן 

אורח מיוחד: ברי סחרוף - גיטרות ושירה                  נגנים אורחים: עדי רנרט - קלידים, ניצן חן רזאל - כינור

Photo by Pablo Chasseraux 

21:00   תיאטרון ירושלים,  4.6
אולם ע"ש רבקה קראון

משך המופע: 120 דקות ללא הפסקה 

נדודים

חגיגה ברזילאית
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בואו,
יהיה פסטיבל!
גם  ממשיכה  ולאמנות,  לתרבות  הפיס  מועצת 
פרויקטים  ליזום  ויוצרים,  אמנים  לקדם  השנה 
האמנותית  ליצירה  הרחב  הקהל  בין  המפגישים 
ולתרום לעשרות פסטיבלים שונים ברחבי הארץ. 

בואו לחגוג איתנו בפסטיבלים 
ולהיות חלק מהחוויה.

הצטרפו לקבוצת “צריך פיס בתרבות” ב-

25.5, מוצ"ש - פתיחת דלתות 20:00, תחילת מופע: 22:00
המוזיקאי דניאל זמיר מארח את נינו ביטון

29.5, רביעי - פתיחת דלתות 19:30, תחילת מופע 21:30
 נקודת מפגש – סופר-גרופ ישראלית חדשה בהשתתפות שלמה בר,

מאיר ישראל, עדי רנרט, מיקי שביב, אילן בן עמי ויעל אופנבך

30.5, חמישי - פתיחת דלתות 20:00, תחילת מופע: 22:00
מופע של הזמרת ריף כהן

31.5, שישי - פתיחת דלתות: 12:30, תחילת מופע 14:00
איך שיר נולד – יהונתן גפן במופע חדש לילדים )וגם להורים( 

עם סיון טלמור, ורד פיקר ויהונתן ארצי

מכירת הכרטיסים למופעים אלה מתבצעת דרך מועדון הזאפה: 9080*
www.zappa-club.co.il  

פסטיבל ישראל מארח: מועדון זאפה ירושלים
במסגרת יציאת הפסטיבל לאתריה הקסומים של ירושלים, יהווה מועדון הזאפה שבמתחם התחנה 

הראשונה אחד ממוקדי הפסטיבל. 

כחלק משיתוף הפעולה בין פסטיבל ישראל לבין מועדון הזאפה, הנחשב לבית של המוזיקה הישראלית 
בשנים האחרונות, יתארחו בזאפה ירושלים האמנים הבאים:

מוזיקה ישראלית



צילום: רונן אקרמן

צילום: אריאל בשור

האנגר, מתחם הרכבת הראשונה  21:00  28.5

משך המופע: 90 דקות ללא הפסקה  

מירי מסיקה 
מארחת את נורית גלרון

מירי מסיקה היא אחת הזמרות המובילות והבולטות במוזיקה 
הישראלית. קולה החם ונוכחותה הבימתית קנו לה עשרות 
אלפי מעריצים בישראל, וזיכו את אלבומה הראשון באלבום 

פלטינה כפול על מכירה של למעלה מ-80,000 עותקים.

במופע שיעלה בפסטיבל תבצע מירי שירים מן הרפרטואר 
הקבוע שלה לצד ביצועים מיוחדים לשירים של זמרות 
גדולות כמחווה לקולה של האישה במוזיקה הבינלאומית. 

אורחת מיוחדת: נורית גלרון

אוהבים מוזיקה ישראלית? 
אל תחמיצו את מופע הפתיחה של 
שלומי שבן בתאריכים 23.5 24.5 

פרטים נוספים בעמ' 7 
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צילום: אילן בשור

מופע הנעילה
כוורת חוזרת להקת כוורת

בשנת 1973 הוקמה "כוורת". אל חבריה דני סנדרסון, גידי גוב, אפרים שמיר, אלון אוליארצ'יק ומאיר פניגשטיין, 
ששירתו יחד בלהקת הנח"ל, הצטרפו יוני רכטר ויצחק קלפטר, וב-15 ביוני 1973 עלה המסך על תכניתם הראשונה  
"סיפורי פוגי". חודשים מספר אחר כך יצא האלבום הנושא את שם המופע. האלבום זכה להצלחה גדולה, והניב 
להיטי ענק, בהם "המגפיים של ברוך", "פה קבור הכלב" ו"שיר המכולת". "המגפיים של ברוך" כבש את המקום 
הראשון במצעדי הפזמונים, הלהקה זכתה בתואר "להקת השנה", ובתוך זמן קצר מכר האלבום למעלה מ-70,000 

עותקים )שיא באותה התקופה(.

שנה לאחר מכן ייצגה הלהקה את ישראל בתחרות האירוויזיון, וביצעה את הלהיט "נתתי לה חיי".

בשנת 1975 שיחררה הלהקה אלבום נוסף – "צפוף באוזן". האלבום, שהיה מורכב משירים שכתבו כל חברי הלהקה, 
הניב גם הוא להיטים גדולים, בהם "שיעור מולדת", "ָּגְלָית", "היא כל כך יפה" ועוד.

בשנת 1976 התפרקה הלהקה, ובשנים 1984, 1990 ו-1998 התאחדה למופעים חד-פעמיים. 

במלאת 40 שנה ל"סיפורי פוגי" פסטיבל ישראל גאה לארח את איחודה הרביעי של הלהקה לשלושה קונצרטים 
בבריכת הסולטן בירושלים.

פרויקט איחוד "כוורת" מופק בשיתוף טלית הפקות - יהודה ובתיה טלית.

מומלץ להצטייד בלבוש חם.

בריכת הסולטן  20:30  19.6
בריכת הסולטן  20:30  20.6
בריכת הסולטן  21:00  22.6

כל הכרטיסים אזלו במכירה מוקדמת!
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כטוב בעיניכם 
 תיאטרון המדיטק בשיתוף תיאטרון בית לסין

10:30             מדיטק, חולון   25.5
12:30             מדיטק, חולון      25.5
בית שמואל, ירושלים  11:00     1.6

משך המופע: 60 דקות ללא הפסקה

תרגום: דורי פרנס
עיבוד ובימוי: עידו ריקלין

תפאורה: טליה אוטולנגי | תלבושות: אורן דר | תנועה: גיא אלון
             משתתפים: איליה גרוס, איתי פולישוק, אמיר קריאף, גיל וייס, דן קיזלר, הילה שליו, שחר הילה ניב, שי אגוזי

אורלנדו, בן איכרים צעיר, מגיע לארמון הדוכס כדי לנסות את מזלו בקרב היאבקות מסוכן. כנגד כל הסיכויים 
הוא מנצח בקרב, ואף שובה את לבה של רוזלינד, בת אחיו של הדוכס. אבל האושר והמזל אינם משחקים 
לאורלנדו. רוזלינד מגורשת מן הארמון, ובורחת עם בת הדוד שלה, הנסיכה סיליה, אל היער. וזאת רק תחילתה 

של ההרפתקה.

הקומדיה של וויליאם שייקספיר נעה בין ארמון מפואר לבין יער פלאות, בין קרבות למשחקים, בין פיוט 
לשעשוע עד לסוף הטוב והמיוחל.

תיאטרון המדיטק ותיאטרון בית לסין מציגים עיבוד חדש, מיוחד לילדים ולנוער, למחזה בן ארבע מאות שנה 
שנותר צעיר, רענן ומקסים.

ההצגה מתאימה לבני 8 ומעלה.

11:30        בית שמואל, ירושלים  25.5
היכל התרבות מטה יהודה  17:30  2.6

משך המופע: 60 דקות ללא הפסקה

הלב של שירז
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער

מחזה ע"פ ספרה של ריטה יהאן-פורוז
מחזה מאת צרויה להב

פזמונים: ריטה יהאן-פורוז וצרויה להב
בימוי וכוריאוגרפיה: עוז מורג 

תפאורה: במבי פרידמן | תאורה: רונן נג'ר | תלבושות: יובל כספין
עריכת פסקול: נדב רובינשטיין

משתתפים: סיוון פז בוגנים, יוליה איגלניק, עופר פלדמן, תקווה עזיז, שמרית ששו, לירון כהן, ארז צמח ועוד

סיפורה של שירז הצעירה, שחיה כמשרתת בבית אמה ואחותה החורגות. ביום סתווי אחד, כשישבה על אדן החלון 
לסרוג סוודר לקראת החורף, נשאה הרוח את כדור הצמר של שירז אל ביתה של אישה מסתורית. המפגש של 
שירז עם האישה מוכיח כי מה שחשוב הוא להקשיב לקול הפנימי של האדם ולמאוויי הלב הכמוסים, ולא רק 

למה שנאמר ונראה לכול מבחוץ. 

בני האדם, במצוקתם, אינם יודעים לבקש את מה שהם באמת זקוקים לו, ולבה של שירז, אולי כמו לבם של ילדים 
שקראו את הספר ויצפו בהצגה, ימצא את הדרך אל לבה של האישה המסתורית כמו גם אל לבם של אחרים.

ספרה של הזמרת ריטה זוכה לעיבוד בימתי מרהיב, המשלב תיאטרון ומחול לצד מוזיקה אותנטית, תלבושות 
צבעוניות ותפאורה קסומה. את ההצגה מלווה פסקול מתוך אלבומיה השונים של ריטה שהבולט ביניהם הוא 

האלבום הפרסי שראה אור בשנה שעברה.

רכישת כרטיסים למופע בהיכל התרבות מטה יהודה בלבד: 
www.m-yehuda.org.il :במשרד ההיכל 02-9908105 ובאתר המועצה האזורית

ההצגה מתאימה לבני 5 ומעלה.
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עיצוב: סטודיו שועל
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יקבי יהודה
Yehuda



צילום: אלון ארשוב

יום האקדמיה למוסיקה
ישראל את  יארח פסטיבל  גם השנה  כמדי שנה, 
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, על מחלקותיה 
והרכבי המוזיקה הנפלאים שלה, במסגרת יום האקדמיה 

בפסטיבל.

שלושה קונצרטים יתקיימו בשעות אחר הצהריים והערב 
ברחבת הנרי קראון ובאולם הקונצרטים.

הכניסה ללא תשלום
האירועים באולמות על בסיס מקום פנוי.

5.6    18:00   קונצרט מוזיקה קאמרית

התכנית הקאמרית למצטיינים ע"ש יונס וסוראיה נזריאן
מנהל אמנותי: מאסטרו אבי אברמוביץ'

5.6    19:30    קונצרט מוזיקה מזרחית

האנסמבל הייצוגי של המחלקה המזרחית באקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים, המורכב מסטודנטים ערבים 
ויהודים, יבצע קטעי שירה וקטעים אינסטרומנטליים 
מאת גדולי המלחינים של הקלאסיקה הערבית בניצוחו 

של נסים דקוואר.

5.6    20:30    קונצרט סימפוני

התזמורת הסימפונית ע"ש מנדי רודן, המקהלה הקאמרית 
שליד האקדמיה ומקהלת הסטודנטים.

מנצח: מאסטרו אורי סגל

 בתכנית: יצירתו של מרדכי סתר תיקון חצות
והסימפוניה הרביעית מאת צ'ייקובסקי.

מועדון הג'אז פיוז'ן-פיס
אירועים מוזיקליים עם מיטב ההרכבים 
והמוזיקאים במתחם הרכבת הראשונה 

)תחנת הרכבת הישנה( ובמדרחוב בן-שטח. 
כל הפרטים בעמוד 37

מופעי חוצות ועוד 
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MIND THE GAP
קבוצת מסתורין

מתחם הרכבת הראשונה  22:45 ,20:00         23.5
25.5              20:30, 22:45            תיאטרון ירושלים
30.5              20:00, 22:15               תיאטרון ירושלים
1.6                20:30, 23:00    מתחם הרכבת הראשונה
7.6                13:00, 15:45               תיאטרון ירושלים

הכניסה ללא תשלום

רעיון, בימוי וניהול אמנותי: יוליה גיניס
עיצוב תלבושות, אביזרים ובובות: אולגה גורביץ'

שחקנים יוצרים: ליאור אבשלום, תמרה קובלסקי, איה דיין, 
איב איילין, דניאל כהן, דנה פורר, יואל רון, אברי סער, מאור 

פרידמן, דני ברוסובני

במופע חוצות רב-משתתפים, שהוזמן במיוחד על ידי 
פסטיבל ישראל, מביאה קבוצת תיאטרון מסתורין את 
עולם דמיוני למתחם הרכבת הראשונה בירושלים: 
מחול, קרקס, בובות ענק ומוזיקה הבוראים את המרשים 
והמעוות, הנוגע ללב והיפה מעולמות רחוקים של 

פנטזיה באירוע חוצות מיוחד במינו.

20 לגן החיות התנ"כי
רקמה אנושית וחיה...

לציון  אירועי 20 שנה לגן החיות, הגן מארח יוצרים 
ירושלמים במופעי חוצות של מוזיקה ותיאטרון, 
סדנאות וג'אגלינג, שימוקמו בשעות בין הערביים 
בשלושה ימי חמישי בתקופת הפסטיבל בנקודות נוף 
יפהפיות בגן. בין מופעי החוצות תפעלנה גם עמדות 
הדרכה שיעסקו במיזמי שמירת הטבע הייחודיים 

לגן הירושלמי.
האירועים יכללו בין היתר מוזיקה אירית, ג'אז ודיקסי, 
מוזיקת עולם בנגיעה יהודית, המופע "משלי חיות" 
של תיאטרון האינקובטור ומופעים מבית היוצר של 

"מחול שלם".
האירועים, כולם בסיוע הקרן לירושלים, יתקיימו בימי 
חמישי, בתאריכים 23, 30 במאי, 6 ביוני, בין השעות 

 .19:30-16:30
עלות הכניסה לגן החיות כולל כל המופעים היא

40 ₪ לילד )18-3( ו-50 ₪ למבוגר.

 רכישת הכרטיסים בגן החיות בלבד
טלפון לפרטים: 02-6750125

 
עשרות זמרים מרחבי הארץ,

בהפנינג שירה עברית.
בהפקת אגודת הורה ירושלים.

יום שישי, 24 מאי, בין השעות 11:00–14:30  
בשדרות ממילא )אלרוב(.  הכניסה ללא תשלום

מרתון חבורות זמר ישראליות
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צילום: אלון ארשוב



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

הפרעה בשל צילומי הטלוויזיה. הזכות לשינויים שמורה.

· 15% הנחה על המחיר המלא לרוכשי כרטיסים ל-2 מופעים או יותר.

· המחירים על פי המיקום באולם.

· מחירי כרטיסים לשלוש השורות האחרונות באולם שרובר ובאולם הנרי קראון 80 ש"ח.

· למחזיקי כרטיס ירושלמי 10% הנחה על המחיר המלא.

אין כפל מבצעים.

מלאשם המופע
הנחה 

ברכישת 2 
מופעים

שלומי שבן1
249212
209178
189161

2
כשפיקאסו ודאלי
220187 רוקדים פלמנקו *

180153שרון אייל וגיא בכר *3
150128

עמנואל גת4
160136
140119

8080

להקת המחול הקיבוצית5
160136
120102

8080
120102ענת גריגוריו *6

בלט ז'נבה7
220187
180153

8080
81927150128
9 THE BEE150128

10* THE TABLE120102
120102איגלו *11
120102קבוצת זיק *12

אסתר 14
160136
120102

8080

פולחן האביב15
160136
120102

8080

מלאשם המופע
הנחה 

ברכישת 2 
מופעים

16* HOLY CITY150128

140119מקהלת לטביה17
120102

140119אנסמבל הורטוס18
120102

120102פסטיבל ישראל בעין כרם *19

מרתון בטהובן21
140119
120102

8080

150128ווקס לומיניס22
120102

 אביטל פוגש23
את אביטל

150128
120102

150128יניב ד'אור ואנסמבל נאיה24
120102

דון ביירון25
210179
170145
120102

140119חגיגה ברזילאית - רנטו בורגטי27
120102

130111נדודים28

מירי מסיקה29
189161
159135
129110

9077הלב של שירז31
9077כטוב בעיניכם32

תיאטרון ירושלים: 
טלפון: 02-5605755

שעות קופה: 19:00-09:30 
שישי - 12:00-09:30 

שבת - חצי שעה אחרי צאת השבת עד 21:30

מרכז מכירות ארצי: 6226*

בימות:
שמאי 8, טלפון: 02-6237000

 ראשון-חמישי 19:00-09:00
שישי 13:00-09:00

הקופות ייפתחו שעה לפני מועד תחילת המופע

מדיטֿק, חולון:
טלפון: 03-5021552

 ראשון-חמישי 19:00-09:00
שישי 13:00-09:00

יימכרו כרטיסים רק למופעים 
המתקיימים במדיטק חולון

ישיבה

עמידה
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מוזיאון מגדל דוד
שער יפו
טלפון: 02-6265333

בריכת הסולטן
 דרך חברון, 
חטיבת ירושלים

האנגר
 מתחם הרכבת הראשונה
כיכר דוד רמז
מול תיאטרון החאן

 המעבדה
זאפה ירושלים
דרך חברון 28

טלפון: 9080*

מרכז עדן-תמיר
רח' המעיין, עין כרם
טלפון: 02-6414250

* במופע זה מקומות הישיבה אינם מסומנים

מחירי מופעיםמחול

פרטים ומבצעים



מדיטֿק, חולון:
טלפון: 03-5021552

 ראשון-חמישי 19:00-09:00
שישי 13:00-09:00

יימכרו כרטיסים רק למופעים 
המתקיימים במדיטק חולון

מפת אתרי הפסטיבל בירושלים

ימין משה

מחנה
ישראל

רחביה

 קרית
שמואל

כפר דוד
מתחם ממילא

 הרובע
הארמני

הר ציון

קוממיות
טלביה

אבו תור
גבעת חנניה

 המושבה
הגרמנית

60

60

60

אתרים מחוץ לירושלים:

מדיטק, חולון
שד' גולדה מאיר 6

טלפון: 03-5021551/2

תיאטרון ירושלים 
לאמנויות הבמה

אולמות שרובר, הנרי קראון, 
רבקה קראון, האולפן החדש*

רח' מרכוס 20
טלפון: 02-5605755

בית הנסן
רחוב גדליהו אלון

טלפון: 02-5793702

בית שמואל
רח' שמאע 6

טלפון: 02-6203463
מוזיאון מגדל דוד
שער יפו
טלפון: 02-6265333

בריכת הסולטן
 דרך חברון, 
חטיבת ירושלים

האנגר
 מתחם הרכבת הראשונה
כיכר דוד רמז
מול תיאטרון החאן

 המעבדה
זאפה ירושלים
דרך חברון 28

טלפון: 9080*

ימק"א
רח' דוד המלך 26

טלפון: 02-5692692

ז'ראר בכר
אולם ליאו מודל

רח' בצלאל 11
טלפון: 02-6251139

מרכז עדן-תמיר
רח' המעיין, עין כרם
טלפון: 02-6414250

היכל התרבות מטה יהודה
קיבוץ צרעה

טלפון: 02-9908105

*הישיבה באולפן החדש בתיאטרון ירושלים הינה בכיסאות פלסטיק ניידים. סידורי הישיבה משתנים בהתאם.
*במופעי מוזיאון מגדל דוד ובריכת הסולטן מומלץ להצטייד בלבוש חם.

קרן היסוד

זאב ז'בוטינסקי

יצחק אלחן

דרך חברון

דרך בית לחם

ס
כו

מר

אים
ק רפ

עמ

הנשיא

עזה
רך 

ד
רמב"ן

דוד רמז

דוד המלך

השלום

ים
של

רו
ת י

יב
ט

ח

יצחק קריב

המלך ג'ורג' שון אגרון
גר

מעלה
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הפסטיבל מודה לגופים הבאים על סיועם:

פסטיבל ישראל מודה לצוות מחסן 2 בנמל יפו, 
לעובדי האגף לתרבות ולאמנות בעיריית ירושלים ולעובדי תיאטרון ירושלים.

 מרכז 
ז’ראר בכר 
gerard behar 
center

 תיאטרון
המדיטק

שגרירות ארה"ב

E-mail: info@israel-festival.org.il | 02-5669850 :משרדי פסטיבל ישראל – פקס
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יוסי טל-גן
מנכ"ל הפסטיבל

משה קפטן
מנהל אמנותי

גיל שוחט
יועץ מוזיקה קלאסית

אביבה ניר-גלעדי
עוזרת למנכ"ל

אסיה לבטוב
פרסומים וקשרי חוץ

דינה אשכנזי
מנהלת חשבונות

הפקה:
מירי מנירב מפיקה

רחל הר-זהב מפיקה בפועל
הדר בריר עוזרת הפקה

מנהלת שיווק: שירה יעבץ-אפל
מכירות: יואל פאר

ראיית חשבון: אברהם בכר ושות'
מבקר: רו"ח עופר ססובר

יועצת משפטית: עו"ד תמר פיינברג

יחסי ציבור:
אורה לפידות

עדי צורף
גילי לוי

ניו מדיה: אורי לפידות

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, יחזקאל ביניש, יצחק בן-נסים, אהובה גנור, קטיה גרז'בובסקי, חנה הרצמן, דני מימרן, יונתן לבני, 

ברי סבירסקי, הרי ספיר, רותה פלד, יוסי שרעבי, מיכה ינון, איל שר

משקיפה: נילי כהן

צוות פסטיבל ישראל:

פרסום, גיוס חסויות והפקת החוברת:
יוסי נבון – נבון ארט בע"מ

עיצוב גרפי ומיתוג:
                    גרפיקה ואינטרקטיב

מורן בויס ויעל רון

עריכת צילומי וידאו: אורן מנצורה
עורכת לשונית: גל קוסטוריצה
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פרסום, גיוס חסויות והפקת החוברת:
יוסי נבון – נבון ארט בע"מ

עיצוב גרפי ומיתוג:
                    גרפיקה ואינטרקטיב

מורן בויס ויעל רון

עריכת צילומי וידאו: אורן מנצורה
עורכת לשונית: גל קוסטוריצה

 



1800 -50 - 50 -10 ההצטרפות ודרכי  המועדון  פעילות  אודות  לשאלות 

מועדון Prime Club גאה לציין שנה לפעילותו, הכוללת שיתוף פעולה פורה בין למעלה ממאה 
חברות פרימיום ואלפי החברים שהצטרפו אליו ונהנים משירות יוצא דופן והטבות בלעדיות. 

אנו מברכים את חברי המועדון, מנכ"לים בכירים במשק הישראלי, מובילי דעת קהל, חברים 
ומודים לכם על שחברתם  וספר,  רוח, תרבות  הנמנים על צמרת הכלכלית בישראל, אנשי 

אלינו. אנו צופים כי עוד נכונו לנו שנים יפות ופוריות של הנאה משותפת.

yosi@navon.co.il, www.primeclub.co.il  050-5343404 נבון ארט בע"מ יוסי נבון, מנכ"ל
 03-6114031 פקס   ,03-6114030 טל.   52520 גן  רמת   ,7 ז'בוטינסקי  אביב,  משה  מגדל 

www.primeclub.co.il

הטבות מיוחדות בפסטיבל ישראל: 
 חברי המועדון נהנו מחשיפה מוקדמת של תוכנית הפסטיבל 

ונהנים מהנחה מיוחדת של 20% על כל מופעים.

אם אתם נמנים על קהל איכותי ובעלי עולם ערכים העולה בקנה אחד עם 
מועדון של  האקסקלוסיבי  החברים  לחוג  אתם  גם  הצטרפו  המועדון,   ערכי 
Prime Club ותיהנו ממגוון רחב של הנאות ואינטראקציה בינאישית ועסקית.

הרשמה לאורחים: עלות חברות זוגית לשנה – 1200 ₪.

הרשמה למוזמנים: מוזמנים הם מי שקיבלו בדואר הזמנת חברות הכוללת קוד 
הרשמה אישי למועדון. הזמנת החברות נשלחה מטעם חלק מהחברות הנוטלות 

חלק בפעילות המועדון, למספר מצומצם של לקוחות מועדפים.

 אם קיבלת לביתך הזמנת חברות וטרם מימשת אותה, אתה מוזמן לעשות זאת 
היום ולהצטרף למועדון ללא תשלום.  


