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שנות יצירה
Anniversary

קשרי רוח

פסטיבל ישראל חוגג  60בפרויקט רב-תחומי רחב היקף
המציין  70שנים של יצירה ישראלית.
שדה האמנות המקומי מצדיע לאמנות הישראלית לדורותיה,
ומתלכד בסולידריות לכדי אמירה חברתית על כוחה ועל
משמעותה של יצירה מקומית.
באירוע שיתפרס על פני ארבעה ערבים נצא למסע מרתק
של מוזיקה ,תיאטרון ,פרפורמנס ,מחול ,שירה ווידיאו ארט,
ונצטרף ל 40-אמניות ואמנים שיציגו בזו אחר זו יצירות
מקוריות קצרות שיצרו בהשראת יצירות ישראליות אייקוניות
של יוצרים משדות אמנות שונים משלהם.

#1

#2

#3

#4

שלישי15.6 ,

חמישי3.6 ,
אולם שרובר

רביעי9.6 ,
אולם רבקה קראון

חמישי10.6 ,
אולם שרובר

אולם רבקה קראון

אורלי פורטל בהשראת "המונולוג

אקו בהשראת You are a Saint

אמיר יציב בהשראת "משפט

אגי משעול בהשראת מנשה

של איקרוס" מאת שמעון אדף

של יוחאי מטוס

פיתגורס" מאת נתן אלתרמן

קדישמן

גלעד רטמן בהשראת "חורים

דליה שימקו בהשראת "כשהלכה

גלעד קמחי בהשראת יהודית רביץ

איציק ויינגרטן וגליה פרדקין

וידיות" מאת חזי לסקלי

ממני נערתי" מאת נתן זך

יחזקאל לזרוב בהשראת

דניאל ואמיר קולבן בהשראת

"הסעודה האחרונה" של עדי נס

"אבא שלי חייל" של אסד עזי

קרן פלס בהשראת צילומים של

יאיר דלאל בהשראת "אוונטי

בהשראת עבודת וידיאו של

זיו קורן מתקופת הקורונה

פופולו" של רפי בוקאי

מורג׳אן אבו דיבה

רועי חסן ועמית חי כהן

מאיה ז״ק בהשראת "בלילה בא

יחזקאל רחמים ויקיר ששון

בהשראת ז׳אק ז׳אנו

המבשר" מאת רחל המשוררת

בהשראת "תן לזמן ללכת"

שאנן סטריט בהשראת

נאוה צוקרמן בהשראת

"נישואין פיקטיביים"

טליה שפירא

של חיים בוזגלו ויוסי סויה
שרון גבאי ,מיה מגנט ומירי סגל

בהשראת "עין לטושה"
מאת גלעד עברון

תמיר גינץ בהשראת "שואה
שלנו" מאת אמיר גוטפרוינד

עומר קריגר בהשראת "עשור"
של נועה אשכול

רוני סומק בהשראת "פרש בודד"
של בשיר אבו רביע
רנה שינפלד
בהשראת מיכל רובנר

טל ניצן בהשראת Desert Trip
של עומר קליין
יורם כרמי ולהקת המחול פרסקו

של אביהו מדינה

מארק אליהו בהשראת "קקטוס,
חוף הילטון" של ברי פרידלנדר
שלומי שבן בהשראת מנשה
קדישמן

שרון אייל בהשראת "הולה תיל"
של סיגלית לנדאו

בהשראת אלזה לסקר-שילר.
(בהשתתפות ליא קניג)
גיבסון בר־אל וקבוצת תיאטרון

סמרטוט בהשראת "הוא הלך
בשדות" של יגאל תומרקין

דן רוברט להיאני בהשראת
בניין כלל שתוכנן על ידי דן איתן

מרים נאה וניר סגל בהשראת מעיל
המדבר של בית האופנה משכית

נעה דר בהשראת "נערת
הרוגטקה" של תמר גטר
רונה קינן בהשראת אורלי
קסטל-בלום

רונן יצחקי בהשראת
"בירושלים" של דוד פרלוב

שיר גולדברג בהשראת
"האמנם" מאת לאה גולדברג
שמעון בוזגלו ומתן אמסלם
בעקבות רן הררי

פסטיבל ישראל מציג שני פרויקטים מקוריים
בהם אמנות מתארחת ופועלת בתוך קהילה:

בית,
רוח ואירוח

שגרה מוסדית
2.0
הספרייה הלאומית ,משרד החינוך ,סניף רמי לוי בתלפיות,
שומרים בקניון מלחה ,מגמת מחול בתיכון לאמנויות,
בית חינוך עיוורים ובית ליוצאים בשאלה – אמנים ואמניות
השתלבו בחיי השגרה של כל אלה ,עבדו עם הצוותים של
המוסדות והציעו מרחבים חדשים של שיח,
יצירה והתבוננות בשגרת המקום.
הקהל מוזמן לביקור מרענן ומפתיע בכל אותם מוסדות,
שיאיר את שגרת המקום והביקור בו באור חדש.
האמניות והאמנים בפרויקט :אדוה ויינשטיין ,דבורה פישר,
דורון גליה-קינד ,דנה טקץ' ,לורה קירשנבאום ,מעיין ג'יימס,
ניצן מרגליות ,עידו עקוב ,רותם וולק ,תיאטרון הידית.

שבעה אמניות ואמנים משדות אמנות מגוונים התארחו
אצל שבע משפחות ברחבי ירושלים ,חקרו את המרחבים
הביתיים (פיזיים ורוחניים) ,ורקמו עם המשפחות פעולות
אירוח משותפות שיאפשרו לציבור להכיר את הרוח,
את המסורות ואת הטקסים של כל משפחה.
משכונת יהודה עמיחי שמעולם לא הוקמה ,דרך המאפייה
המיתולוגית של משפחת לנדנר במאה שערים ועד לקרצ'מע
בעין כרם ,הקהל מוזמן להתארח במרחבים המשפחתיים-
אמנותיים השונים שיצרו האמנים והמשפחות ,ולחוות
מקרוב את המגוון האנושי והרוחני שהולידו מפגשים אלה.
האמניות והאמנים בפרויקט :דפנה טלמון ,יפית ראובני,
להקת היללה ,לילך צפרוני ,מור לידור ,נועה רשף ,עמנואלה
עמיחי ,קהילת מצילות המזון ,רותם גרין ושרון גלזברג.

* מועדים ומיקומים של הפרויקטים "בית ,רוח ואירוח"
ו"שגרה מוסדית" יפורסמו בסמוך לתחילת הפסטיבל

מחכים לניסים

מאצ׳ו מן

חמישי ,20:30 ,17.6 ,אולם הנרי קראון ,תיאטרון ירושלים

במאי :אלכס ריגולה (ספרד)

תזמורת ירושלים מזרח ומערב פוגשת בספר הילדים הקסום

13-18.6 | 6-11.6
אולם הספורט הישן ימקא
ימים ראשון ,שלישי וחמישי 14:00-20:00 -
ימים שני ורביעי 10:00-18:00 -
ימי שישי 10:00-14:00 -

"מחכים לניסים" מאת אתגר קרת ושירה גפן ,ויוצרת מופע
רב-תחומי למבוגרים בעקבותיו.
עלילת הספר מגוללת את סיפורו של לב הקטן שמתעקש
לחכות לחברו ניסים בזמן שחברות וחברים אחרים מזמינים
אותו להצטרף לחוויות צבעוניות ומפתות.
בעיבוד הבימתי לספר שיצרו תום כהן ומירי לזר ,מסוגת
המוזיקה התוכניתית דוגמת פטר והזאב של סרגיי
פרוקופייב ,תזמורת ירושלים מזרח ומערב נוגעת בקשת
סגנונות רחבה שנעה בין ״קרנבל החיות״ של קמיל סן סנס
לבין פסקול הסרט ״חגיגה בסנוקר״ .לצד התזמורת יופיעו
אנסמבל רקדניות וכמובן אתגר קרת ושירה גפן שיגלמו את
לב וניסים.

צילוםMarti Artalejo :

תיאטרון דוקומנטרי פתלתל באולם ימקא הישן שמבקש
לחשוף את הפנים הרבות שאלימות כלפי נשים לובשת,
ושואל שאלות נוקבות אודות המחדלים הפוליטיים,

צילום :חיים יפים ברבלט

הקבוצה הספרדית  HEARTBREAK HOTELמציגה מיצב

המשפטיים ,החינוכיים ,החברתיים והמשפחתיים

בשיתוף ויצו
בשיתוף ימקא הבינ"ל ירושלים
* הכניסה כל  10דק' בקבוצות של 6
* במיצב דימויים תיעודיים קשים של אלימות
* הכניסה מגיל  15ומעלה
* הצפייה במיצב בהליכה

צילום שירה גפן :אייל נבו

בסיוע שגרירות ספרד

צילום אתגר קרתAlessandro Moggi :

שמאפשרים את המשך קיומה והתפשטותה.

עגל הזהב
גרסת רע מוכיח לאלבום "אהוד בנאי והפליטים"
במופע בכורה חגיגי
שבת ,21:30 ,19.6 ,אולם ימקא ירושלים

חניה ציבורית
חניון יס פלאנט ,מרכז שרובר לתרבות ,רח' נעמי  ,4ירושלים
שני ,שלישי ורביעי 19:00 ,14-16.6 ,ו21:00-

החניון התת־קרקעי של יס פלנט הופך לזירת התרחשות
צילום עטיפה :חנה סהר

ערה .כוריאוגרפים מובילים בשיתוף מוזיקאים ורקדנים
מהאקדמיה למוסיקה ולמחול יעלו יצירות חדשות תלויות
מקום .הקהל יגיע לחניון ,ומרגע הכניסה יקיף אותו רצף
התרחשויות פרפורמטיביות שיהפכו את העצירה והחניה
ליצירה מעוררת ומסעירה.
המפיק והמעבד המוזיקלי רע מוכיח חוזר לאלבום הבכורה

הכוריאוגרפיות והכוריאוגרפים בפרויקט :רועי אסף,

המופתי של אהוד בנאי "אהוד בנאי והפליטים" שיצא

איציק גלילי ,סופיה קרנץ ,ראנד טהא ,עלמה ליבנה,

ב 1987-והפך לאחד מאלבומי הרוק החשובים במוזיקה

נטע פולברמכר ,נועם פרוכטלנדר ומור שני.

הישראלית .האלבום של בנאי הציג קו מוזיקלי פורץ דרך,
ושילב רוק קצבי עם צליל מזרחי לצד תכנים שעוסקים
בקבוצות חברתיות ופוליטיות מוחלשות .שירים רבים
מתוכו ,בהם "עיר מקלט"" ,עבודה שחורה"" ,זמנך עבר",
"עגל הזהב" ועוד ,הפכו ללהיטי ענק.
בהשתתפות רע מוכיח ,ברי סחרוף ,קורין אלאל ,אפרת בן
צור ,ערן צור וכפיר בן ליש .אורח מיוחד :אהוד בנאי.
צילום :יונית אלמשעלי

מפיק :חיים שמש

פועם בלב
מרכז עדן תמיר ,עין כרם ,ירושלים

זו השנה הרביעית שבה פסטיבל ישראל מארח את הסדרה
"פועם בלב" בשיתוף מרכז פליציה בלומנטל ,מרכז למוזיקה
המציג יצירות שנכתבו ונכתבות בארץ על ידי מלחינים

מוזיקה
קלאסית בעין
כרם

ומוזיקאים מקומיים שסללו את דרכם כמובילי דרך בתחום

שישי12:00 ,4.6 ,

המוזיקה האמנותית הישראלית .השנה יוצגו שתי תוכניות:

ימי שבת | 11:00 ,19.6 ,12.6 ,5.6

מיניאטורות מתחברות
שישי12:00 ,11.6 ,

מוזיקאים ומלחינים חוזרים ליצירות מאת מלחינים ישראלים
שיצרו בשנות חייה הראשונות של מדינת ישראל .יצירות
מאת :יהודה זיסאפל ,מרדכי סתר ,בן ציון אורגד ,אבל ארליך,
ציפי פליישר ,ארך וולטר שטרנברג ,אנדרה היידו ,משה קילון.
בביצוע :ניצן אלון (אלט) ,יוסי ארנהיים (חליל) ,מתן דגן

(כינור) ,שירה אליאסף (קלרינט) ,יפעת וולטמן (צ'לו)

מרכז עדן תמיר ,עין כרם ,ירושלים

לכבוד שנת ה 60-להיווסדו של פסטיבל ישראל ,שהחל את
דרכו כפסטיבל בינלאומי למוזיקה קלאסית בקיסריה,
מרכז עדן-תמיר בניהולו של דרור סמל מציג ארבעה
קונצרטים בעקבות יצירות שהוצגו בשנותיו הראשונות
של הפסטיבל.
פסטיבל ישראל גאה לשתף פעולה עם המרכז זה העשור
החמישי ,ולהציג את מיטב הנגנים הקלאסיים בקונצרטים

דו קיום

מרגשים ומגוונים .בקונצרטים ינוגנו יצירות מאת:

שישי12:00 ,18.6 ,

מנדלסון ,בראהמס ,שומאן ,דבוז'ק ,שוברט ,מאהלר.

קונצרט ששואף לשקף את הקונפליקט החברתי-ישראלי
דרך שתי יצירות מקור המכילות סגנונות מוזיקליים שונים,

בתמיכת הקרן לירושלים

כלים מערביים לצד מזרחיים בשילוב טקסט מאת
דוד גרוסמן .יצירות מאת עודד זהבי וליאור נבוק.
בביצוע :רביעיית כרמל – רחל רינגלשטיין וטלי גולדברג

(כינורות) ,שולי ווטרמן (ויולה) ,תמי ווטרמן (צ'לו) /
תייסיר אליאס (עּוד) ,רודיה קוזלובסקי (קריין).
בתמיכת הקרן לירושלים
בתמיכת יהודה זיסאפל

למידע נוסף ולרכישת כרטיסים
WWW.ISRAEL-FESTIVAL.ORG
←

שלמו  ₪ 600במקום .₪ 720

מעגל הידידים של פסטיבל ישראל מסייע לפעילותו השוטפת של הפסטיבל
ולצמיחתו .אנחנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל הידידים של פסטיבל

←
←

פרטים נוספים באתר הפסטיבל או במייל merav@israel-festival.org.il -

פסטיבל ישראל בשיתוף ימקא הבינ"ל ירושלים מציעים מחירים מיוחדים
ברכישת כרטיסים ובהזמנת לינה בתקופת הפסטיבל.

דור גליה ואודי ,הלפרן רונית ודן ,נחשון דידי ושלום ,סבריסקי אן וברי ,סקר
רבקה ,עמיחי עידית ,ציוני אורלי ,קאמינגס רות ,קני אתי ומיקי  ,שר אביבה ויואל.

מחירים מיוחדים לאזרחים וותיקים ,סטודנטים ,חיילים ותלמידים
עם הצגת תעודה.

וליהנות ממיטב היצירה הבימתית העכשווית בארץ ובעולם.
אילן כרמל וערן ,אילן מיכל ואודי ,ארנון דפנה ,בן יעקב עפרה ,גריבסקי תמי,

 - 1+5ברכישת  6כרטיסים למופעי הפסטיבל ב ,₪ 120

להזמנות reservation@ymca.org.il / 02-5692686 -

←
←

אין כפל מבצעים
הפסטיבל מתקיים בהתאם להנחיות התו הירוק.

לוח
מופעים

3.6

4.6

5.6

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

20:30

12:00

11:00

קשרי רוח #1
תיאטרון
ירושלים

מוזיקה קלאסית
בעין כרם,
מרכז עדן תמיר

מוזיקה קלאסית
בעין כרם,
מרכז עדן תמיר

6.6

7.6

8.6

9.6

10.6

11.6

12.6

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

20:00-14:00

18:00-10:00

20:00-14:00

18:00-10:00

20:00-14:00

14:00-10:00

11:00

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מוזיקה קלאסית
בעין כרם,
מרכז עדן תמיר

20:30

20:30

12:00

קשרי רוח #2
תיאטרון
ירושלים

קשרי רוח #3
תיאטרון
ירושלים

פועם בלב,
מרכז עדן תמיר

13.6

14.6

15.6

16.6

17.6

18.6

19.6

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

יום שבת

20:00-14:00

18:00-10:00

20:00-14:00

18:00-10:00

20:00-14:00

14:00-10:00

11:00

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מאצ'ו מן,
ימקא ,ירושלים

מוזיקה קלאסית
בעין כרם,
מרכז עדן תמיר

19:00

19:00

19:00

20:30

12:00

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

מחכים לניסים,
תיאטרון
ירושלים

פועם בלב,
מרכז עדן תמיר

21:00

20:30

21:00

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

קשרי רוח #4
תיאטרון
ירושלים

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

21:30

עגל הזהב,
אולם ימקא

21:00

חניה ציבורית,
חניון יס פלאנט,
ירושלים

* מועדים ומיקומים של הפרויקטים "בית ,רוח ואירוח"
ו"שגרה מוסדית" יפורסמו בסמוך לתחילת הפסטיבל

שנות יצירה
Anniversary

