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ההרכבים ושמות האמנים
שירה בחורשה בצל העצים בניהול מוטקה שלף
"שירי לדינו ושירי יוון"  -בהנחיית מוטקה שלף ,אורי אורלב ,נגנים וזמרים.

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

פסטיבלים

שנים

בניהול סאשה פיין

קיקו דיי  -נגנית חליליות במבוק מיפן
מנגנת רפרטואר של נזירי זן ,מוסיקה מסורתית ,מוסיקה חדשה ואילתורים.
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דניאל וויאט  -נגן טאבלה
מנגנים קלאסיקה מן המזרח.
אנסמבלים ,הרכבים ומקהלות בפטיו בניהול מוטקה שלף
חבורת "תדר גבוה" פתח תקווה ,בניצוח תומר גיל-אור
רפרטואר החבורה מבוסס על שירים ישראליים בקשת רחבה של עיבודים וביצועים מיוחדים של תומר גיל–אור ,מנצח החבורה.
החבורה פועלת בחסות עירית פתח תקווה.

הפסטיבל ה 52-למוסיקה קולית

אנסמבל "הקול דבש" ,בניצוח דורון בן עמי
הרפרטואר כולל עיבודים מיוחדים של דורון בן עמי לשירים של מיטב המלחינים והפזמונאים הישראליים.
ההרכב מופיע במגוון רחב של מסגרות וארועים מוסיקליים.
חבורת "בריזה" נתניה ,בניצוח עמית בר צדק
עיבודים ל 6-קולות לשירים של מלחינים ופזמונאים ידועים ,עם הבט מיוחד על שירים שבפינות תקליטים ושכדאי להכירם.
העיבודים וההגשה יחודיים ומאפשרים למאזין להיות שותף לסיפור השיר.

קונצרטים בחוץ  -הפסטיבל שבתוך הפסטיבל

חמישי  12.10.17שבת 14.10.17

"שבע איש" ,בניצוח עמית בר צדק
ההרכב הוקם ב 2016-ומתמקד בעיבודים מקוריים של מיטב היוצרים ,לצד נגיעות בג'אז ובמוסיקה קלאסית.
העיבודים הקוליים וההגשה הייחודית מאפשרים בניית עולם מלא ועשיר של צלילים.

על הדשא בפינה המערבית
שלישיית גבריאלה לואיס
בתוכניתם "מלונדון לאדינבורו"  -שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים :אנגליה ,אירלנד וסקוטלנד וטעימות מהאימפריה
הבריטית שמעבר לים.
גבריאלה לואיס  -זמרת ,פסנתרנית ,נגנית חליל אירי ותוף אירי ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -זמר ונגן גיטרה ומפוחית

שירה
בצל העצים
בחורשה
פינת
ירושלים

הכנסיה

הפטיו

דפנה לוי והקלאסיקטס
מופע ג'אז בשילוב יצירות קלאסיות ,מוסיקה ישראלית ופולקלור.
דפנה לוי  -זמרת ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן ,ערן זילברברג  -נגן קונטרבאס

פינת
הזיתים

פינת הזיתים
מסע מוסיקלי חוצה גבולות
עיבודים מיוחדים וסוחפים למיטב הלהיטים האינסטרומנטליים מארגנטינה ,מברזיל ,מוונצואלה ,מצרפת ,מאיטליה,
מיוון ,מבולגריה ועוד.
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון וירטואוז ומנהל מוסיקלי ,אדם מדר  -אמן רב תחומי ,נגן חליליות ,גיטרות ,מנדולינות וחצוצרה,
יוסי חזות  -פסנתרן

על שא
הד

חבורת הזמר "אלגרוס" ,בניצוח יעל גרוס
החבורה פועלת בצורה עצמאית ב"כפר תקווה" שבפאתי קרית טבעון .הזמרים כולם תושבי האזור ופועלים בהפקת ארועים
משותפים עם חברי הכפר וצוות עובדיו.

שעות 12:00 - 16:00

הזכות לשינויים שמורה להנהלה

חבורת הזמר "דומיננטה" ,בניצוח צבי שרף
שירים ישראליים ,גוספל ,ג'אז ,פופ לועזי ופולקלור ,בעיבודים קוליים של המנצח על ההרכב צבי שרף.

סוכות 11-14.10.2017

ראו תוכניה מפורטת עם שמות הנגנים בגב הפלייר
עמותת הידידים לקידום
תרבות ,מוסיקה ותיירות
באבו-גוש והרי יהודה (ע"ר)

קונצרטים

בחוץ

-

הפסטיבל

יום חמישי  -סוכות 12.10.17
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"אם יש אי שם"  -משירי לדינו ושירי יוון
שירת הקהל בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב

בהשתתפות נגנים וזמרים

הפטיו  -מקהלות ואנסמבלים

12:00-12:35
12:40-13:15
13:20-13:55
14:00-14:35
14:40-15:15
15:20-16:00

חבורת "תדר גבוה" ,בניצוח תומר גיל-אור
אנסמבל "הקול דבש" ,בניצוח דורון בן עמי
חבורת "בריזה" נתניה ,בניצוח עמית בר-צדק
חבורת "תדר גבוה" ,בניצוח תומר גיל-אור
אנסמבל "הקול דבש" ,בניצוח דורון בן עמי
חבורת "בריזה" נתניה ,בניצוח עמית בר-צדק

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00

"קלאסיקה מן המזרח"  -מוסיקה הודית קלאסית על סיטאר בלווי טאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דניאל וויאט  -נגן טאבלה
קיקו דיי  -נגנית חליל במבוק
ברפרטואר של מוסיקת נזירי זן מסורתית ומוסיקה חדשה ואילתורים
"קלאסיקה מן המזרח"  -מוסיקה הודית קלאסית על סיטאר בלווי טאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דניאל וויאט  -נגן טאבלה
קיקו דיי  -נגנית חליל במבוק
ברפרטואר של מוסיקת נזירי זן מסורתית ומוסיקה חדשה ואילתורים

על הדשא בפינה המערבית

12:15-13:00

"מלונדון לאדינבורו"

13:15-14:00

דפנה לוי והקלאסיקטס

14:15-15:00

"מלונדון לאדינבורו"

15:15-16:00

דפנה לוי והקלאסיקטס

פינת הזיתים
12:30-13:15
13:30-14:15
14:30-15:30

שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים – אנגליה ,אירלנד ,סקוטלנד וטעימות מהאימפריה הבריטית שמעבר לים
גבריאלה לואיס  -זמרת ,פסנתרנית ,חליל אירי ותוף אירי ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -זמר ,נגן גיטרה ומפוחית
מופע ג'אז בשילוב יצירות קלאסיות ,מוסיקה ישראלית ופולקלור
דפנה לוי  -זמרת ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן ,ערן זילברברג  -נגן קונטרבאס
שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים – אנגליה ,אירלנד ,סקוטלנד וטעימות מהאימפריה הבריטית
גבריאלה לואיס  -זמרת ,פסנתרנית ,חליל אירי ותוף אירי ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -זמר ,נגן גיטרה ומפוחית
מופע ג'אז בשילוב יצירות קלאסיות ,מוסיקה ישראלית ופולקלור
דפנה לוי  -זמרת ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן ,ערן זילברברג  -נגן קונטרבאס

מסע מוסיקלי חוצה גבולות

עיבודים מיוחדים וסוחפים ממיטב הלהיטים האינסטרומנטליים מארגנטינה ,מברזיל ,מוונצואלה,
מצרפת ,מאיטליה ,מיוון ,מבולגריה ועוד
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון ומנהל מוסיקלי ,אדם מדר  -אמן רב תחומי ,נגן חליליות ,גיטרות,
מנדולינות וחצוצרה ,יוסי חזות  -פסנתרן

שבתוך

הפסטיבל

יום שבת 14.10.17
שירה בחורשה בצל העצים
13:15-14:45

"אם יש אי שם"  -משירי לדינו ושירי יוון
שירת הקהל בהנחיית מוטקה שלף ואורי אורלב

בהשתתפות נגנים וזמרים

הפטיו  -מקהלות ואנסמבלים

12:00-12:35
12:40-13:15
13:20-13:55
14:00-14:35
14:40-15:15
15:20-16:00

חבורת "שבע איש" ,בניצוח עמית בר-צדק
חבורת "דומיננטה" ,בניצוח צבי שרף
חבורת "אלגרוס" ,בניצוח רחל גרוס
חבורת "שבע איש" ,בניצוח עמית בר-צדק
חבורת "דומיננטה" ,בניצוח צבי שרף
חבורת "אלגרוס" ,בניצוח רחל גרוס

פינת ירושלים למוסיקה קאמרית

12:15-13:00
13:15-14:00
14:15-15:00
15:15-16:00

"קלאסיקה מן המזרח"  -מוסיקה הודית קלאסית על סיטאר בלווי טאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דניאל וויאט  -נגן טאבלה
קיקו דיי  -נגנית חליל במבוק
ברפרטואר של מוסיקת נזירי זן מסורתית ומוסיקה חדשה ואילתורים
"קלאסיקה מן המזרח"  -מוסיקה הודית קלאסית על סיטאר בלווי טאבלה
דודו אלכביר  -נגן סיטאר ,דניאל וויאט  -נגן טאבלה
קיקו דיי  -נגנית חליל במבוק
ברפרטואר של מוסיקת נזירי זן מסורתית ומוסיקה חדשה ואילתורים

על הדשא בפינה המערבית

12:15-13:00

"מלונדון לאדינבורו"

13:15-14:00

דפנה לוי והקלאסיקטס

14:15-15:00

"מלונדון לאדינבורו"

15:15-16:00

דפנה לוי והקלאסיקטס

פינת הזיתים
12:30-13:15
13:30-14:15
14:30-15:30

שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים – אנגליה ,אירלנד ,סקוטלנד וטעימות מהאימפריה הבריטית שמעבר לים
גבריאלה לואיס  -זמרת ,פסנתרנית ,חליל אירי ותוף אירי ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -זמר ,נגן גיטרה ומפוחית
מופע ג'אז בשילוב יצירות קלאסיות ,מוסיקה ישראלית ופולקלור
דפנה לוי  -זמרת ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן ,ערן זילברברג  -נגן קונטרבאס
שירים ומנגינות מהאיים הבריטיים – אנגליה ,אירלנד ,סקוטלנד וטעימות מהאימפריה הבריטית
גבריאלה לואיס  -זמרת ,פסנתרנית ,חליל אירי ותוף אירי ,מעין כרמלי  -כנרת ,שי טוחנר  -זמר ,נגן גיטרה ומפוחית
מופע ג'אז בשילוב יצירות קלאסיות ,מוסיקה ישראלית ופולקלור
דפנה לוי  -זמרת ,איגור אוסטרובסקי  -פסנתרן ,ערן זילברברג  -נגן קונטרבאס

מסע מוסיקלי חוצה גבולות

עיבודים מיוחדים וסוחפים ממיטב הלהיטים האינסטרומנטליים מארגנטינה ,מברזיל ,מוונצואלה,
מצרפת ,מאיטליה ,מיוון ,מבולגריה ועוד
עוזי רוזנבלט  -נגן אקורדיון ומנהל מוסיקלי ,אדם מדר  -אמן רב תחומי ,נגן חליליות ,גיטרות,
מנדולינות וחצוצרה ,יוסי חזות  -פסנתרן

