
ימי מוסיקה יהודית
בבית התפוצות - מוזיאון העם היהודי

2.3.17 – 28.2.17 
          

איור מתוך מגילת אסתר על כרטיס ברכה לשנה טובה, וינה, אוסטריה, 1917, גלויה, בית התפוצות, המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר



ימי מוסיקה יהודית 
בבית התפוצות-מוזיאון העם היהודי

קונצרטים, סדנאות ויום עיון
ימים ג’ – ה’, ב’ אדר תשע”ז – ד’ אדר תשע”ז

2.3.2017 – 28.2.2017

תכנית ימי המוסיקה

יום ג’ ב’ אדר תשע”ז, 28.2.17

18:30 לאדינו – מאנדלוסיה לסלוניקי, ברכה קול - זמרת מצו-סופרן, יאיר דלאל - עוד וניהול אמנותי, 
                       דורט פלורנטין - חליליות, ג’קלין פיי - צ’לו, ארז מונק - כלי הקשה

20:30 יידיש – מגילה לידער מאת איציק מאנגר, דובי זלצר - מוסיקה, בביצוע שחקני תיאטרון יידישפיל

יום ד’ ג’ אדר תשע”ז, 1.3.17

12:00   סדנת התנסות עם מוסיקה חסידית והצדעה לבן ציון שנקר, עם אברהם יעקב טיילור 
           השתתפות בסדנא כרוכה בהרשמה מראש

17:30   קונצרט פתוח לסיום סדנת ההתנסות – כניסה חופשית

18:30   אשכנז – 200 שנה לסמואל נאומבורג, בביצוע מקהלת משגב הגליל, בניצוח יעל וגנר-אביטל 
           סולנים: אשרי שגב – טנור, משה סנדרוביץ – באס, נגנים: יובל רבין – הרמוניום, ליאור עוזיאל – נבל

20:30  ספרד – שירת השבחות – מוסיקה של יהדות בגדד, בביצוע תזמורת פירקת אלנור, הפייטן ר’ יהודה עובדיה-פתיה 

יום ה’ ד’ אדר תשע”ז, 2.3.17

17:00-11:00  יום העיון )תכנית תפורסם בנפרד( – כניסה חופשית
12:00   קונצרט פתוח של אנסמבלים ממכללת גבעת וושינגטון – כניסה חופשית

13:00   סדנת התנסות: מקהיר למרוקו, שירת השעבי של יהדות מרוקו עם אריאל כהן - השתתפות כרוכה בהרשמה מראש
17:30   קונצרט פתוח לסיום סדנת ההתנסות – כניסה חופשית 

18:30   תהילים מכל הזמנים והמקומות - מגלים את תהילים, בביצוע מקהלת עדי שליד האנסמבל הקולי הישראלי 
           בניצוח עודד שומרוני, הרמוניום - יובל רבין 

Le Tendre Amour( 20:30  מוסיקת בארוק - האורטוריה אסתר מאת ג’וזפה לידרטי, בביצוע אנסמבל לה טנדר אמור מספרד

הזכות לשינויים שמורה למארגנים

לרכישת כרטיסים  לאן I  leaan.co.il *8780  מידע נוסף על ימי המוסיקה באתר בית התפוצות  
כרטיס לקונצרט בודד: 50/40 ₪  |  כרטיס לשני קונצרטים: 90/75 ₪ 

כרטיס לכל הקונצרטים של ימי המוסיקה: 150/120 ₪ 

   I 050-6770420  ’השתתפות בסדנאות – בהרשמה מראש בטל

  www.bh.org.il בית התפוצות, קמפוס אוניברסיטת תל אביב, שער 2, רח’ קלאוזנר, רמת אביב
חנייה בתשלום, דרך שער 1, ברח’ קלאוזנר, רמת אביב

)

   jewish.music.in.israel@gmail.com

www.bh.org.il

תיאטרון יידישפיל                         מקהלת עדי                   Le Tendre Amour                     מקהלת משגב הגליל                       מאנדלוסיה לסלוניקי         תזמורת פירקת אלנור


