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דברים שכדאי לעשות בחוץ בסופ"ש ובשבוע הבא

הרכב שמח 35 .זמרים ונגנים

)צילומים :יח"צ(

פיירו .קול נשי לוהט

"בשפל" .שגרה עלובה

מופע השקה

פולק וג'אז

תיאטרון

Lunacidal Tendencies

מדלן פיירו בהופעה

"בשפל"

מה :המוזיקאים אלרן דקל ובריאן שטיינר עומדים
מאחורי הרכב העל המארח שורה ארוכה של מבצעים,
בהם  -שחם אוחנה ,גבע אלון ,גדי אלטמן )The
 ,(voiceאיסר טננבאום )רוקפור( ,קותי )מהצמד סאבו
וקותי( ,קרולינה אברץ ,מיקה שדה ,עוזי רמירז ,שאנן
סטריט ועוד ,After the end .אלבום הבכורה של
 ,Lunacidal Tendenciesמשלב אלמנטים של רוק,
קאנטרי ,בלוז ,פולק ,ג'אז ונשמה ,ועכשיו מגיע מופע
השקה שבו יתאחדו לערב חד–פעמי האמנים שהשתתפו
בהקלטות.
בסך הכול ייטלו חלק בחגיגה לא פחות מ– 35זמרים
ונגנים ,בהם מופע פותח של הזמר–יוצר ג'רי ג'וזף
המגיע לסיבוב הופעות בארץ.

מה :שמונה שנים אחרי אלבום בכורה שהפך אותה
לקול הנשי הלוהט ביותר של סצנת הג'אז העולמית,
ושלוש שנים אחרי הופעתה הקודמת בארץ ,חוזרת
אלינו הזמרת מדלן פיירו במסגרת סיבוב הופעות
עולמי .בין לבין הפכה רשמית לאושיית מיינסטרים
בזכות גרסת הכיסוי ללהיטDance me to the end :
 of loveשל לאונרד כהן ,ומניותיה במגמת עלייה
מתמדת .פיירו ,שנולדה בארצות–הברית ואחרי גירושי
הוריה עברה עם אמה לפריז בגיל  ,13תבצע שירים
מקוריים וגרסאות כיסוי לקלאסיקות פולק וג'אז מכל
אלבומיה כולל החדש  .Standing on the rooftopמי
שהחמיץ אותה בביקור הקודם מוזמן להשלים חסכים.

מה :המחזה הנודע מאת מקסים גורקי כבר הועלה
בארץ כאחת מהפקות הדגל הראשונות של תיאטרון
גשר.
עכשיו הוא חוזר בעיבוד חדש ,שביים מישה לוריה,
כהפקת שנה ג' בסטודיו למשחק של ניסן נתיב.
העלילה מתרחשת בבית מחסה ברוסיה של תחילת
המאה שעברה ,שאליו מגיע נווד מסתורי בשם לוקא
ומטלטל את שגרת חייהם העלובה של דרי המקום.
האם יצליח להשיב אותם לחיים ,וכיצד מדרדרים
אנשים אל שולי החברה מלכתחילה?

מתי ,איפה וכמה :רביעי )ה– 14בחודש(,22:00 ,
מועדון ברבי בתל–אביב .מחיר 80–60 :שקל.

מתי ,איפה וכמה :ראשון )ה– 11בחודש(,22:00 ,
מועדון רידינג  3בנמל תל–אביב .פתיחת דלתות לקהל
החל מ– .21:00מחיר 199 :שקל.

 ºטל פרי

הסטרייטס .בעקבות ספינת האם

מתי ,איפה וכמה :משישי )ה– 9בחודש( ומדי
ערב ב– 20:30באולם המופעים של סטודיו ניסן נתיב
)רחוב הרצל  (158בתל–אביב .ביום שישי הבא )ה–16
בחודש( ב– ,14:00באולם צוותא בתל–אביב.
מחיר 50–40 :שקל.

 ºטל פרי

חכמוב .צלילים מגרים

 ºטל פרי

גארבקיאן .יוצא דופן

נוסטלגיה

קונצרט וארוחה

אתני

הסטרייטס בהופעה

פיאנו בנטף

מוזיקה ארמנית בקמראטה

מה 17 :שנה אחרי שהתפרקה להקת דייר סטרייטס,
מההרכבים המצליחים בשנות ה–) 80בשיא תהילתם
העניקו הופעה בלתי נשכחת בפארק הירקון( ,הקימו
חברי ההרכב המקורי אלן קלארק וכריס ווייט את
הסטרייטס ).(The Straits
הרכב הופעות המבצע את מיטב הלהיטים של ספינת
האם ,כאשר את מקומו של הסולן–גיטריסט מארק
קנופלר ,ממלא הקלידן–זמר ג'יימי סקווייר .מי
שחשב שבלי קנופלר העסק נידון לכישלון התבדה,
אחרי שהופעה חד–פעמית הפכה לסיבוב ממלא
אולמות באירופה.
עכשיו הם מגיעים לארץ עם כל הלהיטים הקלאסיים,
סיבה מספקת לכל מי שגדל באייטיז לקפוץ על
המציאה.

מה :בחמישי הבא ) 15בחודש( ,יתקיים הקונצרט
הראשון בסדרה "פיאנו בנטף" ,החוזרת לעונה שנייה.
את הסדרה עורכת הפסנתרנית רויטל חכמוב ,שמוכרת
היטב לאוהבי המוזיקה בארץ כסולנית וכנגנית בהרכבים
קאמריים.
הקונצרטים מתקיימים באולם קשתות קאמרי בתוך
ביתה של חכמוב ,שטובל בנוף היפהפה של הרי ירושלים.
הסדרה מתקיימת בשיתוף מסעדת "המטבח של רמה"
בנטף ,ומאפשרת שילוב של ארוחה במסעדה ואחריה
קונצרט.

מה :תזמורת הקאמראטה ירושלים תופיע השבוע בסדרת
קונצרטים יוצאת דופן ,שכותרתה "בין קווקז לאררט".
הסדרה תוקדש למוזיקה של המדינות הגובלות בהרים אלו
 בעיקר ארמניה ומעט גיאורגיה .בקונצרטים ישתתפושני אורחים ארמניים  -המנצח ארם גארבקיאן וזמרת
המצו–סופרן אנה מאיליאן .מאיליאן מוכרת מהקלטות
כזמרת צלולה ומרגשת ,והופעתה מעוררת ציפייה גבוהה.
הקונצרט יציג מגוון יצירות של מוזיקה ארמנית מסורתית
ומודרנית .בין היתר ,יבוצעו בו עיבודים לשירים ארמניים
עממיים ,שירים של המלחין הארמני הלאומי קומיטס,
ויצירה של המלחין הישראלי יוסף ברנדשווילי.

מתי ,איפה וכמה :שלישי )ה– 13בחודש(,21:00 ,
האנגר  11בנמל תל–אביב .מחיר 349–219 :שקל.
 ºטל פרי

מתי ,איפה וכמה :חמישי )ה– 15בחודש( הארוחה
בשעה  ,18:00הקונצרט בשעה  ;20:30שישי )ה– 16בחודש(
הארוחה בשעה  ,10:30הקונצרט בשעה  .12:30אולם
הקשתות ,בית חכמוב ,נטף .מחיר לקונצרט ארוחה280 :
שקל בחמישי 180 ,שקל בשישי .מחיר לקונצרט בלבד:
 110שקל .אתר הסדרהwww.pianonataf.org.il :

מתי ,איפה וכמה :כרמיאל :היכל התרבות ,ראשון
)ה– 11בחודש( ;20:30 ,חיפה :אולם רפפורט ,שני
)ה– 12בחודש( ;20:00 ,ירושלים :אולם הנרי קראון ,שלישי
)ה– 13בחודש( ;20:00 ,תל–אביב :מוצ"ש )ה– 17בחודש(
 .20:00מחיר 170 :שקל.

 ºעומר שומרוני

 ºעומר שומרוני

