
ערב שירי להקות צבאיות - שולה חן אהרון פררה 
ומוטי זרגרי בליווי נגנים.

מופע חדש- דורון מזר, שירים איטלקיים ולהיטים
אביב בפריז- שנסונים עם מתי סרי ומרינה פיינגולד 

שיעור מולדת- שולי נתן יורם רותם ואיגור פורצקי
כל הדרך חזרה- שולן חן ואבי קורן

קל וחומר- אושיק לוי במופע חדש וסוחף נגנים
קום והתהלך בארץ- יהודה אליאס ויורם רותם

ערב לטיני פרלה מלקוס במקצב ספרדי
ערב בלדות מיכל טל ואליה טל / ליאור ייני

הופה היי וצחוק- אהרון פררה ואבי דור
חופן של ורדים- ורדינה כהן וחופני כהן

הכל בגלל האהבה- שירי מחזות זמר, אתי קארי
ערב טוב ישראל- ישראל גוריון, שירים והומור

שיכור ולא מיין- מתי סרי במופע משירי יוסי בנאי
מארגוב עד ארגוב- מתי סרי

שירי קרליבך- שולי נתן, שאול מייזליש

מופעים מיוחדים
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 רשימת אומנים: שולי נתן, אושיק לוי, ורדינה כהן, דורון מזר ולהקה, מיכל טל ,יהודה אליאס,, אהרון פררה,
 שולה חן ואבי קורן, מתי סרי, רונית אופיר, ראומה גמליאל, חופני כהן וורדינה כהן,

 ענת בר נוי וורדינה כהן, ישראל גוריון, ליאור ייני ומיכל טל, פרלה מלקוס, רינת עמנואל, חני דינור, יונתן מילר,
 שי טוחנר, קורין אלאל, רונית שחר, חני ליבנה, סוזי מילר, מוני ארנון, דורי בן זאב, אביבה אבידן, מוישיק טימור
ולינדה תומר, דפנה ארמוני, אגור פורצקי, עדנה לב, איתן מסורי, יוסי וידר, לוליק לוי, חני נחמיאס, עירית ענבי

למולדתי- רונית אופיר, שירי התיישבות העברית
חלומות- שולה חן ורחל שפירא

פתאום נפל עלי אביב- מוני ארנון וסוזי מילר
פריז בלקן ושירים עד כאן- חני ליבנה וגילה חסיד

מופע משותף- קורין אלאל ורונית שחר
אחי הכי- דפנה ארמוני עם אלון ארמוני

אין עלייך אחותי- רוביק רוזנטל ודורי בן זאב
ערב קאנטרי- מיה יוהנה שי טוחנר ויונתן מילר

חגיגת זמר- אביבה אבידן
ערב שירי אריק לביא- דוד הראובני

דוס צ'יקיטיקאס- חני נחמיאס ועירית ענבי
שירים אהובים- שולי נתן ויונתן מילר

לאה  שרים  דור  ואבי  פררה  אהרון  ליוצרים-  מחווה 
גולדברג אהוד מנור ונעמי שמר

שירי שנות ה-60 - גדעון נוריאלי ויונתן מילר ואגור 
פורצקי

מופע סטנד אפ- יוסי וידר 

אביבה רוזנפלד


