 -הזמנה -

 BIGמרתון מופעים
בהפקת

תנועת המושבים
והתנועה הקיבוצית
לפעילי תרבות ,ספריה ,נוער וקהילה,
מנהלי מחלקות תרבות ופיתוח קהילתי
יום שני 9.7.2018

בצוותא תל אביב
הבית לתרבות ישראלית
אבן גבירול  ,30תל אביב

 - 9:00הרשמה וכיבוד קל
 - 9:30תחילת התכנית בדיוק!
 - 15:30סיום משוער

תכנית המרתון:
'שירים עד כאן'  -תומר עפרון
תומר ,שר ומנגן משירי סבו נחצ'ה היימן ,בשילוב חומרים מתוך אלבומו הראשון .המוזיקה של
תומר עפרון שאותה הוא כותב ומלחין ,מתאפיינת בבין-דוריות מקסימה ,כזו שמושפעת מהרכבים
חוצי עשורים ,לצד מוזיקאים שתמיד נשמעים רעננים וחדשניים .הופיע בפסטיבל הפסנתר עם שירי
סבו ובימים אלו מוציא תומר סינגלים חדשים לקראת אלבום בכורה .,שירה  ,גיטרה :תומר עפרון |
קלידים :אור לויתן
מופע הסטנד אפ של אסף מור יוסף
הוא אחד השמות החמים בסצנת הסטנד אפ המבעבעת וכוכב רשת ענק .קומיקאי חד,
צבעוני וחסר גבולות שסוחף את הקהל לבחון מחדש תופעות לוואי אבסורדיות .נשיות
מתפרצת ,למשל ...אסף מחליף מימיקות בקצב מסחרר ומעביר את הקהל חוויה קומית
עוצמתית ומדויקת שקורעת מצחוק!

 - HOT HITSדיאנה גולבי ,רוני פיטרסון ,משה לוי
בשירים הכי מוכרים ..הכי אהובים ..הכי מרגשיםI shall Be Purple Rain, Ain’t No S unshine, Halleluiah :
 Released, Forever Young, I Shut The Sheriffשל גדולי האמנים :לאונרד כהן ,בוב דילן ,פרינס ,ג'ו קוקר ועוד.
כולם על אותה במה ! דיאנה גולבי  -זמרת ומוסיקאית רוק (הזוכה
הגדולה של כוכב נולד  2010ומקום שני בכוכב הבא לאירוויזיון .2017
רוני פיטרסון  -מכונה בתקשורת" :מלך הבלוז המקומי" (פיטרסון
ניגן עם גדולי אמני הבלוז בעולם ביניהם ביבי קינג .משה לוי  -אחד
המפיקים המוסיקליים הבולטים ,הפוריים והמצליחים ביותר
במוסיקה הישראלית מאז סוף שנות ה.70-

בן ארצי בהופעה
בן ארצי ,זמר ,יוצר ,מעבד ומפיק חוזר לבמות עם מופע חדש בדרך לאלבום חדש .במופע יבצע בן שירים
חדשים מאלבומו החדש ושלל להיטיו ,״שבע עשרה״ ,״אפס״ ,״חיים משל עצמי״ ,״כנראה שאהבתי אותך״
ועוד רבים וטובים במופע ילווה אותו יונתן ארצי על גיטרות.
פה ושם בארץ ישראל "
המופע "פה ושם בארץ ישראל" הוא טיול בשירים וסיפורים על פני מפת הארץ .מצפון ועד דרום בין הרים
ועמקים ,לצלול לתוך הנוף ולנשום את הצלילים  -עם שיריהם של מיטב המשוררים והמלחינים שאהבו
את ארץ החלב והדבש .בין שירי התכנית :ערב מול הגלעד ,שירת הנודד ,נחל התנינים ,שיר העמק ,שומר
החומות ,תנו לנו יד ונלך ,למדבר ,עין גדי ועוד .מספרים ושרים  :מיקה עינב  ,עודד סנדטש | פסנתר,
עיבודים ושירה :סוף סלע
אנסמבל תוצרת בית מציג" :המרקיד"
הצגה לשחקן בודד יצירתם של יואב ברתל ואביגיל רובין  .איתן הררי ,מרקיד לריקודי עם
ישראלים השואף להכרה ,מנצל הרקדה אליה הוקפץ כמחליף ,כדי ליצור ריקוד עם חדשני
בשיתוף הקהל וע"י כך לשדרג את מעמדו בעולם המחול העממי .במהלך ההרקדה חושף
איתן את מקורות ההשראה שלו  -חוויות אותן חווה בצעירותו במהלך שירותו הקרבי
בצה"ל .ההרקדה מתקדמת ,איתן מתחיל להרגיש את ניחוח ההצלחה ודווקא אז מאיימים
זיכרונותיו להשתלט עליו ולהאפיל על חגיגת המחול .ההצגה זכתה בשלושת הפרסים
המרכזיים לשנת  :2010פרס הצגת השנה  -מנימוקי השופטים" :הצגה לשחקן וקהל
שמבוצעת באופן מבריק תוך טשטוש הגבולות בין הבמה לקהל ,השחקן ,החיים והתיאטרון" ,מחזאי השנה  -מנימוקי
השופטים" :יוצר צעיר שבנה במו ידיו וידי אשתו הצגה /אירוע מוקפד שנראה כמו מאולתר שמכניס את הקהל בעורמה
אל תוכו" ,מבצע השנה  -מנימוקי השופטים" :ההצגה מסתיימת והקהל אינו בטוח אם יואב הוא מרקיד מקצועי ,או
שחקן מקצועי או שניהם" ...כתיבה בימוי ומשחק :יואב ברתל | בימוי וכוריאוגרפיה :אביגיל רובין | עיצוב תאורה :נדב
ברנע | יעוץ מוזיקלי :יחזקאל רז
Taiko Life
(טאיקו  -לייף תיפוף זן ( )Zenקבוצתי שמקורו ביפן וטאיוואן ,מבוסס על אומנויות
לחימה ומדיטציה .תיפוף על הטאיקו (תוף) בעיקר בפסטיבלים  -היא שמחה,
קופצנית ומוחצנת  -מלווה בחלילים וצעקות ,במטרה להשרות אווירה טובה,
אחדות ושמחה .במופע  -העוצמה של קבוצה מרעידה את הנשמה ותפתח את
התודעה למשהו שטרם הכרתם.
עמרי נובל והאצילים

" "Good Timeזו החוויה שתיקחו מההופעה שלנו ,מנגנים מוזיקה לאנשים כמונו ,על מה
שמדבר אלינו ,לערכים ולחיים שלנו ,בעברית ,אנגלית ,מקורי או קאוור .שילוב של גיטרות
גיבסון ,גרוב בס תופים ,פסנתר עשיר ושירה מרגשת .מופיעים בפאבים ,אירועי תרבות ,במה
גדולה או קטנה  -אנחנו 'האצילים'  -נרקיד ונרגש לבבות! גיטרות :אבי לוי | בס :יניב
שטיינברג | תופים  :רומן אלקין

להקת קטיפה שחורה  -מוזיקה אירית וקלטית חדשה
קטיפה שחורה ,היא בכירת הלהקות האיריות בארץ .הלהקה מנגנת מוזיקה אירית
משולבת במוזיקה מהאזורים הקלטים האחרים ומוזיקה מקורית ,בעיבודים מיוחדים.
הלהקה בהרכב החדש שמה דגש על מוזיקה אירית וקלטית שנכתבה בימינו ושירים
במגוון סגנונות שיוצרים חוויה מוזיקלית עשירה ,מרגשת וסוחפת .כינור ,שירה :אורי
שלייפר | חליל ,חליליות איריות ,חמת חלילים אירית :פיליפ חריפקוב | קלידים ,מלודיקה ,שירה :מורן מייזלס | בוזוקי
אירי ,באוראן (תוף אירי) ,ניהול מוזיקלי :אהוד נתן

איה כורם -״סיפור אינטימי״
היוצרת והזמרת המוערכת איה כורם במופע חדש ממיטב שיריה ,הכולל סיפורים מצחיקים,
מרגשים ומעוררי השראה על תחילת דרכה כמוזיקאית ,על ניצחונה במאבק המשפטי בו מצאה
עצמה ,שהגיע גם לכנסת ולבית המשפט העליון .עם השירים :״יונתן שפירא״ ,״שיר אהבה
פשוט״ ,״אל תאמיני״ ,״קיץ״ ,״צלצולי פעמונים״ ועוד ועוד…שירה וגיטרה :איה כורם |
גיטרה :אדם בן אמיתי
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יהודית תמיר " -פגישות ופרידות"
"הו רומיאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת" ...תמיר חוזרת לבמה במופע חדש ואינטימי ,עם שירים משני אלבומיה שכתבו
עבורה טובי היוצרים :יהודה פוליקר ,שלמה ארצי ,אהוד בנאי ,חוה אלברשטיין ,שפי ישי,
אהוד מנור ,צרויה להב ,איתי בלטר ותמי ר עצמה ,ושירים ששרה עם אהוד בנאי ויהודה
פוליקר בהופעות ובהקלטות .לצד השירים האהובים ,יחשפו גם שירים חדשים מתוך
אלבום שבדרך .משירי המופע :״אילו הייתי איתך״  ,״אנחת האדמה״ ,״פרחים אדומים״ ,
״תשתי את כל הבר״ ,״ג'מלי פורוש״ ,״אסיה בוכה״ ,״כולם יודעים״  ,״הים עמוק״ ועוד...
"אין עוד זמרת שמחברת איכויות של קול ונשמה כמוה " יהודה פוליקר " /ליהודית יש
צבע מאוד מיוחד בקול ובסגנון ההגשה שלה...מזכירה לי זמרות רמבטיקו של מוסיקה
צוענית בלקנית "....אהוד בנאי .שירה ,גיטרה ,תוף פרסי :יהודית תמיר | גיטרה ,דרבוקה,
שירה :ירון זוזוט
ואתם רוקדים  -מסיבת קלאסיקות ישראליות
ערב של קלאסיקות ישראליות שמקפיצות את רחבת הריקודים מאז המצאת הפטיפון.
מסיבה ישראלית בטעם של פעם ,עם האנרגיות של היום ,להופעה באולם או בחוץ על הדשא,
ולכל הגילאים .עם הלהיטים של :דורי בן זאב ,גבי שושן ,יהודית רביץ ,צביקה פיק ,עוזי
פוקס ,כוורת ,גלי עטרי ,ריקי גל ,שרי ועוד .שירה :דליה ברקת | גיטרה חשמלית :גבי לפיד |
תופים :אילן צמיר | גיטרה בס :גילי רוזנברג

▪ כרטיס כניסה למרתון  ₪ 120ליחיד !
▪ מצ"ב טופס הרשמה ואמצעי תשלום

להתראות במרתון,

שירי ארדיטי נחום  -מנהלת אגף חברה וקהילה ,בני המושבים ו"שריגים"
יהודה אלטון -מנהל פורום אמנים וספרנים
לירז רם  -מנהלת לשכה

ובשם שותפנו להפקה

ריקי רז  -מנהלת מטה התרבות הקיבוצית
רינה בן סימון – לווי והדרכה
תודה למרכז המועצות האזורית
ובמיוחד לרינת חכים – מנהלת תחום חברה וקהילה
על השותפות ,התמיכה והעידוד לקיים מרתון משותף!
*סדר המופעים אקראי  /הזכות לשינויים שמורה

▪
▪
▪
▪
▪

יש לשמור את "הכרטיס" לאורך כל היום  -כל יציאה וכניסה מהאולם מחייבת הצגת כרטיס
התשלום כולל קפה ומאפה בבוקר ומזנון בצהריים
מכיוון והמרתון משותף  -הקדימו הרשמתכם והבטיחו מקומכם!
האולם ממוזג ומקורר מאד לטובת המופעים  -מומלץ להצטייד בבגד חם !
חניה בתשלום במקומות הבאים:
 בחניון התת  -קרקעי של בנין לונדון מיניסטור ( מספר המקומות מוגבל) הכניסה ברכבלחניון  -מרחוב דובנוב  - 7מהחניון ניתן לעלות לצוותא במעלית.
 בחניון גולדה  -חניון אחוזות החוף ממוקם מתחת לתיאטרון הקאמרי .הכניסה לחניון היאדרך רחוב לאונרדו דה וינצ'י  30פינת רחוב ברקוביץ .6
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