
"אדבר אתך" – משירי רחל שפירא 
מופע בהנחיית הפזמונאית רחל שפירא, עם אנסמבל מוסיקאים 
המבצעים את שיריה האהובים, לצד הסיפורים שמאחוריהם. 
בין השירים: כמו צמח בר, אדבר איתך, מה אברך, שיר של יום 
חולין. העיבודים החדשים והמפתיעים משלבים בין מזרח ומערב, 

ישן וחדש, ויוצרים חוויה אמנותית מרגשת.

רחל שפירא - שירים והנחיה 
יעל קידר, יונתן וולפין - שירה וקלידים, נועה בן שושן - שירה וכלי-הקשה, 

עודד גולדשטיין - שירה וגיטרה, טל תפוחי - כלי הקשה

העונה השמינית 

פניני מוסיקה במשכן

חגי, מיכאל ונגה שחם - כינור, נעמי שחם - קונטרבס, 
אפרת שכטר-שחם – חליל, ארנון ארז - פסנתר

עדי ארנון - שירה וגיטרה, אסף לוינבוק - אקורדיון וקולות, ניצן פרי - בס ושירה,  
גרגי ברצה - כלי נשיפה, אוריאל סוורדין - תופים

יוני פרחי - פסנתר והנחייה, יבגניה פיקובסקי - כינור, אביגיל ארד - צ'לו,  שני ענבר – גיטרה

שבת 28.12.19 שעה 11:30

מופע פתיחת העונה: שבת 23.11.19 שעה 11:30

חגיגה מוסיקלית עם משפחת שחם
חגי שחם, כנר וירטואוז, בעל קריירה מרשימה בחו"ל ופרסים בתחרויות 
בינלאומיות, הכין תכנית מיוחדת לבקשתנו, בה ישתתפו אישתו אפרת ושלושת 

ילדיו המוסיקאים )יגיעו ממקום לימודיהם בארצות שונות(. 
בתכנית: קטעים וירטואוזיים ממיטב הרפרטואר הקלאסי, בזוג, שלישיה ורביעייה, 

מיצירות טלמן, רוול, סן-סאנס, ברטוק ואחרים.

מוסיקה צוענית מרחבי העולם
"לה ואש קירי" )הפרה הצוחקת( הוא אנסמבל צבעוני ומשמח, המביא איתו 
את חדוות האנושיות וחגיגת החיים. מהצוענים ההודיים של רג׳סטאן ועד 
הצועניות של רומניה, מהג'יפסי-ג׳אז הצרפתי עד הכלייזמרים ויידיש. מביצועים 

אינסטרומנטליים סוחפים ועד שירי אהבה מרגשים ושקטים.

טעימות קלאסיות
פרקי יצירות מופת מוכרות ואהובות מהספרות הקלאסית בביצוע ארבעה 
מוסיקאים מהשורה הראשונה. יוני פרחי, מטובי הפסנתרנים בארץ ומרצה 
בכיר במכללת לוינסקי, ינחה את הקונצרט. בתכנית - פרקים מתוך: בטהובן 
- סונטת האביב, שוברט - מתוך סונטת "ארפג'יונה", רודריגו - קונצ'רטו 

ד'ארנחואז, וילה לובוס - בכיאנס ברזיליארס ועוד.

שבת 25.01.20 שעה 11:30 

שבת 22.02.20 שעה 11:30 
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אולגה סנדרסקי - סופרן, יפעת פחימה - וויסקופ – מצו-סופרן, 
נמרוד גרינבוים - טנור, אמיר לוי - קלרנית, בלה שטיינבוק - פסנתר

מיטל טרבלסי - שירה, ד"ר מוטי זעירא - עורך ומספר, תומר קלינג - פסנתר

קובי מידן - כתב ומספר, איתי פרל – שירה וגיטרה

גידי קורן - עריכה והנחייה, סוזי מילר - שירה, מוני ארנון - שירה וגיטרה, 
גידי הרץ - קלידים, אסף בוכמן - גיטרה

מברודווי עד פריס
חגיגה קולית מלהיבה שמתחילה בשירי מחזות-הזמר האמריקאיים )סיפור 
הפרברים, גברתי הנאווה, פורגי ובס( וספיריטואלס, וממשיכה בזמר האירופאי 

)שנסונים צרפתיים, רומנסות ספרדיות(.
בביצוע שלושה זמרי אופרה צעירים המככבים על בימות האופרה החשובות 

בעולם, בליווי נגנים.

"איפה הם כל אבותינו?" – גיבורי התנ"ך בזמר העברי
הזמר העברי הגיב מראשית הדרך אל התנ"ך וגיבוריו. לעיתים בהערצה, 

לפעמים בחיוך, לעתים בביקורת ולא פעם אף בהתרסה. 
נשמע חלק מהשירים וננסה לפענח מה הם רוצים ללמדנו על עצמנו, על 
חלומותינו, על החיים. בין השירים: "יחזקאל", "כד הקמח", "איפה הם כל 

אבותינו", "אבשלום".

לאונרד כהן - החיים, השירים
קובי מידן, שתרגם את שיריו וספריו של לאונרד כהן, במבט מעשיר ומעמיק 
על חייו ועולמו הרגשי, ואיתו הזמר איתי פרל המבצע את שיריו האהובים 
של כהן. במופע מרתק המשלב בין מוסיקה, סיפורים, קטעי קריאה ומצגת 
וידאו, יועלה סיפור חייו: היהדות, הבודהיזם, הכתיבה, הכישלונות וההצלחות, 

ופריחה מאוחרת בקריירה מופלאה בת שבעה עשורים. 

לעזרה בהרשמה: 04-6486038, למידע נוסף: 052-3423085
עלות מנוי לכל העונה: 610 ₪. 

למנויים – הנחה ברכישת כרטיסי כניסה לתערוכות המשכן.

"אם זר קוצים כואב" 
מופע שחוגג את חייו ויצירתו של המשורר נתן יונתן, דרך פזמוניו המושרים 
)"חופים", "אם זר קוצים כואב", "שני אלונים" ועוד( ושירים מ-12 ספריו.

פרופ' גידי קורן, חברו האישי, שהלחין רבים משיריו, ינחה את המופע ויארח 
את בנו זיו יונתן, איש תקשורת ואמן. השירים יבוצעו על ידי יוצאי להקת 

"האחים והאחיות" בליווי נגנים.

שבת 21.03.20 שעה  11:30

שבת 25.04.20 שעה  11:30

שבת 23.05.20 שעה  11:30

חמישי 18.06.20 שעה  19:00


