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תושבי באר שבע והנגב היקרים!

המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע, מהווה 
ספינת דגל לאומנות, ליצירה ולפיתוח תרבות 

הפנאי בקשת רחבה של אירועים, מופעים, 
סדרות איכותיות ופסטיבלים.

המשכן משרת את כלל התושבים במטרופולין באר שבע, כשש מאות אלף 
איש, שייהנו מחוויה תרבותית יוצאת דופן, במגוון רחב של יצירה: הצגות 

תיאטרון, מוסיקה קלאסית, מחול, ערבי שירה, אופרה, מופעי סטנד אפ 
והפקות ייחודיות.

מבנה המשכן לאמנויות הבמה  משמש בית לתיאטרון באר שבע 
ולסינפונייטה הישראלית באר שבע, ומספק לקהל תנאי צפייה מהאיכותיים 

ביותר בארץ.

בעונה החולפת נהנינו מחוויות תרבותיות מרגשות מהארץ 
ומהעולם שהתארחו בעיר לראשונה בתולדותיה.

רפרטואר המשכן המוגש לכם בחוברת זו הינו פרי עמל רב  ומחשבה עמוקה 
של צוות המשכן לאמנויות הבמה ובהזדמנות זו אני מבקש להודות למר יאיר 

נגיד, מנכ"ל המשכן לאמנויות הבמה וראש מינהל תרבות על עבודתו 
המסורה והמקצועית ועל הרוח הייחודית המובילה לתרבות מגוונת 

ואיכותית בעיר.
בואו ליהנות מחוויות עם קסם מיוחד.

שלכם מכל הלב,

רוביק דנילוביץ'
ראש העיר

מנויים יקרים, 

2020-2019 מסתמנת כעונה  עונת המנויים 
המביאה משב רוח רענן עם ניחוח בימתי קסום 

שלא הכרנו. העיר באר שבע, זוכת פרס
התרבות, באמצעות המשכן לאמנויות הבמה, 
מביאה לכם סדרות איכותיות ומופעים ממיטב 

ההיצע הישראלי והעולמי. 
השנה תפגשו את סדרת הזמר, סדרת בוקר של זמר "עושים כבוד", סדרת 

ג'אז חם עולמי, הסדרה האנדלוסית אשדוד, 
סדרת הערים המרתקות בעולם, סדרת תאטרון היידשפיל, סדרת תזמרת 

מזרח ומערב ירושלים, סדרת פניני האופרה, סדרת מופעי הילדים, הסדרות 
של תיאטרון באר שבע, הסדרות של הסינפונייטה הישראלית באר שבע, 
סדרת הרצאות חדשה, שתי סדרות חדשות : סדרת  "שנות הקסם" – כל 

השירים הקסומים של האירוויזיון, להיטי הקולנוע וכל להיטי הזהב בסדרה 
אחת מושקעת ומרגשת!

ובנוסף, סדרת "הערב מחזמר" – שלושה מחזות זמר בהפקה מושקעת של 
תאטרון תל אביב החדש שרכש את הזכויות מיוצרי המקור בווסט אנד לונדון 

ובברודווי! יוסף וכתונת הפסים המשגעת, בית ספר לרוקנרול ואנני! 
מנוי קסום לכל המשפחה!

אני רוצה להודות לצוות הנפלא של הנהלת המשכן על העבודה הקשה 
2020-2019 ובכלל. לעיריית באר שבע ולראש  בהכנת רפרטואר המופעים 

העיר על התמיכה לאורך השנים בתרבות של העיר באר שבע ועל ההבנה כי 
תרבות היא השקעה! לחברת כיוונים, חברת האם, המנהלת את כלל מוקדי 

התרבות ותרבות הפנאי בעיר ולשלומי נומה העומד בראשה והאחרונים, אך 
הכי חביבים וחשובים לנו, אתם! שבלעדיכם כל זה בכלל לא היה קורה!

אני רוצה להודות לכם על הבחירה בנו לאורך כל השנים, זה לעולם לא יהיה 
מובן מאליו. כולנו מבטיחים לכם עונה בינלאומית, איכותית ומרגשת במיוחד!

ב כ ב ו ד   ר ב 
יאיר נגיד 

ראש מינהל תרבות 
ומנכ"ל המשכן לאמנויות הבמה 

חברת כיוונים - באר שבע

תושבים יקרים, 

בשנים האחרונות תפס המשכן לאמנויות הבמה 
בבאר שבע מקום של כבוד בקרב אנשי התרבות 

והרוח. מאות מופעים מהארץ ומחו"ל, סדרות 
מופת מז'אנרים שונים ולכל גיל מגיעים אל 

המשכן והופכים אותו לאחד ממוקדי התרבות 
המובילים בארץ.

  
מאות אלפי שוחרי תרבות בני כל גיל ודוברי כל שפה נחשפים לשפע

התרבותי ולרפרטואר המגוון שמציע המשכן למנויים ולרוכשי הכרטיסים. 

השקענו מחשבה מרובה בבניית הרפרטואר המוצג בחוברת זו, בהתאמתו 
לכלל האוכלוסיות והגילאים, מתוך אמונה כי התרבות אינה בגדר מותרות. 

היא הכרח! וכל שנותר לכם הוא להצטרף לאלפי תושבים מהעיר ומחוצה לה 
וליהנות.

אנו מאמינים כי ההיצע העשיר המוצג לפניכם בחוברת שבידיכם, מתאים 
לכל שוחרי התרבות והאמנות באשר הם ואנו מזמינים אתכם להגיע למשכן 

לאמנויות הבמה, להתרווח במושבים הנוחים ולהפליג לעולמות של דמיון 
ומוסיקה, של תרבות ויצירה. 

בהזדמנות זו אבקש להודות ליאיר נגיד, ראש מינהל התרבות ומנכ"ל המשכן 
לאמנויות הבמה ולכל צוות המשכן על היצירתיות והובלת התרבות העירונית.

שלכם, 

שלומי נומה
מנכ"ל כיוונים
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בבימויו של צדי צרפתי

מחזה
תומאס מיהן 

מוסיקה
צ'ארלס שטראוס

פזמונים
מרטין צ'רנין

נוסח עברי
דניאל אפרת 

ניהול מוסיקלי
אמיר לקנר

כוריאוגרפיה
עומר זימרי

- המחזמר -

אבי קושניר . טלי אורן . חני נחמיאס . דליק ווליניץ . רועי ווינברג . ירדן מרחבי
 ועוד עשרות שחקנים, זמרים, רקדנים ובליווי תזמורת חיה

תפאורה לילי בן נחשון . תלבושות אלה קולסניק . תאורה סאני . אביזרים נרקיס מגנזי . אלבה ובתיה סגל

סדרת הערב מחזמר
מחזות הזמר הגדולים בעולם, בהפקת ענק עם תזמורת חיה על הבמה, 

מברודווי  היישר  שבע  באר  הבמה  לאמנויות  למשכן  מגיעים  בעברית. 
ומהווסט אנד בלונדון.

מיטב המחזות מגיעים עם צוות שחקנים מובילים ומנוסים, בשיתוף פעולה 
מיוחד עם תיאטרון תל אביב.

0304

צילום: עדי אורני  

אנני
ר מ ז ח מ ב  ר ע ה ת  ר ד ס

www.mishkan7.co.il | *8557 לרכישת מנוי



Rock בבית הספר
הלהיט שכבש את ברודווי! בישראל!

על סרט הקולנוע  וובר המבוסס  לוויד  אנדרו  המחזמר מאת 

זה  לילדים המשודרת  וסדרת הלהיט   2003 המצליח משנת 

3 עונות בערוץ ניקולודיאון – מגיע לראשונה, אחרי ברודווי 

והווסט אנד לישראל! 

הצלחה,  ללא  במוסיקה,  לעסוק  המנסה  בחור  של  סיפורו 

הוא  שם  יסודי,  ספר  בבית  מחליף  כמורה  עצמו  את  ומוצא 

מצליח לגרום לתלמידים המוכשרים להפוך ללהקת רוק 

מצליחה ללא ידיעתה של מנהלת בית הספר הקפדנית.  מה 

שהילדים  העובדה  הוא  לייחודי  הזה  המחזמר  את  שהופך 

.LIVE שעל הבמה לא רק משחקים ושרים, הם גם מנגנים

בהשתתפות עשרות שחקנים, זמרים, רקדנים, תזמורת חיה 

וילדים, ששרים, משחקים ומנגנים LIVE על הבמה! 

18:30 | 01-02.01.20 

אנני
60,000 צופים בישראל! וההצלחה ממשיכה!

אנני הוא אחד ממחזות הזמר המצליחים והאהובים בכל 

7 פרסי הטוני, וביניהם, פרס עבור המחזמר  הזמנים, זוכה 

הטוב ביותר.

- "It's the Hard Knock Life" -שניים  ו   "Tomorrow" 

היום,  ועד  מאז  ביותר.  לפופולריים  הפכו  המחזמר,  משירי 

עלה אנני בעשרות מדינות ושפות בכל העולם

סיפורה המרגש של אנני השובבה והפיקחית, מתחיל בבית 

היתומות העלוב של מיס האניגן המרשעת, ומסתיים, 

למרות כל הקשיים, באחוזתו המפוארת של המיליארדר 

אוליבר ווארבאך, שאת ליבו כובשת אנני בעליזות ובחוכמה. 

משתתפים: נתן דטנר, טלי אורן, חני נחמיאס ועוד עשרות 

משתתפים ותזמורת חיה.

18:30 | 20-21.11.19 

יוסף וכתונת הפסים המשגעת
50 שנה של הצלחה עולמית!

יצירה  לכתוב  התבקשו  רייס  וטים  וובר  לויד  אנדרו  במקור, 

מוסיקלית בת 15 דקות, עבור מקהלת בית ספר לסיום שנת 

הלימודים. מכאן ואילך ולאור המוסיקה המשגעת, התגלגלו 

העניינים ככדור שלג.  

סיפור תלאותיו של יוסף, בממלכת הפרעונים העתיק; 

פירמידות, גמלים, חלומות, מזימות ואהבות – כמיטב 

הסיפור התנ"כי המבוסס על סיפורם המופלא של

יוסף ואחיו. 

נוסח עברי: אהוד מנור 

18:30 | 25-26.03.20  
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סדרת המחול
סדרת המחול היא סדרה אשר משלימה את שלוש אמנויות הבמה )תיאטרון, 

מוסיקה ומחול( במשכן.
בסדרה תוכלו לצפות במופעי מחול מהארץ ומהעולם, הופעות בכורה 

ומופעים בסיבוב עולמי.
סדרת המחול תכלול השנה שני מופעי חו"ל: בלט ג'אז מונטריאול, 

אחת הלהקות המובילות בעולם במחול המודרני ומומיקס, להקת המחול 
האמריקאית הנודעת בזכות מופעיה האולטרה יצירתיים.

בלט ג'אז מונטריאול
ל ו ח מ ה ת  ר ד ס

0708
THIERRY DU BOIS/COSMOS IMAGE :צילום
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בלט ג'אז מונטריאול
בלט ג'אז מונטריאול, אחת הלהקות המובילות בעולם המחול המודרני, חוזרת 
והייחודית של המשורר, הזמר  יצירתו החדשה  לישראל עם העבודה בהשראת 

והמלחין, יליד מונטריאול- לאונרד כהן
המופע Dance Me עוצב על ידי נבחרת של אמנים בינלאומיים, שיצרה תמהיל 
ביותר  הדגול  לשגרירה  במחווה  גאוני  ומוסיקלי  ויזואלי  דרמטורגי,  כוריאוגרפי, 
ארט  ווידיאו  תפאורה  תאורה,  מוסיקה,  קרקס,  אמנויות  מחול,  מונטריאול.  של 
הקהל  בתשואות    BJM להקת  את  שזיכה  נשכח,  הבלתי  במופע  יחד  חוברים 

והביקורות

״מחוות מחול נשגבת לליאונרד כהן, החודרת לעמקי הנשמה. צפיתי שוב 
ושוב.״ פרנקו נואבו, רדיו קנדה 

בלב  היישר  הנוגע  ומרגש  עוצמתי  מופע  מציגה  הלהקה  תמיד,  "כמו 
הקהל." ג'יין וארניש, פיטסבורג פוסט גאז

20:30 | 26.05.20

מומיקס
מומיקס הוא מופע הכולל בתוכו אשליה, יופי מפעים, קסם עוצר נשימה 

ודמיון מופלא – או במילים אחרות, כל המרכיבים המאפיינים את להקת המחול 
האמריקאית הפופולארית מומיקס. הלהקה, הנודעת בזכות מופעיה 

לבמה  מביאה  המשיכה,  חוק  על  תגר  הקוראים  ורקדניה  האולטרה-יצירתיים 
יצירה עכשווית, קצבית ומאתגרת, מסע מחול חושני עם עולם התנועה 
הייחודי של מוזס פנדלטון – מבכירי הבמאים והכוריאוגרפים בארה"ב.

VIVA MOMIX הוא מקבץ מרהיב מרפרטואר יצירותיה האייקוניות של הלהקה, 
מומיקס  של  במופע  הצפייה  פנדלטון.  מאת  חדשות  גאוניות  יצירות  בתוספת 

היא חוויה  חד-פעמית, מדהימה ומהפנטת שלא תשכחו זמן רב! 

"מומיקס היא אחת הלהקות החשובות בעולם היום. רוצו לראות!" 
ברודווי וורלד 2018

"מופע גאוני. מומיקס היא אחת הלהקות המקוריות בעולם – מיזוג של 
יצירתיות מהפנטת, דימויים פנטסטיים ומוסיקה אקלקטית שובת לב"

 Women around town 2018

20:30 | 27.11.19

להקת המחול סול - בכורה עולמית 2020
לראשונה בסדרת המחול במשכן, להקת המחול סול, 

הלהקה שהגדירה מחדש את שפת המחול ועם הקמתה לפני כ- 3 שנים החלה 
להופיע ברחבי העולם 

ומוזמנת לפסטיבלים נחשבים כלהקה פורצת דרך בתחום המחול המודרני.
 

כוריאוגרפיה וידאו וקונספט: אייל דדון

20:30 | 24.06.20

להקת המחול קמע – בכורה עולמית 2020
ערב חדש מאת תמיר גינץ, המנהל האמנותי וכוריאוגרף הבית של הלהקה.

יצירתו של גינץ מזמנת חוויה בימתית טוטאלית ומרגשת.
 

20:30 | 29.03.20

0910

MAX PUCCIARIELLO :צילום

מומיקס
ל ו ח מ ה ת  ר ד ס
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סדרת ג'אז חם עולמי
סדרת הג'אז מביאה לנו בכל שנה ארבעה מופעי ג'אז איכותיים מחו"ל 

המדלגים בחכמה במנעד הרחב של הג'אז, בין המוכר לג'אז כהלכתו.
בשיקגו,  ה70  שנות  של  הג'אז  סצנת  שכולו  ממופע  כולנו  נתרגש  השנה 
נהנה משיריה האלמותיים של הכוהנת הגדולה של שירת הנשמה והבלוז, 

דיאנה וושינגטון, נחגוג 100 שנים להולדתו של לאונרד 
ברנשטיין עם סיפור הפרברים בגרסה הלטינית ובנוסף, תתענגו מהשירים 
האלמותיים  של גרשווין -המלחין שהילך בין ג'אז לקלאסי, בביצוע עוצמתי 

ומרגש.
2019, הבאנו לכם גם מופע חו"ל נוסף )בעלות נפרדת(  בחודש ספטמבר 
Davina & The Vagabonds )מינסוו  בשם "ניו אורלינס שלי" עם להקת 

טה(  -  אחת מהלהקות הכי מרגשות בסצינה 
הבינלאומית!

באהבה לדיאנה 
וושינגטון 

HARRIS DAVERY :צילום

1112
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באהבה לדיאנה וושינגטון 
Shenel Johns& The Eyal Vilner Big Band

דיאנה וושינגטון נחשבה על ידי רבים ככוהנת הגדולה של שירת הנשמה והבלוז.
הצלחתה המסחרית נבעה מיכולתה לשלב בין הג'אז לאלמנטים יותר פופולריים כגון שירת הגוספל והרית'ם 
אנד-בלוז. שילוב מיוחד במינו בין הזמרת האמריקנית שנל ג'ונס, שזו לה הופעת בכורה בישראל לבין הביג בנד 

הניו יורקי של אייל וילנר.  הם יביאו ניחוח חדש ואחר לשיריה האלמותיים של כוהנת הנשמה והבלוז.
שנל ג'ונס, דינמית, תוססת עם כשרון מדהים לסגנון הג'אז, בלוז וגוספל, מופיעה כדרך קבע במועדוני ניו יורק 

הנחשקים כמו דיזי קוקה קולה, הבלו נוט וגם על במות בינלאומיות ברחבי העולם.
זוהי הפקה מיוחדת לסדרת ג'אז חם!

בהשתתפות: Shenel Johns שירה | Eyal Vilner קלרינט, סקסופון, עיבודים, ניצוח וניהול אמנותי

20:30 | 04.03.20

דיקסילנד כאן ועכשיו!
Chicago Stompers

הם צעירים, יפים ומקפיצים אותך ממושבך - סצנת הג'אז של שנות ה-20 בשיקגו!
הם מביאים את הג'אז של תחילת המאה ה-20 בצורה מדויקת וקפדנית. כל פרט בנגינה, בסאונד וגם במראה 

ולבוש הנגנים, נראים כאילו לקוחים מתוך סצנה אי-שם משיקאגו של תחילת המאה הקודמת.
78 ומצליח  2002 והמוביל שלה הוא מאורו פורו. מורו הוא גם אספן נלהב של תקליטי  הלהקה נוסדה בשנת 

להלהיב את חבריו להירתם לאיסוף פריטים הקשורים לתקופת "תור הזהב", כמו כלי נגינה, תקליטים, 
פטיפונים של שנות ה-20 וה-30 של הג'אז.

בהשתתפות: Mauro L. Porro קורנט, סקסופון, שירה ועיבודים | Lorenzo Baldasso קלרינט 
וסקסופון Giorgio Gallina טרומבון | Dario Lavizzari בנג'ו וגיטרה | Paolo A. Vanzulli טובה

Fabrizio Carriero תופים וכלי הקשה

20:30 | 30.10.19

סיפור הפרברים – הגירסה הלטינית 
להקת nueva Manteca )אמסטרדם(

חוגגים 100 שנים להולדתו של לאונרד ברנשטיין עם סיפור הפרברים בגרסה הלטינית! 
'נואבה מנטקה' היא ללא ספק אחת מקבוצות המוסיקה הלטינית הטובות בעולם! היא תמיד מצליחה למשוך 
תשומת לב לפרויקטים ייחודיים. במלאת 100 שנים להולדתו של המלחין לאונרד ברנשטיין, מגישה הקבוצה 
את אחת היצירות האמריקניות המפורסמות ביותר: "סיפור הפרברים". היצירה, שמאז שהועלתה לראשונה 

על בימת ברודווי ב 1957, זכתה למאות ביצועים. 
הרפרטואר  מתוך  מפורסמים  סלסה  קטעי  לצד  ואחרים,  "מריה"  "הלילה",  כמו  נבחרים  קטעים  יושמעו 

הקבוע של הלהקה.
בהשתתפות: Oscar Cordero חצוצרה | Ben van den Dungen סקסופון | Marc Bischoff פסנתר | 

Samuel Ruiz בס | Nils Fischer כלי הקשה | Liber Torriente תופים

20:30 | 04.12.19

גרשווין בקצב משגע 
Jason Palmer &Alemay Fernandez )סינגפור/ ניו יורק(

השירים האלמותיים של גרשווין בביצוע עוצמתי ומרגש! 
הסימפוניים,  העומקים  לבין  והמבדרת  הקלילה  המוסיקה  בין  לקלאסי,  ג'אז  בין  שהילך  המלחין  גרשווין, 
מוגש לנו ע"י זמרת בעלת קול אלטו עמוק, הנע בין "סול" מרטיט לסווינג מהפנט, והיא מסוגלת לנוע בכל 
סגנונות השירה שהמוסיקה של גרשווין מחייבת. מ"סאמרטיים" של פורגי ובס האופראי ועד ל"קצב משגע" 

הסווינגי והקליל.
בהשתתפות:

Alemay Fernandez שירה , Jason Palmer חצוצרה , Hila Kulik פסנתר וניהול מוסיקלי
Tamir Shmerling בס, Dani Danor תופים

20:30 | 01.07.20

Stefano barattini :צילום
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דיקסלנד כאן
ועכשיו!
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זהב לנצח
אומרים שהראש היהודי ממציא לנו פטנטים, אך לא רק…
לאורך המאה שעברה הוא בלט ביכולתו לשלב בין מילים 

למנגינה ובין צליל להרמוניה.
דן כנר מנחה ומספר על מיטב המפיקים, המלחינים 

והתמלילנים היהודיים מכל התפוצות, שהביאו את מהפכת 
המוסיקה לביתנו, וכל זה במופע נוסטלגי ובלתי נשכח.

בהשתתפות: מוזס סי )אלביס, מתוק מדבש, הכל עובר 
חביבי( | שיר זלינגר )צלילי המוסיקה, אוויטה( | אדם להב 

)דה וייס, גבירתי הנאווה( | קארין שיפרין )האופרה 
הישראלית,  אוויטה(

מידלר,  בט  ברנט,  מייק  שיריהם:  את  שנשיר  היוצרים  בין 
ברברה סטרייסנד, פול סיימון, ניל סדקה,  קרול קינג, בוב 

דילן ועוד רבים וטובים.

20:30 | 05.02.20

ערב טוב אירופה
כולנו מכירים את שלל הלהיטים שישראל העניקה לתחרות 
האירוויזיון היוקרתית לאורך השנים, אך התחרות סיפקה לא 

מעט להיטים מארצות אירופה השונות כמו גרמניה, 
בשנות  שגדלו  וילדה  ילד  כל  וספרד.  יוון  צרפת,  בריטניה, 

ה-60, ה-70 וה-80, בטח יודעים לשיר או לזמזם.
יואב גינאי מנחה ומספר על מיטב להיטי האירוויזיון שנצרבו 

עמוק בזיכרוננו.
 

בהשתתפות: מוזס סי )מתוק מדבש, אלביס, הכל עובר 
חביבי( | אלונה אלכסנדר )ווקה פיפל, עלובי החיים( | שיר 
זלינגר )אוויטה, צלילי המוסיקה( | קארין שיפרין )האופרה 

הישראלית, אוויטה( ו-6 נגנים מהטובים מהארץ
 

 Waterloo, Socrates, Genghis Khan,:יושרו שירים כמו
ועוד  דיווה   הללויה,   ’Ding Ding Dong, Non oh L’eta

רבים וטובים.

20:30  |11.12.19

חזרה למסך הכסף
נפרד  בלתי  חלק  היה  הקולנוע  וה-70,  ה-60  ה-50,  בשנות 

מחיי הפנאי שלנו כנערים.
וצועקים  הגדול  בחושך  רעועים  עץ  כסאות  על  ישובים  היינו 
מנסים  שהיינו  בזמן  הסליל,   את  להחליף  המקרן  מפעיל  על 

להגניב חיבוק לעלמת חן שלצידנו.
חווית הצפייה בסרטים הייתה שזורה בהאזנה לפסקול שהפך 

ולחלק בלתי נפרד מחיינו; פסקול שניכנס במרוצת השנים לפ
או נשיקת  נתיאון, כשכל תו שמתנגן מסמן תחילה של מרדף 

אהבים חושנית.

התסריטאי אלון בן גור מחזיר אותנו לאותם רגעים עם 
מסרטי  השונים.  הקולנוע  גיבורי  על  פיקנטיים  סיפורים 

מיוזיקלס, מתח, ריגול ופרשיות אהבים. 

בהשתתפות: מוזס סי )אלביס, מתוק מדבש, הכל עובר 
להב  | אדם  אוויטה(  )צלילי המוסיקה,  זלינגר  | שיר  חביבי( 

)גבירתי הנאווה, דה וויס( | קארין שיפרין )האופרה 
הישראלית,  אוויטה( ו-6 נגנים, מהטובים בארץ.

20:30 | 20.05.20

1516

סדרת שנות הקסם
שלוקחת  נשכחים,  בלתי  נוסטלגיים  רגעים  עם  סדרה 
אותנו היישר למחוזות הקסומים של ילדותנו. הסלואים 
והשירים  הסרטים  הראשונות,  הנשיקות  המרגשים, 
שהם פסקול חיינו. כל מופע בסדרה יוקדש למסע שונה 
הבונד  דרך  דיי  מדוריס  בקולנוע  הזוהר  תקופות  בזמן: 
הדיסקו העליזים של  לסרטי  ועד  קונרי  שון   - האלמותי 
הזהב של פעם מברברה סטרייסנד  להיטי  שנות ה70. 
האירוויזיון  להיטי  לכלל  והמחווה  וגרפונקל  סיימון  ועד 

עם המנחה יואב גינאי, המביא את כל הלהיטים עם
ווטרלו וג'ינגס חאן ועוד רבים וטובים.
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סדרת פניני האופרה
השנה  גם  לרגש  ממשיכה  החדשה  הסדרה 

והפעם עם מופע נוסף בסדרה!
מבית  האנסמבל  של  איכות  מופעי  ארבעה 
וזמרי  מזמרות  המורכב  הישראלית,  האופרה 

האופרה יחד עם פסנתרן/ית מוכשרים 
האהבה  סיפור  בין   נעבור  בסדרה  להפליא. 
לעלובי  מריגולטו  ויוליה,  רומיאו  של  הקלאסי 
אדונים  ועל  התוססת  הצועניה  כרמן  החיים, 

ומשרתים.
סדרת חובה לאוהבי האופרה ובכלל.

ספרדי  בניחוח  שכולה  בתכנית  התוססת,  הצוענייה  כרמן 
עם קטעים רבים מהאופרה כרמן, שירים ספרדיים סוחפים, 
האופרטה  )הטרובדור(,  האופרה  מעולם  נוספות  צועניות 

)העטלף( ושירי צוענים מכל העולם.

חגיגה צוענית – כרמן וחברותיה
20:30 | 16.01.20

רומיאו ויוליה
סיפור האהבה הקלאסי בכל הזמנים עם קטעים המאופרות 

הנפלאות של גונו ובליני, המתארות את האוהבים 
את  שמעביר  הנפלא  מהמחזמר  ושירים  מוורונה  והנעימים 

סיפור האהבה לניו יורק – סיפור הפרברים.

20:30 | 24.11.19

על אדונים ומשרתים 
מה קורה בחדרי חדרים, בין האדונים למשרתות ובין 

הנפלאות  האופרות  על  מבט משעשע  למשרתים?  הגבירות 
של מוצרט )נישואי פיגרו ודון ג'ובני( ורוסיני )הספר 

בין  שקורים  והמרתקים  האסורים  היחסים  על  מסביליה( 
הסדינים.

20:30 | 05.03.20

לה פמילייה – מריגולטו לעלובי החיים
השנים  לאורך  הנפלאה  האופראית  בספרות  ובנות  אבות 
מהאופרה ריגולטו ועד למחזמר עלובי החיים. אבות אוהבים, 

בנות מורדות, סיפורי אהבה המסתיימים לעתים בשחוק 
ולעתים בדמע.

20:30 | 09.06.20

1718
צילום:יוסי צבקר

רומיאו ויוליה
ה ר פ ו א ה י  נ י נ פ ת  ר ד ס
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אנדלוסית אשדוד

ANDALUSIT.CO.IL | 1-800-693-693

התזמורת 
האנדלוסית
הישראלית

אשדוד

עונת 
יים ו המנ

2020

החלה מכירת המנויים,
הבטיחו את מקומכם!

הטבה לנרשמים עד ה - 1.7.19

התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד 

כלת פרס ישראל

תרבות
הבילוי והאוכל
החדשה בעיר

מתחם דיזיין פלוס, דרך חברון 48 | 08-869-5875 

לנו באותנטית, חשוב שתהנו מכל העולמות. אנחנו 
לא מסתפקים בתפריט קולינארי מדהים של השף 
יקיר מסרטי, אלא דואגים גם שתתפנקו בחוויית 
הסטייל  שלנו,  הפיוז'ן  מטבח  מדהימה.  בילוי 
ובר  הייחודית  האווירה  המקום,  של  המהמם 
האלכוהול העשיר שלנו, ירימו לכם את הערב.



מפריז לאיסטנבול 
ת ו ק ת ר מ ה ם  י ר ע ה ת  ר ד ס

סדרת הערים המרתקות
עם  המזוהים  הגדולים  והלהיטים  השירים  עם  מוזיקליים,  מופעים  סדרת 

הערים היפות בתבל. 
לכם  לתת  בכדי  שונה  בשעה  נוסף  מופע  פתחנו  הקהל,  לבקשת  בהמשך 
את האופציה לבחור את הזמן והמקום המתאים לכם ולהביא איתכם חברים 

נוספים.
בתחילת כל מופע תינתן הרצאת מומחה בליווי מצגת צילומים להיכרות עם 

יופייה וייחודה של כל עיר.

2122 www.mishkan7.co.il | *8557 לרכישת מנוי



טביליסי 
להקת קולן במופע עוצמתי ומרגש עם מיטב השירים והפולקלור 

מגאורגיה, הקווקז ורוסיה. 
4 זמרים קלאסיים, בהרמוניה קולית של בס, בריטון וטנור, בשירה 

קצבית ומרשימה. 
אליהם מצטרפים 20 רקדנים במחולות קווקזים מסורתיים, 

בכוריאוגרפיה ובתלבושות קווקזים מסורתיים.
מרצה: נינו אבסדזה, עיתונאית וח"כ לשעבר, ילידת גיאורגיה

22-23.01.20
17:00 ו-20:30

גרנדה 
משירי הפלמנקו והמקצב הספרדי ועד לורקה, 

עממית,  מוסיקה  ועוד.  כרמלה  חוזליטו,  אלמודובר, 
אמנותית ופופולארית. תשוקה, דרמה וחושניות 

בשילוב סוחף של מוסיקה, זמר וריקוד.
המוסיקלי  בניהולו  הספרדי-לטיני  האנסמבל  בביצוע 

של ד"ר נתן פורמנסקי.
שירה: יותם כהן וניצה טרמין

בהשתתפות: להקת ריתמו פלמנקו בניהולה של 
שירי וילד-שלום

מרצה: ד"ר עודד ציון, היסטוריון וחוקר של דתות

17:00 ו-20:30

17-18.06.20 

טביליסי
ת ו ק ת ר מ ה ם  י ר ע ה ת  ר ד בחזרה לעיירה היהודית - כינור הנפשס

כשהניגון היהודי נכנס לנפש. העם היהודי ידע תמיד לתת ביטוי 
ועצב  שמיימית  שמחה  האדם:  בנפש  קיצון  מצבי  לשני  מוסיקלי 

נוגה. לא במקרה הכינור שימש כלי נגינה עיקרי למוטיב זה. 
במופע, נחזור לעיירה היהודית שהייתה ואיננה עוד ולניגוני העצב 

והשמחה שהשתלבו במארג החיים בעיירה.
אירמה  ,שירה:  רוטשטיין  לאוניד  סבצ'וק,  בוריס  הכינור:  אמני 
כץ הנחיה: שלומי  בוריס  מוסיקלי:  ניהול   , גוליגר  יוליה  סטפנוב, 

גולדברג )תכנית הבית היהודי, ערוץ 1(
מרצה: רבקה אדרת, בית התפוצות, מומחית לקולנוע דוקומנטרי 

יהודי וישראלי

06-07.05.20 
17:00 ו-20:30

2324

מפריז לאיסטנבול 
מהודרת  נוסעים  רכבת  אקספרס,  האוריינט  בעקבות  מוסיקלי  מופע 
שפעלה החל מ-1883 במשך קרוב למאה שנה בין פריז לאיסטנבול. 
ערב  שונות.  ותרבויות  עמים  בין  והפגיש  מדינות   7 בין  שחלף  מסע 
שכולו מסע המשלב, סיפורים, תמונות, ומוזיקה מכל אחת מהתחנות 

שבדרך.
גיטרה, קלידים ושירה - אהרל'ה סייקס | שירה וגיטרה - שירן שחר 

בורק | שירה - חני ליבנה | הרכב נגנים
מנחה ומספר: יואל שתרוג, עיתונאי, צלם, אמן, מורה לצילום 

ומנכ"ל "אדמה יוצרת".
* במפגש זה הרצאה משולבת במופע

18-19.03.20

17:00 ו-20:30

סלבדור דה בהאיה – שגעון הסמבה
השירים, המקצבים והריקודים מרחבי ברזיל הגדולה. מופע 

בינלאומי, צבעוני, ססגוני ומאוד קצבי. נגנים, רקדנים וזמרים
מברזיל וישראל מבצעים קלאסיקה ברזילאית בפורטוגזית וגם 

בעברית. )משירי ז'ילברטו ז'יל, קרלוס ז'ובים( ומיטב הלהיטים 
של הקרנבל הגדול בעולם.

ניהול מוסיקלי: ז'וקה פרפיניאן | שירה: ז'וקה פרפיניאן, 
ג'יבה פרלמן, ז'וארס דוס סנטוס וסילביניה אסקפה 
בהשתתפות להקת שורולה, רקדני סמבה וקפוארה

מרצה: ערן ולגרין, מדריך בכיר לדרום אמריקה בחברה 
הגאוגרפית

מנחה: נועם גיל אור

06-07.11.19
17:00 ו-20:30
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שלגיה ושבעת הגמדים - מיקי
הצגה חדשה לילדים ולכל המשפחה: "שלגיה ושבעת 

הגמדים" בכיכובה של כוכבת הילדים של ישראל, מיקי ועוד 
רבים אחרים.

והאגדה הקלאסית על פי האחים גרים בהפקה חדשה ואיכו
מרתקת  צבעונית,  מוסיקלית  חוויה  משתתפים.  ורבת  תית 

וכובשת.

עיבוד ובימוי: נתן דטנר

17:30 | 22.03.20

קופיקו וקוגומלו
קופיקו, הקוף שכולם אוהבים יוצא למסע בג'ונגל עם 

חברים חדשים. הצגה חדשה לילדים ולכל המשפחה. הצגה 
רבת משתתפים צבעונית, מוסיקלית ומצחיקה. בואו

והצטרפו למסע עם קופיקו וחברים.
בימוי: אודי גולדשלק

בהשתתפות מאסטר הקפוארה קוגומולו ועוד שחקנים
ורקדנים   

17:30 | 24.02.20

מעשה בחמישה בלונים
בכיכובו של יובל המבולבל

הפופולרי,  הספר  רות,  מרים  מאת  הקלאסיקה  פסגת 
הבמה  על  עכשיו  הזמנים  בכל  ביותר  והאהוב  הנמכר 

במחזמר מושקע, מדהים ואיכותי בכיכובו של יובל 
המבולבל - כוכב הילדים ועכשיו גם הספרים של ישראל!

בימוי: יובל שם טוב/שיראל אשרוב
לחנים: אסי טל 

17:30 | 25.05.20

סדרת הילדים
סדרת הילדים של המשכן לאמנויות הבמה אוצרת 

בתוכה את המופעים הנפלאים שכל ילד חולם 
להיות בהם.

התוכנית מותאמת לגילאי 2-7 ומרכזת בתוכה את 
כל הטוב שיש בעולם הילדים.

והשנה, כל כוכבי הילדים מגיעים אלינו, ובעיקר 
בשבילכם: יובל המבולבל, מיקי, רוי בוי , קופיקו 

וקוגומלו 
שמגיעים לשמח הורים וילדים כאחד!

2526

רוי בוי ביער הסודי
כוכב הילדים רוי בוי יוצא בהצגה חדשה לילדים ולכל 

הסודי  ביער  להרפתקה  בוי  לרוי  הצטרפו  בואו,  המשפחה. 
עם חבריו הטובים. הצגה רבת משתתפים, צבעונית, 

מצחיקה, מוזיקלית לילדים ולכל המשפחה.
כתיבה ובימוי: אבי דור 

17:30 | 11.11.19
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להרגיש
באמת.

ם
יי
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פנקס הטבות בתחום התרבות, הפנאי והבילוי

בין הרוכשים מינוי עד ה-31.8.19
יוגרלו 5 מינויים זוגיים

5 הצגות בהפקת תיאטרון באר-שבע
2 הצגות לבחירה ממיטב התיאטראות

המינוי כולל

b7t.co.il 2690

ואדים ראפין
גדול הכנרים בזמננו עם מאסטרו ניר קברטי

האופרה
"שיקוי אהבה" של דוניצטי

"מולטי פיאנו"
3 פסנתרים על הבמה! 

קובי אוז וגיל שוחט

נסרין קדרי
במוסיקה ישראלית וים תיכונית

פסטיבל איטליה
פסטיבל אביב קלאסי

זורבה היווני עם ירון אנוש

ABBA קונצרט מחווה לשירי

שרים גששית
קונצרט מחווה לגשש החיוור

נשף וינאי כמיטב המסורת

קונצרט מחווה לאדית פיאף

MUSIC
A REFRESH ING

MUSICAL SCENE
2019/20

| www.isb7.co.il | 08-6266422 :להצטרפות חייגו



תקליט עברי

01

מועדון הזמר
הסדרה הוותיקה והמצליחה של המשכן, מאז הקמתו לפני יותר מעשור!

מיטב אמני ישראל בזמר עברי עם נושאים מכל גווני הקשת, השנה מופע 
חדש ומיוחד של הזמרת שלומית אהרון, האחים אסנר יארחו את הזמר 

דקלון במופע חד פעמי, מופע מחווה ליורם טהרלב ושיריו את ואני והרוח 
ומופעים מרגשים נוספים.

את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק!

צילום : יריב פיין וגיא כושי

2930
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צילום : פינו חדד

ארצנו הקטנטונת
מיטב השירים של ארץ ישראל הישנה והטובה.

וחיים  זעירא  מרדכי  זהבי,  דוד  פן,  אלכסנדר  אלתרמן,  נתן  משירי 
חפר. משירי החלוצים, המחתרות, העפלה, חומה ומגדל, הפלמ"ח 

ותש"ח.

שירה: דודו זכאי, יוליה גוליגר, הילה הררי, עומרי רוזנצוויג
מנחה: יואב גינאי

מנהל מוסיקלי: אורי קריב, בליווי הרכב נגנים

20:30 | 28.11.19

את ואני והרוח
מופע מחווה ליורם טהר לב ושיריו. 

ונגנים  זמרים  הרכב  עם  יחד  ומצחיק,  חכם  קצבי,  תוסס,  במופע 
הסיפורים  דרך  עצמאות,  שנות   71 לב  טהר  יורם  מסכם  נפלאים, 
היסטוריה  ואהבה,  חברות  על  המרגשים  והשירים  המצחיקים 
מופע שכולו  בעשורים האחרונים.  כאן  וכל מה שקרה  ופוליטיקה, 
זה מכבר לפס הקול  ומקפיצים לשירים, שהפכו  ביצועים מרגשים 

של החוויה הישראלית. 
 - סייקס  אהרל'ה  שירה,   - כהנא  דלית  לב,  טהר  יורם  משתתפים: 
עופר  אקוסטית,  וגיטרה  - שירה  חן  אבי  אקוסטית,  וגיטרה  שירה 

כץ- קלידים, כלי נשיפה- יונתן מילר, תופים- ליאון חביב

20:30 | 31.10.19

תמיד עולה המנגינה
הלהיטים הגדולים של הזמר העברי מכל הזמנים.

20 השירים הטובים ביותר בזמר העברי, כפי שהומלצו 
ונבחרו בסקר בו ישתתפו משתתפי הסדרה לאורך השנה. 

השירים שאתם בחרתם במופע חגיגי לסיום העונה.
שירה: קרן הדר, יהודה אליאס, עופר כלף, ליבי קנר, 

להקת פינה בעמק | מנחה: נתן דטנר
מנהל מוסיקלי: אורי קריב, בליווי הרכב נגנים

טל"ח | ייתכנו שינויים בתכנית

20:30 | 14.05.20

חתני פרס ישראל בזמר העברי
בהוקרה והערכה ליוצרים ולאומנים שעיצבו, בקולם וביצירתם, את 
פס הקול של ארץ ישראל וקיבלו את האות הגבוה ביותר של מדינה 

ישראל: משה וילנסקי, סשה ארגוב, נחום היימן, דובי זלצר, 
נעמי שמר ונורית הירש.

שירה: יהודה אליאס, אופירה גלוסקא, לימור שפירא, 
אביתר בר דויד | מנחה: דן כנר

ניהול מוסיקלי: גיורא ליננברג, בליווי הרכב נגנים

20:30 | 09.01.20

תקליט עברי
שלומית אהרון במופע חדש מיוחד ומרגש, שכולו שירים ישראליים, 
תחילת  והיו  התחיל,  שהכל  לפני  נולדה,  שהמדינה  לפני  שנכתבו 

היצירה המוזיקלית הישראלית המקורית. שילוב של מזרח ומערב.
 

השירים זוכים כאן לאינטרפרטציה חדשה, עדכנית, מיוחדת ושונה, 
בעיבודיו של גלעד אפרת ובהפקתו, שגם מופיע לצד שלומית עם 

אנסמבל הנגנים המורחב והמרגש שלו.
זהו מפגש אמנותי ראשון בין שלומית וגלעד, שמניב יצירה חדשה 

ומיוחדת.
בין השירים במופע יש שירים כמו: 'לילה לילה', 'נעולה היא דלתי', 
'בכרמי  'שיר העמק',  לילות',  'היו  'שני שושנים',  עוף',  יתנני  'מי 
תימן', 'באר בשדה', 'שני אורות בליל' ועוד רבים, מוכרים ואהובים, 

שמובאים כאן ברוח חדשה. 

20:30 | 13.02.20

חנה'לה התבלבלה
האחים אסנר מארחים את הזמר דקלון, ממייסדי הלהקה 

המיתולוגית 'צלילי הכרם',
בקלאסיקה שנולדה בכרם התימנים ובשכונת התקווה.

מופע חד פעמי ובלתי נשכח.

20:30 | 12.03.20 

3132

את ואני והרוח
ר מ ז ה ן  ו ד ע ו מ ת  ר ד ס
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פלַאְצן פון געלכטער – מתפוצצים מצחוק
כבר המליץ ד"ר שלום עליכם ש"הצחוק יפה לבריאות" וכבר פסק 
הגאון ר' שמעון דז'יגאן שעם ישראל עמד בתלאות ובצרות שפקדו 

אותו בזכות כוחו של ההומור היהודי.
לאורם וברוח מורשתם של גדולי הכותבים והקומיקאים שלנו, יוצא 
שכולו  ערב   .2020 עונת  של  הפותחת  בהפקה  יידישפיל  תיאטרון 
הצדעה לטובי ההומוריסטים שלנו, עם מיטב השירים והמערכונים 
המצחיקים והמשעשעים ביותר של במת היידיש, בשילוב חומרים 

מקוריים ועכשוויים. 
יענקל'ה   – לו  שני  שאין  האחד  של  בכיכובו  מובחר  צוות  בביצוע 

בודו. 
כתיבה: קובי לוריא   

20:00 |26.11.19

אימא יהודייה ב- 10 שיעורים
קומדיה קלאסית החל ממרץ 2020

20:00 |23.03.20

רוחלע'ס חתן - החתן של רוחל'ה
מלודרמה על סיפור אהבה

השלו שנות  בסוף  חתן  סוף  סוף  מוצאת  והחכמה  היפה  ורוחל'ה 
יוצא מגדרו מרוב  ניצול שואה,  שים לחייה.  שלוימה, אביה, אלמן 
ואולם בעקבות הפגישה עם החתן המושלם, נחשפים  התרגשות 

זיכרונות כואבים מתקופת המלחמה בפולין.
הוא  שלוימה  ע"י  שהודחק  מאירוע   הזיכרון  התעוררות  בעקבות  
לבטל את החתונה. באותו הזמן, נחשפת מערכת היחסים  מחליט 

והכואבת בין רוחל'ה ללאה, אחותה הצעירה והגרושה ומתגלה סי
המלחמה  את   יחד  שעברו  וסטאשק,  שלוימה   של  ידידותם   פור 
וחלקו אהבה גדולה לאמה של  רוחל'ה   .דרמה מרגשת שעוסקת 
עם  להתמודד  השואה  ניצולי  ילדי  של  והקושי  זיכרונות  באהבה, 

העבר של הוריהם. 
מאת: סביון ליברכט

20:00 |02.06.20

סדרת היידישפיל
תיאטרון יידישפיל - התיאטרון היהודי - הינו תיאטרון היידיש היחיד

בישראל.התיאטרון נוסד בשנת 1987 מתוך תחושת שליחות להציל את 
כבודה האבוד של השפה היידית ואת תרבותה, להחזיר לשפה זו את חינה, 
עממיותה ותפארתה ולמקדה כמובילת תרבות עשירה ומשמעותית, המהווה 

אבן יסוד חשובה בתולדות העם היהודי.
הרפרטואר של התיאטרון עשיר ומגוון, החל מהקלאסיקה של שלום עליכם, 
דרך יצחק בשביס-זינגר וש"י עגנון, וכלה בחנוך לוין, יהושע סובול, אפרים 

סידון ואחרים. 
 

הצגות היידישפיל מוצגות ביידיש ומלוות בתרגום לעברית ולרוסית.

צילום: באדיבות ארכיון יידישפיל

מתפוצצים מצחוק

3334 יתכנו שינויים בלוח ההצגות, ט.ל.ח

עלמה און רות - עלמה ורות
הצגה מרגשת על אימהות ובנות, נאמנות, אמנות והקרעים בחברה 

הישראלית
עם  קשר  יוצרת  סוער,  ביכורים  רומן  שכתבה  חרדית  צעירה  רות, 
בסופרת  ורואה  מהתגלית  המתלהבת  לאור,  הוצאה  בעלת  עלמה, 
השתיים  בין  המורכבת  היחסים  מערכת  מבטיח.  כשרון  האלמונית 
כשעיסוקה  שרטון  על  העולים  כפולים,  חיים  לנהל  מרות  דורשת 

ונחשף על ידי בני משפחתה. היא נתקלת באיומים עם חשיפת סו
לעלמה מתערערת   רות  של  נאמנותה  ברומן שכתבה.  רגישים  דות 

ועל רקע מערכת היחסים הטעונה שעלמה מקיימת עם בתה, צעי
רה מרדנית שחזרה בתשובה.

מאת: גורן אגמון

20:00 |10.02.20

ל י פ ש י ד י י ה ת  ר ד ס
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סדרת זמן תרבות
סדרת הרצאות איכות בשעות הבוקר

המשכן לאמנויות הבמה והקתדרה העירונית של באר שבע מזמינים 
אתכם להעשיר ולהשביח את שעות הפנאי שלכם בסדרת הרצאות 

מגוונות ומרתקות בנושאים שונים ממיטב המרצים בארץ. 
ההרצאות יתקיימו אחת לשבועיים, בימי שלישי החל מהשעה

10:30 בבוקר.

ניר דבורי |  29.10.19
בקו האש

נינו אבסדזה | 12.11.19
סטאלין: משורר או דיקטטור

רפי דוידוב |  17.03.20
חצוצרה ישראלית

אבי דוידוביץ  | 10.12.19
פשע מאורגן בישראל

ד'ר מיכל יערי |  14.01.20
סעודיה – לא מה שחשבתם

רון הולצמן | 28.01.20
אקטואליה רב תחומית

גיא פלג | 03.03.20
הסיפורים הגדולים שמאחורי 

המשפטים הגדולים

ירון סבוראי | 21.04.20
אינדיאנה ג'ונס הישראלי

לינוי בר גפן | 31.03.20
איך אנחנו מוצגים במדיה

יוסי סוכרי | 05.05.20
חופש ותודעה במאה ה-20

ד"ר ליאת יקיר | 19.05.20
מדע, רגש ועתיד האנושות

ברהנו טגניה | 02.06.20
שבירת תקרת הזכוכית 

יריב פלד | 16.06.20
העימות בסורה/לבנון/עזה 

)ע"פ נושאי סדר היום(

יואב לימור | 26.11.19
 ישראל -לאן?
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צילומים: דימטריס באסיס - יח"צ התזמורת,  שרית אביטן ותום כהן - דניאל קמינסקי, עמיר בניון - משה נחומביץ, תזמורת - אורית פניני, טיפקס - רונן אקרמן, לוסי איוב - עידו איז׳ק

דימיטריס באסיס
מארח את שרית אביטן

עמיר בניון 
ו״קהילות שרות״

לוסי איוב

טיפקס

ת ר אח ה  י ו ו ח ם  שומעי

עונת המנויים 
2 0 1 9 - 2 0 2 0

 - חב״ד  ניגוני  ועד הסוף   מופע שכולו מההתחלה 
אדמו״רי  ידי  מוזיקליות שהולחנו על  יצירות 
ונועדו  במיוחד,  עליהם  חביבות  שהיו  חב״ד או 
לבטא בצורה עמוקה רגשות כמו שמחה, געגועים 
 - הזקן  רבי אדמו״ר  של  או בלשונו   -  ודביקות 

קולמוס  הוא  והניגון  הלב  קולמוס  היא  "הלשון 

הנפש”.  בכדי לתת למנגינות אוניברסליות אלה חיים 
היוצר  נארח את הזמר,  חדשים בשפת התזמורת, 
והמלחין - עמיר בניון, שיבצע את הניגונים בסגנונו 
הייחודי. את תחושת הקהילה וכוחה של השירה 
מקהלת ״קהילות  ובני  בנות  לנו  יעניקו  הקבוצתית 

שרות״ שילוו אותנו על הבמה.

מופע 1  צמאה לך נפשי  יום א׳ 1.12.19

יצירה חדשה; טקסט מאת לוסי איוב ומוסיקה מאת 
במציאות  שקרה  לחלוטין  דמיוני  סיפור  כהן.  תום 
באמת על שתי נשים, שתי יבשות וארץ מובטחת 
ומערב  מזרח  ירושלים  תזמורת  הבמה  על  אחת. 
על 30 נגניה ולוסי אחת שתנהל איתם דיאלוג של 

מילים וצלילים. בנוסף, ינוגנו בקונצרט מספר יצירות 
בסולני  להשוויץ  לנו  שיאפשרו  אינסטרומנטליות 
שיחברו  קטנים  סיפורים  ישזרו  ביניהן  התזמורת. 
המזרח  מן  שנפרשים  המוזיקליים  הקטעים  את 

התיכון ועד למזרח אירופה, לכאן ולעכשיו.

מופע 2  הארץ שהבטיחו לי  יום א׳ 26.1.20

האלבומים  אחד  ליציאת  שנים   25 לרגל  גם 
המשמעותיים ביותר במוסיקה הישראלית, אבל גם 
בגלל שהחיבור הזה הוא פשוט מתבקש - תזמורת 
ירושלים מזרח ומערב ולהקת טיפקס נפגשות על 

במה אחת לחגיגה מוסיקלית צבעונית במיוחד! על 
הבמה – שירי טיפקס מכל הזמנים לובשים כפתן 
תזמורתי חגיגי וחוזרים ביחד לשורש הים-תיכוני 

שלהם.

מופע 3  החיים שלנו בלאפה יום ב׳ 16.3.20

יוונית  לאייקה  של  בחגיגה  נסגור  העונה  את 
המופע  הצלחת  בעקבות  העממי(.  )הסגנון 
 - מיוון  הענק  כוכב  הישראלית,  באופרה 
דימיטריס באסיס - שב אל בימת התזמורת והפעם, 
כל המנויים שלנו יזכו להינות מביצועיו המרשימים. 

במופע נארח בהופעת בכורה עם התזמורת את זוכת 
״The Four״ שרית אביטן, שביחד  תכנית השירה 
ולחוד עם דימיטריס תבצע להיטי ענק מיוון שזכו 
״זה  שיכור״,  ״כמו  ״אלינור״,  כמו  בעברית  לגרסאות 

הזמן לסלוח״, ״עינייך החומות״ ועוד... 

מופע 4  אתונה - ירושלים  יום ד׳ 27.5.20

אלבי בר אוכל ים תיכוני | כשר | ביג ב”ש | 08-6655601  
הערב לא מסתיים במופע אחד... 
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סדרת הבוקר - עושים כבוד
חמישה מופעים של זמר עברי במיטבו, יחד עם האחים אסנר ואורחים 

רבים נוספים. כל הלהיטים מהתקופות היפות של המדינה שלנו 
בביצועים מרגשים ובמחוות לגדולי האמנים הישראלים. השנה נעשה 

כבוד לשלמה ארצי, שלום חנוך, יגאל בשן ז"ל, הגשש החיוור ודורון מזר.

צילום: אוהד מורנו
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טלנובלה
ד ו ב כ ם  י ש ו ע ת  ר ד ס



שלמה ושלום
יוצרים  שני  חנוך,  ושלום  ארצי  לשלמה  כבוד  עושים  אסנר  האחים 
ובמוסיקה  המיוחדת  בשפתם  הישראלי  ברוק  ביותר  המשפיעים 

הכובשת.
בלדות אישיות לצד שירים בועטים, רומנטיים ושירים של החיים.

האחים אסנר מארחים את: דניאל סלומון, שיר ביטון וצילי ינקו

11:00 | 11.06.20

כולם חכמים כולם
האחים אסנר במופע מחווה חד פעמי לשירים הגדולים של 

השלישייה שהטריפה את המדינה
ביצועים מרגשים ע"י שלישייה שחוברו במיוחד למופע זה:

בהשתתפות: דביר בנדק, אורי בנאי ולירון לב

11:00 | 05.11.19

ציפור קטנה בלב 
האחים אסנר בהומאז' ליגאל בשן והתקופות בחייו, מנערותו דרך 

השירים הרומנטיים הראשוניים ועד חשבון הנפש.
כוכב  ואילן טל-  דיכנה  ומוטי  יואל לרנר  בהשתתפות: הסיקסטיז – 

להקת פיקוד הצפון

11:00 | 12.05.20

ריח תפוח אודם שני
מכל התקופות  הצמדים המפורסמים  משירי  במופע  אסנר  האחים 

אורחים צמד הפרברים הוותיק והמשובח.

11:00 | 21.01.20

טלנובלה
האחים אסנר במחווה רומנטית למוסיקה שהתנגנה בפסטיבלי סן 

רמו ובסדרות הטלנובלה הדרום אמריקאיות
אורח מיוחד: הזמר הרומנטיקן - דורון מזור והזמרת אסנת זנו

11:00 | 27.02.20

כולם חכמים כולם
ד ו ב כ ם  י ש ו ע ת  ר ד ס

4142

מאייר: דודי שמאי
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הקתדרה העירונית באר שבע
תרבות פנאי והעשרה

פותחת פעילות לשנת 2019-2020

מועדון חברי הקתדרה באר שבע
להצטרף  אתכם  מזמינה  שבע  באר  העירונית  הקתדרה 
והטבות  הנחות  ממגוון  וליהנות  הקתדרה  חברי  למועדון 

בפעילויות הקתדרה לשנת תש"פ 2019/20.

ההצטרפות כרוכה בתשלום של 50 ₪ לשנה.
להציג  יש  אותו  חבר  כרטיס  אליכם  יישלח  ההרשמה  בסיום 

במעמד קבלת ההנחות ו/או ההטבות.

חוגימוסיקההרצאות
העשרה
וספורט

טיולים
וסיורים
בארץ

www.kivunim7.co.il
שדרות הערים התאומות 20, באר שבע

I 08-641-4444 שלוחה 3

הקתדרה
באר שבע

כרטיס חבר
שם: ישראל ישראלי

מספר חבר: 5555

תוקף הכרטיס: 31.08.2020

התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי-טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על ידי בית העסק. כל המוצרים והשירותים באחריות הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. הטבות המועדון משתנות מעת 
לעת, טרם הרכישה אנא התעדכנו באתר המועדון כי ההטבה בתוקף. לקבלת מידע מלא ומעודכן, לרבות על התנאים לקבלת ההטבות, יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת: www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis. 5% הנחה במעמד החיוב, יינתנו על היתרה לתשלום.

שם: יויad4m s4 ans9a2 41 39 41 |ננפי טנמקס:ננ עריתנמשפט2ית:ננ|ננתקציבאי/ת: ב2ו | קופי: - | ארט:  | ביצוע: נגה | תאריך עדכון אחרון: 12נ2י 2ני221 וי 12נוי 12 | 1

נהנים מכ.ח של קבוצה גם בתרבות!

חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

5% הנחה קבועה

297 mm x 210 mm

לאורך השנה במשכן לאמנויות הבמה באר שבע
בנוסף למגוון הנחות במחול, במוסיקה ובתיאטראות בכל הארץ,

מהם נהנים חברי מועדון הלקוחות של מזרחי-טפחות

mizrahi-tefahot.co.il/hacartis :לפירוט ההטבות והמבצעים היכנסו לאתר



סדרת הילדים

רוי בוי ביער הסודי
11.11.19

קופיקו וקוגומלו
24.02.20

ם י ע פ ו מ ח  ו םל י ע פ ו מ ח  ו ל

סדרת שנות הקסםסדרת הערב מחזמר

סדרת פניני האופרהסדרת המחול

סדרת הערים המרתקותסדרת ג'אז חם עולמי

אנני
20-21.11.19

Rock בבית הספר
01-02.01.20

יוסף וכתונת הפסים המשגעת
25-26.03.20

ערב טוב אירופה
11.12.19

זהב לנצח
05.02.20

סלבדור בהאיה
שגעון הסמבה 

06-07.11.2019

טביליסי
22-23.01.20

רומיאו ויוליה
24.11.19

חגיגה צוענית -כרמן וחברותיה
16.01.20

על אדונים ומשרתים
05.03.20

לה פמילייה – מריגולטו לעלובי החיים 
09.06.20

חזרה למסך הכסף
20.05.20

מומיקס
27.11.19

קמע
29.03.20

בלט ג'אז מונטריאול
26.05.20

סול
24.06.20

דיקסילנד כאן ועכשיו!
30.10.19

גרשווין בקצב משגע
01.07.20

סיפור הפרברים - הגרסה הלטינית
04.12.19

באהבה לדיאנה וושינגטון
04.03.20

מפריז לאינסטבול
18-19.03.20

בחזרה לעיירה היהודית -
כינור הנפש

06-07.05.20

גרנדה
17-18.06.20

סדרת מועדון הזמר

את ואני והרוח
31.10.19

ארצנו הקטנטונת
28.11.19

חתני פרס ישראל
09.01.20

שלומית אהרון - תקליט עברי
13.02.20

חנה'לה התבלבלה
12.03.20

תמיד עולה המנגינה
14.05.20

סדרת זמן תרבות

סדרת היידישפיל

קיצור תולדות ההומור היהודי
26.11.19

עלמה ורות
10.02.20

אימא יהודייה ב-10 שיעורים
23.03.20

החתן של רוחל'ה
02.06.20

סדרת עושים כבוד

כולם חכמים כולם
05.11.19

ריח תפוח אודם שני
21.01.20

טלנובלה
27.02.20

ציפור קטנה בלב
12.05.20

שלמה ושלום
11.06.20
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ניר דבורי
בקו האש

 29.10.19

נינו אבסדזה
סטאלין- משורר או דיקטטור

12.11.19

יואב לימור
ישראל -לאן?

26.11.19

אבי דוידוביץ
פשע מאורגן בישראל

10.12.19

ד"ר מיכל יערי
סעודיה, לא מה שחשבתם.

14.01.20

רון הולצמן
אקטואליה רב תחומית

28.01.19

גיא פלג
הסיפורים מאחורי המשפטים הגדולים

03.03.20

רפי דוידוב
חצוצרה ישראלית

17.03.20

לינוי בר גפן
איך אנחנו מוצגים במדיה

31.03.20

ירון סבוראי
אינדיאנה ג'ונס הישראלי

21.04.20

יוסי סוכרי
חופש ותודעה במאה ה-20

05.05.20

 ד"ר ליאת יקיר
מדע, רגש ועתיד האנושות

19.05.20

ברהנו טגניה
שבירת תקרת הזכוכית

02.06.20

יריב פלד
העימות בסורה/לבנון/עזה

16.06.20
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שלגיה ושבעת הגמדים - מיקי
22.03.20

מעשה בחמישה בלונים- יובל המבולבל
 25.05.20




