
תפילה שבורה
מסע בעולם היצירה של לאונרד כהן

חמישי | 19.3.20 | 20:30
שירי ספק ואמונה, שירי אהבה, תוכחה ונחמה של המכשף 

היהודי ממנטריאול, לאונרד כהן. המופע יפסע בין שיריו של 
כהן ויחשוף את ההשראה שקיבל מעולם הניגון והפיוט היהודי.

אברהם כהן שירה, סיפור, גיטרה, מפוחית | יענקלה סגל הפקה 
מוזיקלית, בס, גיטרה אקוסטית, קולות | רוני עברין כלי הקשה

בת חן אדרי שירה | שלמה עוז גיטרה קלאסית, שירה
יוגב לוי נאי, קלידים, גיטרה, שירה

אמיל אייבינדר
שמחת הקצב

חמישי | 26.3.20 | 20:30 
אמיל אייבינדר, וירטואוז אקורדיון נודע, מפליא לבטא ניואנסים 
סגנוניים ונע בין צלילים עדינים ובין מפגנים טכניים מהפנטים. 

במופע יבצע לחנים עממיים מלאי חיוניות ושמחה קצבית. 
אמיל אייבינדר אקורדיון | מתן מזרחי קונטרבס, כלי הקשה

איליה שולמן כינור | וירה לוזינסקי שירה

יגל הרוש // אוריה הרוש
פנטזיה לקמנצ׳ה ועוד

חמישי | 5.3.20 | 20:30 
מופע בכורה המבקש לשחזר את אחד הריטואלים העתיקים 

והמסעירים של השירה הלילית - תיקון חצות. יבוצעו מזמורי 
תהילים וקומפוזיציות לקמנצ׳ה ועוד ולפיוטים מקוריים.

יגל הרוש קמנצ'ה, נאי, שירה | אוריה הרוש עוד, שירה

התזמורת הסופית 
ה'אין' העברי הראשון

חמישי | 12.3.20 | 20:30 
התזמורת הסּופית  מונהגת על ידי הראל שחל, המתמחה 

במוזיקה טורקית-סופית, והיא מונה כ-30 נגנים היוצרים מוזיקה 
עברית מקורית. המופע מחדש מסורת סופית בת מאות שנים, 

ותוצג בו יצירה אחת ומיוחדת, הנשענת על המקאם הטורקי 
אושק.

הראל שחל ניצוח, לחן, מילים
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בתמיכת

רואים את הקולות 
סדרה חדשה שתעסוק בקולם הייחודי של שלושה משוררים: בני שבילי, רוני סומק 

ונועה שקרג'י, ששירתם חושפת פנים שונות מאד בחוויה האנושית.
עורך הסדרה: פרופ' אריאל הירשפלד | מנחה: אביחי קמחי

ראשון | 22.3.20 | 20:30
בנימין שבילי נהר הפה

המפגש יעסוק בקולו הייחודי של היוצר בנימין שבילי ויתמקד בספרו האחרון "נהר הפה".
בהשתתפות: פרופ' אריאל הירשפלד, פרופ' גלית חזן-רוקם, רוני סומק | מנחה: אביחי קמחי

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

אירוע ראשון

בנימין שבילי. צילום: תמיר להב-רדלמסר

ראשון - רביעי | 15 - 18 במרץ, 2020 

19:00 צופים לבית ישראל
המשורר רוני סומק ייצא למסע בחייו וביצירתו של המשורר 

יהודה עמיחי. 

21:00 שיחה מבעד למים רבים
מתרגמים מרכזיים ישוחחו על משוררות שתרגמו לעברית.
יעל גלוברמן על אן סקסטון | רפי וייכרט על ויסלבה שימבורסקה

טל ניצן על אלחנדרה פיסרניק

הקראה: דורון תבורי

19:00 החיים הארוכים של המילים
על יוצרים יוצאי דופן ופורצי גבולות בספרות העברית

נועה שקרג'י נזכרת בחזי לסקלי | גלעד מאירי נזכר בדוד אבידן  
מורן שוב נזכרת באדם ברוך

21:00 ללכת ברחוב הריק
דב אלבוים על חייו ותורתו של רבי נחמן מברסלב 

מוזיקה: עופר כלף

19:00 מהמדורות למלחמות האזרחים
אירוע יוצא דופן, ובו אשתו של חיים גורי, עליזה, ובתו, יעל, 

ישתפו בזיכרונות וברגעים מכוננים מחייו.

21:00 עצרת זיכרון 
הדור הצעיר של הספרות העברית נזכר במקורות השראה 

מדורות קודמים.
נעם פרתום על יונה וולך | עודד כרמלי על יאיר הורוביץ

יפתח אשכנזי על רונית מטלון

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

19:00 סיפור על אהבה
דורית רביניאן על דמותו ויצירתו של עמוס עוז

21:00  פנים מטושטשות 
אירוע הסיום  יתקיים לזכר משוררים שהיו בעלי גישה 

מיוחדת ליהדות ולהווה בזמנם.
אורית מיטל על אורי צבי גרינברג | סיוון הר שפי על זלדה

נדב הלפרין על פנחס שדה 

מוזיקה: הדרה לוין ארדי

שלישי | 17.3.20

שני | 16.3.20ראשון | 15.3.20

רביעי | 18.3.20

הספרות מתגעגעת 
במסגרת סדרת "שעת החסד", סופרים וסופרות ידברו על 

כותבים שהיוו השראה עבורם לאורך השנים. צאו עמנו 
למסע בעקבות גדולי היוצרים, בארבעה ימים מרוכזים של 

חגיגת ספרות עשירה ומרתקת.
עורך ומנחה: יונתן ברג

צילום: אליהו הרשקוביץ

צילום: אליהו הרשקוביץ

צילום: מיקול לוי ירון

צילום: ורדי כהנא


