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, תושבים ויוצרים יקרים,באי פסטיבל הולגאב

, פעם בשנה.ירושלים-במשך אלפי שנים נשאה עדת יהודי אתיופיה את עיניה אל ירוסלם
 נשאו את עיניהם אל, אל ההר, זקני העדה וצעיריה, נשים וטף, העפילו אנשים,בחג הסיגד
.עיר הקודש והתפללו לשוב אליה
 שבנו לירושלים מכל הגלויות וכעת היא בית:זכינו להתגשמות חלומם של דורות אבותינו
 שחקנים ומוזיקאים בסגנונות רבים, בירושלים פועלים ויוצרים אמנים.לכל עדות ישראל
 היוצרים בהשפעת, כמובן, מסורת והתחדשות – ובכללם, קודש וחול, מזרח ומערב:ומגוונים
.התרבות האתיופית המשקפת שורשים עמוקים ומסורת בת שנים רבות
.פסטיבל הולגאב מעלה על ראש שמחתו את התרבות הייחודית הזו וחוגג את העושר שלה
 הטעמים והריחות,צליליו הייחודיים עולים ומסתלסלים ומצטרפים למקהלת הקולות
.המגוונת של ירושלים
בשנת היובל לאיחודה של העיר ניכר אף יותר מאשר בכל שנה כי העיר חווה פריחה
 והיום כתמיד אנו, צמיחתו של פסטיבל הולגאב חשובה ומבורכת.אמנותית ורנסנס תרבותי
.ממשיכים לתמוך בפעילות לצד מגוון האירועים והפסטיבלים הנוספים שמתקיימים בעיר
 לכל העוסקים במלאכה ובראשם לבית הקונפדרציה המפיק,אני מודה למארגני הפסטיבל
 אני מאחל לכולנו להמשיך ליהנות מצליליו העשירים והמעשירים של.ומארח את הפסטיבל
.הפסטיבל עוד שנים רבות
,בברכה

,אתיופית-ברוכות וברוכים הבאים לפסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית

 הוא בעל חשיבות חברתית ותרבותית, המציין השנה את שנתו השמינית,פסטיבל הולגאב
אתיופית- הפסטיבל מהווה את ספינת הדגל לקידום יצירה ישראלית.שלא תסולא בפז
.וחשיפתה לקהל הרחב בישראל
גוני בישראל ולקירוב- התורם רבות לעידוד הדיאלוג הרב,אני גאה לתמוך בפסטיבל
 בישראל בכלל,אתיופית אל לב ליבה של העשיה התרבותית-הקהילה הישראלית
 אין ספק כי בירת ישראל היא המקום הטבעי ביותר לקיומו של.ובירושלים בפרט
 הפסטיבל מצטרף אל.הפסטיבל ולחיזוק מעמדה של התרבות של יוצאות ויוצאי אתיופיה
 המעלים על נס מורשות ותרבויות של,המארג המרתק והעשיר של מיזמי תרבות ואמנות
. ושל קהילות הדרות זו לצד זו בירושלים,בני דתות ועדות שונות
, אשר מציג בפני הקהל הישראלי את יופיה,לא ניתן להפריז בחשיבות של הפסטיבל
 קולותיה ומקורות,האתיופית על מגוון צליליה-מורשתה ועושרה של התרבות הישראלית
האתיופית את ההוקרה לה היא- הפסטיבל מעניק לתרבות הישראלית.ההשראה שלה
 הפסטיבל מביא לידי ביטוי את חזוני. בקדמת הבמה של עולם התרבות הישראלי,ראויה
 לקרב בין קהילות ומסורות ולהרחיב,לתת מקום של כבוד למכלול הקולות במדינת ישראל
.את הגשרים בין התרבויות השונות הקיימות בארצנו
 ולכל העוסקות, המנהל האמנותי של הפסטיבל,אני מבקשת להודות למר אפי בניה
.והעוסקים בפרוייקט חשוב זה לקידום וחשיפת התרבות האתיופית בישראל

ניר ברקת

,בברכה
ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב
שרת התרבות והספורט

ראש העיר ירושלים
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Dear Hullegeb Festival guests, Jerusalemites, and artists,
For thousands of years the Ethiopian Jewish community cast its gaze toward
Jerusalem. Once a year, during the Sigd Festival, men, women, children, young and
old of the community, climbed the mountain, looked toward the Holy City and prayed
to return to it. We have lived to see the realization of this dream of generations of
forefathers: we have returned to Jerusalem from all of the diasporas and today it is a
home for all of the communities of Israel. In Jerusalem artists, actors, and musicians
create and perform music in a great variety of genres: eastern and western, holy and
secular, traditional and innovative—including, of course, artists drawing inspiration from
Ethiopian culture, which reflects deep roots and a lengthy tradition.
The Hullegeb Festival emphasizes and celebrates this unique culture and its riches.
The special sounds arising from it join the varied chorus of flavors and scents of
Jerusalem. In the jubilee year of the city’s unification, more than at any other time it is
apparent that Jerusalem is enjoying flourishing artistic activity and a cultural renaissance.
The growth of the Hullegeb Festival is important and welcome. Today, as always,
we continue to support this activity, along with a wide variety of events and festivals
taking place in the city. I wish to thank the festival’s organizers, all those involved in its
preparation, and especially Confederation House, the producer and host of the festival.
I wish everyone continued enjoyment from the rich and enriching sounds of this festival
for many years to come.

Welcome to the Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival!
The Hullegeb Festival, now in its eighth year, is an event of immense social and cultural
importance. The festival is the flagship promoting Israeli-Ethiopian creativity and its exposure to
a wide audience in Israel.
I am proud to support this festival, which makes a significant contribution to multicultural
dialogue in Israel and brings the Israeli-Ethiopian community closer to the heart of cultural
activity, in Israel in general and in Jerusalem in particular. Undoubtedly, the capital of Israel
is the most natural place to hold this festival and to strengthen the status of the culture of
Ethiopian immigrants. The festival is part of the fascinating and rich fabric of cultural and
artistic initiatives celebrating the heritages and cultures of the diverse ethnic communities
living side by side in Jerusalem.
The festival’s importance in displaying the beauty, heritage and richness of the sounds, voices
and sources of inspiration of Ethiopian-Israeli culture cannot be exaggerated. The festival
affords Ethiopian-Israeli culture the appreciation that it deserves, at center stage in the Israeli
cultural sphere. The festival realizes the vision of giving expression to the variety of voices
in Israel, bringing communities and traditions closer together and broadening the bridges
between the different cultures existing in our country.
I would like to thank Mr. Effie Benaya, the festival’s artistic director, and all those who played a
role in this important project aimed at promoting and exposing Ethiopian culture in Israel.

Sincerely,
Nir Barkat
Mayor of Jerusalem

Sincerely,
MK (Reserve Brigadier General) Miri Regev
Minister of Culture and Sport
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,קהל יקר

 פסטיבל. שמונה שנים לקיומו2017-אתיופית יציין ב-פסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית
,ייחודי זה מציג את פניה המגוונות של התרבות האתיופית המסורתית בתחומי המוזיקה
 את מפגשיה עם התרבות הישראלית ואת החיבורים המרתקים,התיאטרון והמחול
 במהלך השנים אירח.ושיתופי הפעולה בין אמנים מהקהילה האתיופית לאמנים ישראלים
 פרוייקט, אלמייהו אשטה,הפסטיבל אמנים בינלאומיים ידועי שם כמו מחמוד אחמד
 מופע הפתיחה החגיגי של: וגם השנה אנו ממשיכים במסורת זו,אדיס האקוסטית ועוד
,יוצרים הפופולריים ביותר באתיופיה כיום- מהזמרים,הפסטיבל יציג את גטיש מאמו
.אתיופי טספה-שיופיע לצד האנסמבל הישראלי
גם השנה אנו מציעים תוכניית מופעים עשירה ומגוונת שתציג בפניכם את העושר
:התרבותי והיופי מעורר ההשראה שביצירה האתיופית המסורתית והעכשווית כאחד
 יאיר דלאל, אבטה בריהון- התכנית כוללת את מופע הסיום שיפגיש שלושה וירטואוזים
, ערב מיוחד עם תזטה, שישירו את שיריהם בעיבודים חדשים ומפתיעים,ויוסי פיין
," מופעים של "קפה שחור חזק,אתיופי הראשון מסוגו בארץ-אנסמבל המוזיקה הישראלי
 מופע סטנדאפ והפקת מקור, הופעות מחול של להקת ביתא,אבבה דסה וגראונד הייטס
.חדשה של תיאטרון הולגאב

,אורחים יקרים

 תמיכתנו.אתיופית מתחילת דרכו-קרן ברכה תומכת בפסטיבל הולגאב ליצירה ישראלית
ניתנת לא רק כדי לאפשר אלא גם כדי לעודד יצירה אותנטית ואיכותית שמביאה את
 חברה בריאה היא כזו.קולותיה השונים והמגוונים של החברה הישראלית העכשווית
.אשר מעודדת את מגוון הקולות שבה להישמע ולהיות חלק משיחה תרבותית מעמיקה
 פסטיבל הולגאב והפעילויות הנעשות כל השנה בבית הקונפדרציה למען,בהקשר זה
 מהווים מוקד של יצירה שמבקשת להביא,גונית ורב תרבותית בירושלים-קידום יצירה רב
.לידי ביטוי את הקולות הרבים של החברה הישראלית
 ביצירות ובשיתופי הפעולה שנבנו לאורך,אנו גאים בהתפתחות של הפסטיבל
 הקהל הרב והמגוון אשר מגיע.השנים ובעניין שההופעות וההרכבים השונים זכו לו
לפסטיבל נחשף ליכולת המופלאה של היוצרים לבטא קולות מן העבר ומן המקורות
 ביחד עם אלו שמסמלים את ההווה ואת הרצון לעתיד שיש,של הקהילה האתיופית
.בו מקום וקול לכולם
 ומצטרף אל המארג המרתק,אנו גאים בכך שהפסטיבל ממשיך להתקיים בירושלים
. קהילות ומסורות שונות הדרות זו לצד זו,והעשיר של תרבויות
,בברכה
משעל-ד"ר טלי יריב
מנהלת קרן ברכה

,אני מאחל לכולכם הנאה רבה
אפי בניה
מנהל אמנותי
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Dear Audience,
The Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival marks its eighth year in 2017. This
unique festival presents multifaceted traditional Ethiopian culture in the fields
of music, theater and dance, and provides an encounter with Israeli culture
and the fascinating links forged through collaboration between artists of the
Ethiopian community and other Israeli artists.
Over the years the festival has hosted renowned international artists such as
Mahmoud Ahmed, Alemayehu Eshete, the Addis Acoustic Project and others.
This year too, we continue that tradition: the festival’s gala opening performance
features Getish Mamo, one of the most popular vocal artists in Ethiopia today,
accompanied by the Israeli-Ethiopian Tesfa ensemble.
Once again this year, the program offers a rich variety of performances
displaying the cultural wealth and inspiring beauty of Ethiopian arts, both
traditional and contemporary. The program includes a closing performance
bringing together three virtuosos: Abate Barihun, Yair Dalal and Yossi Fein, who
will perform their songs in surprising new arrangements; a special evening with
Tezeta, the first Israeli-Ethiopian music ensemble of its kind; performances by
Strong Black Coffee; Aveva Dese and Ground Heights; a dance performance by
the Beta Troup; standup comedy; and a new original production by the Hullegeb
Theater Ensemble.

Dear Guests,
The Beracha Foundation has supported the Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts
Festival from its onset. Our support is intended not only to make possible,
but also to encourage authentic and high-quality creativity bringing the many
voices of contemporary Israeli society to the fore. A healthy society is one that
encourages a variety of voices waiting to be heard and be a part of a diverse
and profound cultural dialogue. In this regard, the Hullegeb Festival and
the activities underway year-round at Confederation House in Jerusalem to
promote variegated and multicultural activity in Jerusalem, serve as a focus for
works seeking to deepen and expose our cultural wealth and give expression
to the many voices of Israeli society.
We are proud of the festival’s growth, with works and collaborations created
over the years, and of the interest generated by the various performances and
ensembles. The broad general audience that attends the festival is exposed to
the marvelous ability of the artists to evoke voices from the past and from the
literary sources of the Ethiopian community, together with ones symbolizing the
present and the desire for a future in which there is a place and voice for all.
We are proud that the festival continues to take place in Jerusalem, as part of
the fascinating and rich fabric of diverse cultures, communities and traditions
residing here side by side.

I wish all of you the utmost enjoyment.
Effie Benaya
Artistic director

Sincerely,
Dr. Tali Yariv-Mashal
Director, Beracha Foundation
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גטיש מאמו שירה
אבטה בריהון
, סקסופון,לחנים
 ניהול מוזיקלי,שירה
סיום דסה סקסופון
זלאלם פיסהה קלידים
נועם צ'רצ'י תופים
בן אידלשטיין בס
טל סנדמן גיטרה
ווסן זללם שירה
נתי בלטה שירה
אדוניה גואדה מסינקו
Getish Mamo
vocals

Abate Barihun
composition,
saxophone,
vocals, musical
management
Sayum Desa
saxophone

Zlalam Pishah
keyboards

Noam Charchi
drums
Ben Edelstein
bass
Tal Sandman
guitar

Wesan Zlalam
vocals

Nati Baltah vocals
Adoniya Goada
masenqo
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יוצרים- מהזמרים,מופע המוקדש ליצירתו של מאמו
, מאמו.הפופולריים ביותר באתיופיה כיום
בעל האישיות הבימתית הכריזמטית והקול
אתיופי- יופיע לצד האנסמבל הישראלי,הקטיפתי
 שירים לזמרים300- מאמו חיבר יותר מ.טספה
 ונוהג לגוון את הופעותיו בשירים,אתיופיים שונים
מתקופת "תור הזהב" של המוזיקה האתיופית
 עד,(שנות השישים ותחילת שנות השבעים
לעלייתה של החונטה הצבאית לשלטון) בעיבודים
המשלבים כלים אתיופיים מסורתיים וכלים
,) אנסמבל טספה (תקווה באמהרית.מודרניים
,זמר אבטה בריהון-בהנהגת הסקסופוניסט
,מהמוזיקאים הבולטים שעלו לישראל מאתיופיה
ממשיך יחד עם הרכב מוזיקאים צעירים את הקו
 המתמקד באותה תקופה,המוזיקלי שהתווה מאמו
.חשובה בתולדות המוזיקה האתיופית

A performance devoted to the works of
Mamo, one of the most popular vocal artists
in Ethiopia today. Mamo, with a charismatic
stage personality and velvety voice, will appear
together with the Israeli-Ethiopian Tesfa
ensemble. Mamo has composed over 300
songs for a variety of Ethiopian vocalists, and
his performances generally include songs from
the Golden Age of Ethiopian music (the 60s
and 70s, prior to the coup of the military junta)
in new arrangements combining traditional
Ethiopian instruments with modern western
ones. The Tesfa (“hope” in Amharic) ensemble,
led by saxophonist-vocalist Abate Barihun, one
of the outstanding musicians who made aliyah
to Israel from Ethiopia, continues the musical
path taken by Mamo, with a group of young
musicians, focusing upon that important period
in the history of Ethiopian music.

Opening performance:

:מופע פתיחה

Getish Mamo
גטיש מאמו
and Tesfa ensemble ואנסמבל טספה

7.12.17

21:00 , בית שמואל, י"ט בכסלו תשע"ח,יום חמישי
Thursday, Beit Shmuel, 21:00
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אבבה דסה שירה
אליזה אקוונדו
 קולות,תופים
עומר לוצקי בס
עומרי סקופ גיטרה
קולות
אסף לביא קלידים
סולמון קהתי
מסינקו
ליעד דהרי קולות
:אורח מיוחד
אבי וואסה שירה

Aveva Dese
vocals
Aliza Akowendo
drums, sounds
Omer Lutzki bass
Omri Skop
guitar sounds
Asaf Lavie
keyboards
Solomon Kehati
masenqo
Liad Dahari
sounds

special guest:
Avi Wasa vocals

 אורחת הפסטיבל,יוצרת אבבה דסה-הזמרת
סול החושני- שבה עם מופע האפרו,בשנה שעברה
 במופע יתארח הזמר.והמלא באהבה של להקתה
 הוא בוגר המופע של, שכמו אבבה,אבי וואסה
 אבבה ולהקתה מתמקדים בקצב בועט.עידן רייכל
 בו הגרוב האפריקאי מתמזג בביטים,ומשחרר
האורבניים של תל אביב ואינו מותיר ברירה אלא
 אבבה מושלת בקצב המהפנט בקולה.לקום ולרקוד
 אותם היא מבצעת, ושיריה רבי העוצמה,הנדיר
 עוסקים בעיקר במוטיב,באנגלית ובאמהרית
 הלהקה מופיעה מזה ארבע שנים ואלבומה.החופש
 יצא בשנה שעברה בהפקתו,Who am I הראשון
. אורח נוסף בפסטיבל,של יוסי פיין

Vocal artist Aveva Dese, who the festival hosted
last year, returns with a sensuous Afro-soul
performance filled with her ensemble’s love.
The performance will host Avi Wasa who, like
Aveva, is a graduate of the Idan Raichel Project.
Aveva and her ensemble focus upon lively and
liberating rhythms in which African groove mixes
with the urban beat of Tel Aviv, leaving one with
no alternative but to get up and dance. Aveva
rules the hypnotic rhythm with her rare voice,
and her powerful songs, performed in English
and Amharic, deal mainly with the theme of
freedom. The ensemble has been performing for
about four years and its first album, Who Am I,
was released last year, produced by Yossi Fein,
another festival guest.

Aveva Dese

אבבה דסה

9.12.17

21:00 , התחנה הראשונה ירושלים, כ"א בכסלו תשע"ח,מוצ"ש
כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי
Saturday, The First Station, 21:00
Free entrance on the basis of available space
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כתיבה ובימוי
משה מלכא
שחקנים
–תהילה ישעיהו
 צביקה,אדגה
היזיקיאס
מוזיקה
אבטה בריהון
תפאורה ותלבושות
יסמין וולק
וידיאו
אריאל כהן
עיצוב תאורה
נהוראי לוידור
עוזר במאי
ניר לנדא

Script and
direction
Moshe Malka
Actors
Tehila
YeshayahuAdghe, Tzvika
Hizikias
Music
Abate Barihun

 אסירה קשוחה, צופית פיקאדו.קומדית נונסנס
 יוצאת לחופשה מהכלא כדי למצוא את,ושרירית
 צופית הופכת כל אבן כדי לגלות.אחותה אסתי
 רוקדת,מה קרה לאחותה ועל הדרך מרביצה
 השחקנים מחליפים דמויות בקצב.ומתאהבת
. עם מוזיקת ראפ וקטעי וידיאו,מסחרר

Hullegeb Theater Ensemble
under the artistic direction
of Moshe Malka presents:

קבוצת תיאטרון הולגאב
בניהולו האמנותי של
:משה מלכא מציגה

Tsufit Pikado

צופית פיקאדו

Nonsense comedy. Tsufit Pikado, a hardened
and muscular female prisoner, is released
from jail to find her sister Esti. Tsufit leaves
no stone unturned in her search for the fate
of her sister, and along the way delivers
punches, dances, and falls in love. The actors
change roles at a dizzying pace, with rap
music and video segments.

Set and costumes
Yasmin Wolak
Video
Ariel Cohen
Lighting design
Nehorai Levidor
Stage assistant
Nir Landa
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10.12.17

20:30 , בית הקונפדרציה, אולם התיאטרון, כ"ב בכסלו תשע"ח,יום ראשון
Sunday, The Theater at Confederation House, 20:30
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,אבטה בריהון לחנים
 ניהול, שירה,סקסופון
מוזיקלי
תומר מש בס
סנגית דותן סגל כלי
הקשה
,אדוניה גואדה שירה
מסינקו
סתיו אחאי קלידים
,ליאור גוונגול שירה
קראר

-מופע חדש של אנסמבל המוזיקה הישראלי
 האנסמבל.)אתיופי תזטה (געגועים באמהרית
,הוקם לפני שלוש שנים על ידי בית הקונפדרציה
במטרה לשמש במה לתרבות המוזיקלית
 מנהלו המוזיקלי.אתיופית המתחדשת-הישראלית
של האנסמבל הוא הסקסופוניסט והזמר אבטה
 המכוון את יצירתו אל לבה של המוזיקה,בריהון
האתיופית המסורתית על כליה עתיקים
 הנבל האתיופי שלפי, הקראר- והייחודיים
 המסינקו,המסופר מנגנים בו עוד מימי דוד המלך
.בן המיתר האחד ומערכת כלי ההקשה קברו
המופע יציג הרכב חדש של האנסמבל ויתמקד
בקטעים אינסטרומנטליים מקוריים של בריהון
.מסורתיות-ובעיבודים של יצירות עתיקות

Abate Barihun
composition,
saxophone,
vocals, musical
management

A new performance by the Israeli-Ethiopian
musical ensemble Tezeta (“nostalgia” in
Amharic). The ensemble was established
three years ago by Confederation House with
the aim of serving as a stage for the renewal
of Israeli-Ethiopian musical culture. The
ensemble’s musical director is saxophonist and
vocalist Abate Barihun, who directs his works
to the core of Ethiopian traditional music with
its ancient and unique instruments—the krar,
an Ethiopian harp that, according to tradition,
was played by King David, the single-stringed
masenqo, and a set of percussion instruments
called kebero. The performance will present a
new group of performers and will focus upon
original instrumental segments by Barihun and
arrangements of ancient traditional works.

Tomer Mas bass
Sengit Dotan
Segal percussion
Adoniya Goada
vocals, masenqo
Stav Ahai
keyboards
Lior Gwangol
vocals, krar
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Tezeta Ensemble

אנסמבל תזטה

10.12.17

20:00 , בית הקונפדרציה, כ"ב בכסלו תשע"ח, יום ראשון
Sunday, Confederation House, 20:00
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שלמה שמואל
סטנדאפיסט

Shlomo Shmuel
standup comic

מופע הסטנדאפ "מבוסס על סיפור אמיתי" הוא
מופע מבדר ומקורי המציג בהומור את הפער
,שבין בני הדור הצעיר שנולד בארץ לבין הוריהם
.שעלו מאתיופיה
- המופע מגולל את סיפור חייו של שלמה שמואל
 החל מימיו כילד וכנער מתבגר,""שלמה בייבי בייבי
 ועד האדם הבוגר,המתמודד עם החיים בדרכו שלו
.שהוא כיום

Based on a
true story:

מבוסס על
:סיפור אמיתי

Shlomo
Baby Baby

שלמה
בייבי בייבי

The standup performance Based on a True
Story is entertaining and original, presenting
the gap between the young generation born
in Israel and their Ethiopian-born parents.
The performance tells the life story of
Shlomo Shmuel—Shlomo Baby Baby, from
his childhood through his adolescence to
adulthood, dealing with life in his own way.

10.12.17

22:00 , בית הקונפדרציה, כ"ב בכסלו תשע"ח,יום ראשון
Sunday, Confederation House, 22:00
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חווה הוואן
מששה שירה
יותם כהן גיטרה
שליו נאמן
כלי הקשה
רועי כהן בס
עומר קינן קלידים
ליאור גרייבסקי
סקסופון
מיכה קורקוס תופים

Hava Hewan
Meshesha vocals
Yotam Cohen
guitar
Shalev Ne’eman
percussion
Roee Cohen
bass
Omer Kenan
keyboards
Lior Grayevsky
saxophone
Micha Korkus
drums
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 פועלת כבר שלוש שניםGround Heights להקת
 אלבום.ועומדת בפני הוצאת אלבום הבכורה שלה
,זה מצמיח ענפים חדשים לתרבות יהודי אתיופיה
.המשתרגים עם התרבות הישראלית העכשווית
" "הדור הבא- Lemimetow Tuwled המופע
 משלב מוזיקה מקורית שכתבו והלחינו,באמהרית
 עברית ואנגלית,חברי הלהקה ומושרת באמהרית
על ידי הסולנית הכריזמטית חווה הוואן מששה
 המוזיקה.– צברית בת למשפחת יוצאי אתיופיה
 נאו, רגאיי,מתובלת בהשפעות של פופ ישראלי
 אחד משיריה החדשים. ריתם נ׳ בלוז וג׳אז,סול
 הוא השיר הישראליGround Heights של
 בשיתוף פעולה,הראשון שנכתב באמהרית
Ground  בהופעותיה.עם משפחתה של הוואן
 מבצעת גם קלאסיקות אתיופיות שלHeights
.אמנים כמחמוד אחמד וג׳קי גוסה

The Ground Heights ensemble has been active
for three years and is about to release its first
album. This album is growing new branches
in Jewish Ethiopian culture that intertwine
with current Israeli culture. The performance
Lemimetow Tuwled—“the next generation” in
Amharic, combines original music written by
members of the ensemble, sung in Amharic,
Hebrew and English by charismatic soloist
Hava Hewan Meshesha—born in Israel to
an Ethiopian immigrant family. The music is
tempered with Israeli pop, reggae, neo-soul,
rhythm-n-blues and jazz. One of Ground
Heights’ new songs is the first Israeli song
written in Amharic, in a joint effort with Hewan’s
family. Ground Heights also performs Ethiopian
classics of such artists as Mahmoud Ahmad and
Jacky Gosee.

The Next Generation:

Ground Heights

:הדור הבא

Ground Heights

11.12.17

20:30 , בית הקונפדרציה, כ"ג בכסלו תשע"ח,יום שני
Monday, Confederation House, 20:30
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כתיבה ובימוי
משה מלכא
שחקנית ושותפה
יוצרת
-תהילה ישעיהו
אדגה
מוזיקה
עדי חייט
תפאורה ותלבושות
גילי עזרן
עיצוב תאורה
נהוראי לוידור
עוזר במאי
ניר לנדא

script and direction
Moshe Malka
actress and coauthor
Tehila
YeshayahuAdghe
music
Adi Hayyat
set and costumes
Gili Azran
lighting design
Nehorai Levidar
assistant to the
director
Nir Landa
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 בניהולו האמנותי של,קבוצת תיאטרון הולגאב
 אישה-  מעלה הצגת יחיד קומית,משה מלכא
 על,פותחת פרק ב' ועל הדרך יורדת על עצמה
.הקהילה ועל המדינה

Hullegeb Theater Ensemble קבוצת תיאטרון הולגאב
בניהולו האמנותי של
under the artistic direction
:משה מלכא מציגה
of Moshe Malka presents:

Unpleasant Girl
for a Serious
Relationship

לא נחמדה
לקשר רציני

The Hullegeb Theater Ensemble under the
artistic direction of Moshe Malka presents a
comic one-woman play in which the protagonist,
attempting to begin a new phase in life, laughs
at herself, at the Israeli-Ethiopian community
and at Israel.

11.12.17

21:00,19:30, בית הקונפדרציה, אולם התיאטרון, כ"ג בכסלו תשע"ח,יום שני
Monday, The Theater at Confederation House, 19:30 ,21:00

12.12.17

21:00 , בית הקונפדרציה, אולם התיאטרון, כ"ד בכסלו תשע"ח,יום שלישי
Tuesday, The Theater at Confederation House, 21:00
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רוחמה כרמל ופיקה
-מגריק הלחנה רב
שכבתית והפקה
מוזיקלית
,חביבה פדיה קונספט
כתיבה וניהול אמנותי
אבטה בריהון
 שירה ויצירה,סקסופון
אורית טשומה שירה
,קייס צהיה גונול
)קייס מנטסנוט (אלי
 קייס ברוך,ממו וונדה
 קייס עזריה,מסרט
אביו תהלים ותפילות
רוני עברין כלי הקשה
קרני-מיטל ברכה
פסנתר וקטעי הלחנה
אבישג בן שלום הפקה

המשוררת חביבה פדיה והמלחינים רוחמה כרמל
,קולי-ופיקה מגריק יצרו פסקול טקסטואלי ורב
המורכב משירתה של פדיה שבה שזורות עדויות
 הטקסט עוסק במתח.מסע של עולים מאתיופיה
 שיבת ציון ומלכות,באר שבע-תל אביב-בין ירושלים
קוליות והדיסוננס בין גאולה- ומציג את הרב,שבא
 המלודיות הייחודיות.שהיא גלות וגלות שהיא גאולה
 פיוטים,לקוחות מהמסורת המוזיקלית של הקייסים
 הקלטות סאונד מבתי כנסת,ותשבחות לירושלים
 ומשלבות קטעי הלחנה של,ומחללים שונים בעיר
.אבטה בריהון ושל מיטל ברכה

Ruhama Carmel and
Pika Magrik multilayered composition
and musical
production

Poetess Haviva Pedaya and composers
Ruhama Carmel and Pika Magrik have
created a textual and multi-voiced soundtrack
consisting of poems by Pedaya that incorporate
testimonies from the journeys of Ethiopian
immigrants. The text deals with the tension
between Jerusalem-Tel Aviv-Beersheba, the
return to Zion and the Kingdom of Sheba, and
presents the multiple voices and dissonance
between redemption that is exile and exile that is
redemption. The unique melodies are taken from
the musical traditions of the keisim, piyyutim and
songs of praise of Jerusalem, sound recordings
from synagogues and other places in the city,
and incorporate segments composed by Abate
Barihun and Meital Beracha.

Haviva Pedaya
concept, script and
artistic direction
Abate Barihun
saxophone, vocals
and composition
Orit Tashoma vocals
Keis Tsahi Gongol,
Keis Wanda
Mantesanot (Ali)
Mamo Wanda, Keis
Baruch Mesaret,
Keis Azarya Abiyo
Ezra, psalms, prayers
Ronny Avrin
percussion
Meital Beracha-Karni
piano and composition
segments
Avishag Ben
Shalom producer
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A multi-voice and multilayered performance

Return to Zion:
Longings for the
Heavenly Israel

קולי-מופע רב
שכבתי-ורב

:שיבת ציון
געגועים לישראל
של מעלה

11.12.17

21:00 , זאפה, כ"ג בכסלו תשע"ח,יום שני
Monday, Zappa, 21:00
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דגה פדר
,כוריאוגרפיה
מוזיקה וביצוע
ירדן ארז
 גיטרה, כינור,עוד
חשמלית
אלעד נאמן
כלי הקשה

Dege Feder
choreography,
music and
performance
Yarden Erez oud,
violin, electric
guitar
Elad Ne’eman
percussion

 דגה פדר:""ג׳אלו

 שירה, דיבור,מופע סולו המשלב תנועה
ומוזיקה חיה
רקדנית דגה-יצירתה של הכוריאוגרפית
פדר מתבססת על טכניקת דיבור ותנועה המקבילה
 ג'אלו היא.וורד העכשווי בעולם המערבי-לספוקן
קריאת קרב הנהוגה בקרב גברים באתיופיה כשהם
 ומעידה על אומץ,יוצאים למסעות מאבק וכיבוש
 בטכניקה זו משתמשת פדר כדי לתאר את.וגבורה
 ואת,סיפור מסעה האישי כילדה מאתיופיה לישראל
נסיונה המתמיד לשמור על זהותה וליצור גשר בין
.העבר להווה בישראל

ערב מיוחד הכולל שני מופעי מחול

A special evening including two dance
performances

Jalu; Hulu

ג׳אלו; הולו

Jalu: Dege Feder

Solo performance including movement, This
work by choreographer-dancer Dege Feder is
based upon speech and movement, paralleling
the contemporary spoken word in western
culture. Jalu is a battle cry in Ethiopia, used by
men when they set out on journeys of struggle
and conquest, attesting to their courage and
bravery. Feder utilizes this in recounting her
personal journey as a young girl, from Ethiopia
to Israel, and her ongoing effort to preserve her
identity and create a bridge between her past
and the present in Israel.

12.12.17

20:00 , מרכז ז׳ראר בכר, אולם ליאו מודל, כ"ד בכסלו תשע"ח,שלישי
Tuesday, Leo Model Hall, Gerard Behar Center, 20:00
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דגה פדר מנהלת
הלהקה וכוריאוגרפית
מזל דמוזה
יעל אבינתן
דגה פדר
גודאי בתאולי
רקדניות

Dege Feder
artistic director and
choreographer
Mazal Demuza
Yael Avinathan
Dege Feder
Godai Bitewuly
dancers
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 להקת ביתא:""הולו

קטעים נבחרים של להקת ביתא בעיבוד חדש
 היצירה "את אני ואני לא את" עוסקת- וייחודי
,בשאלת ה"אני" כפי שהוא נתפס בעיניו של האחר
ויוצרת משחק של מראות והשתקפויות של האני
.התר אחרי שברי זהותו
 הרקדניות מתוות בצעדיהן,Armija ,ביצירה נוספת
 שבו הן נאספות,ובגופן מסלולים בתוך מרחב כאוטי
.ומתפזרות

Hulu: Beta Dance Troup

The performance includes selected
segments by the Beta Troupe in unique new
interpretations—the work “You are me but I
am not you” deals with the question of the I
as it is grasped by the other, and creates a
play of mirrors and reflections of the I seeking
fragments of its identity. In another work,
Armija, with their steps and bodies the dancers
trace a course through a chaotic space in
which they are gathered and dispersed.

24

אורי אלמו
ואילק סהלו שירה
אסי פרץ קלידים
רענן פוגל גיטרה
יוני ליפשיץ תופים
אורי שפלן בס
די ג׳י מושיק די ג׳י
וסקרצ׳ינג
עידו מימון סקסופון
טל סיוון סאונד
מאיר חיון תאורה

Uri Elmo and
Aylek Sahalo
vocals
Asi Peretz
keyboard
Raanan Fogel
guitar
Yoni Lifschits
drums
Uri Shaplan bass
D.J. Moshik dj
and scratching
Ido Maimon
saxophone
Tal Sivan sound
Meir Hayon
lighting
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אתיופי "קפה שחור-ראפ הישראלי-הופ-צמד ההיפ
חזק" – אילק סהלו ואורי אלמו – חוגג מופע חדש
.המציג את שירי האלבום החדש והשני של הצמד
-"קפה שחור חזק" שכללו את תרגום שפת ההיפ
 שחררו סדרה של קליפים מבריקים,הופ לעברית
שצברו מיליוני צפיות וערכו שלושה מסעי הופעות
 "קפה שחור חזק" מתבלים, כמו תמיד.בארה"ב
 מתייחסים,את שיריהם במסרים מעצימים
 אבל לא מוותרים על,לגזענות בחברה הישראלית
.שמחת החיים האופטימית והמשועשעת

Strong Black Coffee

קפה שחור חזק

The Israeli-Ethiopian hip-hop-rap duo Strong
Black Coffee—Aylek Sahalo and Uri Elmo—
celebrates a new performance presenting songs
from the duo’s new second album. Strong Black
Coffee, which translated the hip-hop idiom to
Hebrew, released a series of brilliant clips that
got millions of views, and had three tours of
appearances in the US. As always, Strong Black
Coffee spices its songs with powerful messages
relating to racism in Israeli society, but does not
forgo an optimistic and entertaining joie de vivre.

12.12.17

22:00 , צוללת צהובה, כ"ד בכסלו תשע"ח,יום שלישי
Tuesday, Yellow Submarine, 22:00
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אבטה בריהון
 שירה,סקסופון
יוסי פיין גיטרות
,יאיר דלאל עוד
 שירה,כינור
בן אילון כלי הקשה
אדוניה גואדה
 שירה, קראר,מסינקו

Abate Barihun
saxophone,
vocals
Yossi Fein guitar
Yair Dalal oud,
violin, vocals
Ben Eilon
percussion
Adoniya Gowada
masenqo, krar,
vocals
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שניים מן האמנים האהובים בפסטיבלי הדגל של
בית הקונפדרציה – הסקסופוניסט והזמר אבטה
בריהון מפסטיבל הולגאב והמוזיקאי יאיר דלאל
 נפגשים עם נגן הבס הישראלי יוסי,מפסטיבל העוד
 השלושה ישירו את שיריהם בעיבודים חדשים.פיין
 מופיע, יליד אתיופיה, אבטה בריהון.ומפתיעים
בפסטיבל גם במופע הפתיחה עם הזמר האתיופי
, דלאל הוא אמן בינלאומי.גטיש מאמו ולהקת טספה
,מחלוצי סצינת המוזיקה האתנית בישראל ובעולם
וביצירתו משלב בין המסורות המוזיקליות היהודיות
יוסי פיין הוא מהמוזיקאים הישראלים.והערביות
 ובעל שפה מוזיקלית,המצליחים ביותר בעולם
 דיוויד, פיין ניגן בעבר עם לו ריד.חלוצית ומקורית
 והדג. הפיק אלבומים לשב"ק ס,בואי ובריאן אינו
.נחש וחשף בפני הקהל הישראלי את מוזיקת הדאב

Two of the most beloved artists of Confederation
House’s flagship festivals—saxophonist and
vocalist Abate Barihun of the Hullegab Festival
and musician Yair Dalal of the Oud Festival,
join together with Israeli bass player Yossi Fein.
The three will sing their songs in surprising new
arrangements. Ethiopian-born Abate Barihun
also appears in the festival in the opening with
Ethiopian vocalist Getish Mamo and the Tesfa
Ensemble. Dalal is an international artist, a
pioneer of the ethnic music scene in Israel
and abroad, whose compositions combine
Jewish and Arab musical traditions. Yossi Fein
is one of the most successful Israeli musicians
internationally, with his own groundbreaking and
original musical idiom. Fein has played with Lou
Reed, David Bowie and Brian Eno, has produced
albums for Shabak Samekh and Hadag Nahash,
and brought dub music to Israeli audiences.

Closing Performance

Afro Baghdad
Express:
Yossi Fein,
Abate Barihun
and Yair Dalal

מופע סיום

בגדאד-אפרו
:אקספרס
,יוסי פיין
אבטה בריהון
ויאיר דלאל

13.12.17

22:00 , צוללת צהובה, כ"ה בכסלו תשע"ח,יום רביעי
Wednesday, Yellow Submarine, 22:00
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חברי הועד המנהל
של בית הקונפדרציה
מייסד ,קלמן סולטניק ז"ל
יו"ר ,רמי קורנבלום
ד"ר אברהם אביחי
יעקב אבלמן
ברברה גולדשטיין
דניאל דניאלי
אלן הופמן
מיכה ינון
עו"ד פול לנגא
יחיאל לקט
אהרון סולטניק
סמואל סולטניק
אורה סלע
איץ' קלמנוביץ'
יצחק רוגוב

Members of the Board
of Directors
Chairman and Founder, the late Mr. Kalman Sultanik
Acting Chairman, Mr. Rami Kornblum
Dr. Avraham Avihai
Mr. Kobi Abelman
Mrs. Barbara Goldstein
Mr. Daniel Danieli
Mr. Alan Hoffmann
Mr. Micha Yinon
Mr. Paul Langa, Esq.
Mr. Yehiel Leket
Mr. Aaron Sultanik
Mr. Samuel Sultanik
Mrs. Ora Sela
Mr. Yitzhak Kalmanowitz
Mr. Yitzhak Rogow

ניהול והפקה
מנהל אמנותי :אפי בניה | מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט | מפיק בפועל :רז דגן
רכזת תוכן ושיווק :איה לנג | עוזרת למנהל אמנותי :קרן אור קרני | אחראי טכני :כאמל סבאח
אחראי ערב :אריאל בן רעי ,מיכל סלה | יח"צ :אורה לפידות  -תדמית ויחסי ציבור
בעלת המשרד :אורה לפידות | סאונד :אורי ברק ,צביקה הירשלר | עריכת לשון :לירן גולוד
תרגום לאנגלית :אלן פריס | צילומים בתוכנייה :איתי אילוז ,ניר אמיתי ,חי אפיק ,תומר בן ,נועה גולן,
דובה ,דודו הרפז ,אסתר וונדה ,נבאיו טקאלה ,אייל לנדסמן ,תמיר מוש ,משה מלכא ,יעקב סבן,
נועם פופר ,יעקב קבסה ,יואב קדם ,Harel Dahary, Johnny video ,גרפיקה לצילום של "לא נחמדה
לקשר רציני" :סטודיו אתי קלדרון | עיצוב גרפי :מירי גרמיזו
פסטיבל הולגאב השמיני ליצירה ישראלית-אתיופית  2017מודה לכל היוצרים
והעושים במלאכה:
קרן ברכה:
ד"ר טלי יריב-משעל ,מנכ"ל | עדי בריל ,מנהלת פרוייקטים
משרד התרבות והספורט:
עו"ד יוסי שרעבי ,מנכ"ל | גלית והבה-שאשו ,ראשת מינהל התרבות | ענת גיני ,מרכזת תמיכות
פסטיבלים | אילה מוזס ,מנהלת אגף מורשת | כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות
עיריית ירושלים:
יורם ברוורמן ,מנהל האגף לתרבות ואמנויות | אייל עזרי ,סגן מנהל האגף לתרבות ואמנויות
מילכה בורנשטיין מי-טל ,סגנית הממונה על מוסדות תרבות | פטי ורדיקה ,רכזת תרבות ושיווק
תאגיד השידור הישראלי
מרכז ז'ראר בכר ,אולם ליאו מודל:
בנצי ביטרן ,מנכ"ל
העיר כל העיר:
אפרת גלנצר ,פרסומים
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עמ'

שם מופע

אולם

מועד

מחיר

עמ' גטיש מאמו
 6ואנסמבל טספה

יום ה׳ | 7.12.17
21:00

בית שמואל

אבבה דסה

מוצ"ש | 9.12.17
21:00

התחנה הראשונה ירושלים,
חינם על בסיס מקום פנוי

עמ' "צופית פיקאדו":
 10תיאטרון הולגאב

יום א׳ | 10.12.17
20:30

אולם התיאטרון,
בית הקונפדרציה

40
₪

עמ'
 12אנסמבל תזטה

יום א׳ | 10.12.17
20:00

בית הקונפדרציה

60
₪

“מבוסס על סיפור
עמ'
אמיתי“ :שלמה בייבי
14
בייבי

יום א׳ | 10.12.17
22:00

בית הקונפדרציה

60
₪

עמ' “הדור הבא":
Ground Heights 16

יום ב׳ | 11.12.17
20:30

בית הקונפדרציה

60
₪

אולם התיאטרון,
בית הקונפדרציה

40
₪

עמ' שיבת ציון :געגועים
 20לישראל של מעלה

יום ב׳ | 11.12.17
21:00

זאפה

60
₪

עמ' ג'אלו והולו:
 22מופעי מחול

יום ג׳ | 12.12.17
20:00

אולם ליאו מודל,
מרכז ז׳ראר בכר

60
₪

עמ' קפה שחור חזק
26

יום ג׳ | 12.12.17
22:00

צוללת צהובה

60
₪

אפרו-בגדאד אקספרס:
עמ' יוסי פיין ,אבטה בריהון
 28ויאיר דלאל

יום ד׳ | 13.12.17
22:00

צוללת צהובה

עמ'
8

יום ב׳ | 11.12.17
עמ' “לא נחמדה לקשר
21:00 ,19:30
 18רציני“ :תיאטרון הולגאב
יום ג׳ | 21:00 12.12

90
₪

70
₪

זכאי הנחה :גמלאים ,סטודנטים ,תלמידים ,חיילים ,נכים ,עיתונאים ,מנויי תיאטרון ירושלים
ומציגי כרטיס ירושלמי יקבלו  20%הנחה | מנויי בית הקונפדרציה יקבלו  40%הנחה | הנחה
לקבוצות ,בתיאום עם הפקת הפסטיבל | כרטיס שני ב –  50%הנחה למחזיקי כרטיס ישראכרט

לרכישת כרטיסים :בימות *6226

www.bimot.co.il | 02-6237000

לפרטים ולקבלת תוכנייה :בית הקונפדרציה :רח' אמיל בוטה  ,12ימין משה ,ת"ד  ,7218ירושלים 9107102
טל' | 02-6245206 :פקסwww.confederationhouse.org | shivuk@conhouse.org.il 02-6234756 :
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