מנהל אמנותי :אפי בניה
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י"ב-י"ט בכסלו תשע"ה

,אורחים יקרים
 היצירה האתיופית.אתיופית יציין השנה את שנתו החמישית-פסטיבל הוּלֵ גֵ אבּ ליצירה ישראלית
 חברה בריאה היא כזו.היא חלק חשוב ומהותי במרקם הרב תרבותי של החברה הישראלית
.אשר מעודדת את מגוון הקולות שבה להישמע ולהיות חלק משיחה תרבותית מגוונת ומעמיקה
 והפעילויות הנעשות כל השנה בבית הקונפדרציה למען קידום, פסטיבל הוּלֵ גֵ אבּ,בהקשר זה
 מהווים מוקד של אנרגיה שמבקשת להעמיק ולחשוף,יצירה רב גונית ורב תרבותית בירושלים
.את העושר התרבותי בעיר ולהביא לידי ביטוי את הקולות הרבים של החברה הישראלית
, ואנו גאים בהתפתחות של הפסטיבל,קרן ברכה תומכת בפסטיבל הוּלֵ גֵ אבּ מזה מספר שנים
.ביצירות ובשיתופי הפעולה שנבנו לאורך השנים ובעניין שההופעות וההרכבים השונים זכו להן
הקהל הרב אשר מגיע לפסטיבל נחשף ליכולת המופלאה של היוצרים לבטא קולות מן העבר
ומן המקורות של הקהילה האתיופית בארץ עם אלו שמסמלים את ההווה ואת הרצון לעתיד
.שיש בו מקום וקול לכולם
 המצטרף אל המארג,אין ספק כי ירושלים היא המקום הטבעי ביותר לקיומו של הפסטיבל
. קהילות ומסורות שונות הדרות זו לצד זו בעיר,המרתק והעשיר של תרבויות
 ומאחלת לכם חוויה,אני מבקשת להודות לכל האמונים על מלאכת ארגון הפסטיבל והפקתו
.מרתקת ומעשירה

,קהל יקר
 אני רואה חשיבות.אתיופית-ברוכים הבאים אל פסטיבל הוּלֵ גֵ אבּ החמישי ליצירה ישראלית
 על,רבה לתמוך בפסטיבל החשוב הזה המציג את העשייה התרבותית הישראלית האתיופית
 המורשת התרבותית המפוארת של יהדות. המחול והמוסיקה, בתחומי התיאטרון,גווניה השונים
אתיופיה קרובה מאוד לליבי ואני סבורה שיש לה תרומה משמעותית לעושרה ואיכותה של
 החלה לפעול מועצת המרכז למורשת יהדות אתיופיה שמיניתי, השנה.התרבות הישראלית
 זוהי שליחות חשובה להעניק את, בעיני.ואני מקווה שבקרוב כבר נוכל לטעום מפירות עבודתה
.הבמה לאחת התרבויות המעניינות בישראל ולשפוך עליה אור
 אני מזמינה בחום את כולכם להנות מהפנים הרבגוניות."פנים-הּולֵ גֵ אּב משמעו באמהרית "רב
 ברכותיי ותודותיי לעומדים.והיפות של היצירה המסורתית והמודרנית של יהדות אתיופיה
.אתיופי הוּלֵ גֵ אבּ- בית הקונפדרציה ולאנסמבל התיאטרון הישראלי- מאחורי הפסטיבל
,שלכם
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

,בברכה
משעל-ד"ר טלי יריב
מנהלת קרן ברכה
Dear Guests,

Dear Audience,

The Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival is marking its fifth year. Ethiopian arts are an
important and significant part of Israel’s multicultural fabric. A healthy society is one that
encourages the variety of voices within it to make themselves heard and to be a part of
a multifaceted and profound cultural dialogue. In this regard the Hullegeb Festival and
the ongoing activity of Confederation House in Jerusalem, to promote varied multicultural
activity, focus the energies that seek to delve into and reveal the city’s cultural wealth and
encourage the expression of the many voices in Israeli society.
The Beracha Foundation has supported the Hullegeb Festival for several years and is proud
of this festival’s growth, the works that it presents and the joint projects created over the
years, and of the interest that its performances and ensembles have generated. The large
audience attending the festival is exposed to the marvelous ability of the artists to recreate
voices from the past and from the sources of the Ethiopian community in Israel, as well
as ones symbolizing the present and the desire for a future with a place and voice for all.
There is no doubt that Jerusalem is the natural venue for this festival, which has become a
part of the fascinating and rich fabric of cultures, communities and diverse traditions living
side by side in the city.
I would like to thank all those responsible for organizing and producing the festival, and
wish them an exciting and enriching experience.

Welcome to the Fifth Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival. I see great importance
in supporting this major festival, which presents the variety of Israeli-Ethiopian cultural
richness in the fields of theater, dance and music. The cultural heritage of Ethiopia’s Jews
is very close to my heart and I believe that it has an important contribution to the richness
and quality of Israeli culture. This year the council of the Center for Ethiopian Jewish
Heritage that I have appointed will begin to meet. I hope that the fruits of its work will
soon be evident. In my opinion, providing a stage for one of the interesting cultures in
Israel and putting it in the spotlight is an important mission.
Hullegeb means “multifaceted.” I warmly invite all of you to enjoy the diverse and lovely
faces of traditional and modern works by the Jews of Ethiopia. My congratulations and
thanks to those who made the festival possible—Confederation House and the Hullegeb
Israeli-Ethiopian Theater Ensemble.
Yours truly,
Limor Livnat
Minister of Culture and Sport

Sincerely,
Dr. Tali Yariv-Mashal
Director, Beracha Foundation
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קהל יקר,
פסטיבל הּולֵ גֵ אּב ליצירה ישראלית-אתיופית חוגג השנה את שנתו החמישית ,וכמו בשנים קודמות,
מציג את פניה המגוונות של התרבות האתיופית המסורתית במפגשיה עם התרבות הישראלית
והתרבות המערבית המודרנית .במלאת  30שנה ל"מבצע משה" ,זוהי אחת החוליות בשרשרת ארוכה
של פעילויות בית הקונפדרציה למען קידום התרבות האתיופית בארץ ,מתוך שאיפתו להציג לקהל
הישראלי את מורכבותה ועושרה ,וכחלק מן החזון לקרב בין עמים ומסורות ולגשר בין תרבויות.
השנה ,כהמשך למופע הפתיחה של הפסטיבל בשנה שעברה ,שהציג את אחד מגדולי היוצרים
באתיופיה ,מחמוד אחמד ,אנו פותחים את הפסטיבל עם אמן בינלאומי ,אלמיהו אשטה ,אשר זכה
לכינוי "ג'יימס בראון האתיופי" .אשטה יופיע יחד עם אנסמבל ישראלי בהנהגת הסקסופוניסט והזמר
אבטה בריהון .הפסטיבל ייחתם במופע נעילה של פרויקט אדיס האקוסטית ,שהושווה לא אחת
ל"בואנה ויסטה סושיאל קלאב" הקובנית.
בין הפתיחה לסיום ייערכו מופעים מרתקים :מופע איחוד של הדואו "ראס דשאן" עם אבטה בריהון
והפסנתרן יצחק ידיד; צמד הראפרים אקסום ,שיארח את זמרת ההיפ-הופ קתרינה; יצירה חדשה,
"אלף בית" של להקת המחול ביתא; ולהקת ללה בהנהגתה של דגה פדר בשירים באמהרית ובעברית.
כמו כן תועלה לראשונה הפקה חדשה" ,סיישל" של אנסמבל תיאטרון הולגאב ,הפועל בין כתלי בית
הקונפדרציה מזה למעלה מעשור ,בניהולו האמנותי של משה מלכא.
אני מבקש להודות מקרב לב לכל הגופים התומכים ,לצוות בית הקונפדרציה ולכם ,הקהל הנאמן
המלווה את הפסטיבל מראשיתו ומאפשר את קיומו לאורך השנים.
אפי בניה
מנהל אמנותי

Dear Audience,
The Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival is celebrating its 5th anniversary, and as in
previous years, it presents the many faces of Ethiopian traditional culture and its encounter
with Israeli and modern Western culture. Marking 30 years since Operation Moses, this is
one of several initiatives of the Confederation House, aimed at promoting Ethiopian culture
in Israel and presenting its complexity and richness to Israeli audiences, as part of a vision
of bringing peoples of different traditions together and serving as an intercultural bridge.
This year, encouraged by the success of the opening performance of last year’s festival,
which featured Mohamed Ahmed, the festival opens with another International artist,
Alemayehu Eshete, nicknamed “the James Brown of Ethiopia.” Eshete will perform with an
Israeli ensemble led by saxophonist and vocalist Abate Berihun. The festival will close with
a performance by the Addis Acoustic Project, which has been likened to Cuba’s Buena
Vista Social Club.
Between opening and closing there will be fascinating performances: a reunion of the Ras
Dashen duo with Abate Berihun and pianist Yitzhak Yedid; Axum, a pair of rappers who will
host hip-hop vocalist Katerina; a new work “ABC” by the Beita Dance Ensemble; and the
Lela ensemble directed by Daga Feder with songs in Amharic and Hebrew. Likewise, there
will be the premier of a new work, Seychelles, by the Hullegeb Theater Ensemble, which
has operated from Confederation House for over a decade under the artistic direction of
Moshe Malka.
I would like to express my sincere thanks to all of the bodies that provided support, to the
Confederation House staff and the faithful audience that has attended the festival from its
beginning and made it possible for us to hold it annually.
Effie Benaya
Artistic director
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Members of the Board of Directors
The late Chairman and Founder, Mr. Kalman Sultanik
Chairman, Rami Kornblum
Mr. Kobi Abelman
Dr. Avraham Avihai
Mr. Eli Eyal
Mrs. Barbara Goldstein
Mr. Alan Hoffmann
Mrs. Daniella Wexler
Mrs. Bernice S. Tannenbaum
Mr. Micha Yinon
Adv. Mr. Paul Lenga
Mr. Yehiel Leket
Mr. Eli Amir
Mr. Aaron Sultanik
Mr. Samuel Sultanik
Mrs. Ora Sela
Mr. Yitzhak Rogow

חברי הוועד המנהל של בית הקונפדרציה
יו"ר ומייסד ,קלמן סולטניק ז"ל
יו”ר ,רמי קורנבלום
ד"ר אברהם אביחי
קובי אבלמן
אלי אייל
ברברה גולדשטיין
אלן הופמן
דניאלה וכסלר
ברניס טננבאום
מיכה ינון
עו"ד פול לנגא
יחיאל לקט
אלי עמיר
אהרון סולטניק
סמואל סולטניק
אורה סלע
יצחק רוגוב

בית הקונפדרציה
ניהול והפקה :בית הקונפדרציה
מנכ"ל ומנהל אמנותי :אפי בניה
עוזרת למנהל :מרב ּפיטּון-שטרנברג
מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט
מפיק ,מפיק בפועל :מאור עזרא
רכזת תוכן ושיווק :נטליה לויצקי
אדמיניסטרציה והנה"ח :סוזי אטר
עוזרת הפקה :מירי שפיגל
אחראי טכני :כאמל סבאח
אחראי ערב :אריאל בן רעי

יחס"צ :אורה לפידות  -תדמית ויחסי ציבור
בעלת המשרד :אורה לפידות
סאונד :אורי ברק ,צביקה הירשלר
כתיבת התוכנייה :אייל הראובני
עריכת לשון :לירן גולוד
תרגום לאנגלית :אלן פריס
צילומים בתכניה :רונה אברו ,עדי הררי ,יח"צ,
דני מילר ,משה מלכא ,יעקב סדן ,אלון שוסטל
עיצוב גרפי :קרן שפירא–בוזגלו ומאיה זקהם-אדרי

פסטיבל הולגאב החמישי ליצירה ישראלית-אתיופית  2014מודה לכל היוצרים והעושים במלאכה:
משרד התרבות והספורט
אורלי פרומן ,מנכ"לית
ענת גיני ,מרכזת תמיכות
בטי דן ,מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת
כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות
עיריית ירושלים
עו"ד יוסי שרעבי ,ראש מינהל תרבות ,חברה ופנאי
שמי אמסלם ,מנהל האגף לתרבות ואמנויות
אייל עזרי ,סגן מנהל האגף לתרבות ואמנויות
מילכה בורשטיין ,ע .בכירה למנהל האגף לתרבות ואמנויות
פטי ורדיקה ,מנהלת תחום פרסום
איילת אוחיון – רכזת פרסום
קרן ברכה
ד"ר טלי יריב-משעל ,מנכ"ל
עדי בריל ,מנהלת פרוייקטים
הרשות לפיתוח ירושלים
אילנית מלכיאור ,מנהלת מינהלת התיירות
שרה מלכה ,מפיקה

הקרן לירושלים
מארק סופר ,נשיא
אייל שר ,מנהל המחלקה לתרבות ואמנות
משרד החוץ
רפי גמזו ,ראש האגף לקשרי תרבות ומדע  -קשתו"ם
עפרה בן יעקב ,מנהלת המחלקה לאמנויות ,קשתו"ם
הילה אנגלהרד ,מנהלת המדור למוסיקה ,קשתו"ם
רשות השידור
שמעון אלקבץ ,מנהל קול ישראל
מיקי מירו
משה מוראד ,מנהל 88FM
מרכז ז'ראר בכר ,אולם ליאו מודל
בנצי ביטרן ,מנכ"ל
העיר כל העיר
אפרת גלנצר ,פרסומים
ידיעות תקשורת
מוטי בר זיו ,סמנכ"ל
חוה דותן ,מנהלת המקומון ידיעות ירושלים
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 אלמייהו אשטה- אגדה אתיופית
מופע הפתיחה
OPENING PERFORMANCE

חוגגים

עשור
. עיר אחת. ארבעה סופי שבוע.מאות אירועים
דצמבר
2014

מופע בכורה יחיד בישראל

Ethiopian Legend—Alemayehu Eshete
a single-performance Israeli premier

Guest appearance: Ayala Ingedashet  איילה אינגדשט:אורחת מיוחדת
אלמייהו אשטה הוא מהאגדות החיות של התרבות הפופולארית המודרנית באתיופיה
ומהזמרים האתיופים הבולטים שפרצו בעשור הזהב של התרבות הפופולארית האתיופית
 לצדם של מחמוד אחמד (שפתח את פסטיבל הולגאב בשנה.בשנות הששים הסוערות
 הוא היה בין הראשונים שאימצו אלמנטים מהרוק אנד, טלהון גססה ובזונש בקלה,)שעברה
 עד שדבק בו הכינוי "ג'יימס בראון של, כולל תנועות ריקוד ותסרוקות,רול והסול האמריקאי
 הוביל, מאז הוציא אשטה יותר משלושים אלבומים שהפכו ללהיטי ענק באתיופיה."אדיס
. ביניהן גם תזמורת המשטרה המפורסמת ולהקות שהוא עצמו הקים,תזמורות שונות
 גלה אשטה מאתיופיה וביסס,לאחר עליית החונטה הצבאית ובדומה לאמנים אחרים
 בין היתר במסע הופעות,את המוניטין שלו באירופה ובארה"ב כזמר ויוצר סוחף ומרגש
, הקדישה ליצירתו שני אלבומיםEthiopiques  סדרת האלבומים היוקרתית.לצד אחמד
.הראשון התמקד ביצירתו המוקדמת והשני בקריירה שלו בראשית שנות השבעים
 ילווה אשטה בהרכב ישראלי בניהולו האמנותי של,במופע הראשון והיחיד שלו בארץ
, המופע יכלול את להיטיו הגדולים של אשטה.הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון
.ותתארח בו הזמרת והיוצרת איילה אינגדשט
אלמיהו אשטה קולות | אבטה בריהון סקסופון וניהול מוסיקלי | איילה אינגדשט שירה
דוד אלפנדרי סקסופון | זנבה בגשאו תופים | סנג'יד סגל כלי הקשה | אסף חכימי גיטרה
בס | עמרי מור קלידים | שי פרץ גיטרה | ספי ציזלינג חצוצרה | ירון אוזנה טרומבון

Alemayehu Eshete is one of the living legends of modern Ethiopian popular culture and

one of the outstanding Ethiopian vocalists who emerged during the golden age of Ethiopian
popular culture in the turbulent 1960s. Alongside Mahmoud Ahmed (who opened last year’s
Hullegeb Festival), Tilahun Gessesse and Bizunesh Bekele, he was among the first to adopt
elements from rock-n-roll and American soul, including body movements, dance and hair
styles, eventually coming to be known as “the James Brown of Addis.” In the following years
Eshete released over 30 albums that became enormous hits in Ethiopia and led various
orchestras, including the famous Police Orchestra and groups that he himself established.
Following the rise of the military junta, like many other artists, Eshete left Ethiopia and
established himself in Europe and the US as a vibrant and exciting vocalist, including
performances alongside Ahmed. The highly regarded Ethiopiques series devoted two albums
to his works, the first focusing upon his earlier works and the second, upon his career during
the early 1970s.
In this once-only premier in Israel, Eshete will be accompanied by an Israeli combo led by
saxophonist and vocalist Abate Berihun. The performance features Eshete's greatest hits, with
a guest appearance by Ayala Ingedashet.
Alemayehu Eshete vocalist | Abate Berihun saxophone and musical direction
Ayala Ingedashet Vocals | David Alfandari saxophone | Zenebe Begashaw drums
Sanjid Segal percussion | Asaf Hakimi bass guitar | Omri Mor keyboard
Shay Peretz guitar | Sefi Zisling trumpet | Yaron Ozana trombone
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4.12.2014
 | תיאטרון ירושלים | אולם שרובר21:00 | י״ב בכסלו תשע״ה | יום חמישי
Thursday | 21:00 | JERUSALEM THEATER | SHEROVER HALL

6

"אקסום" – רגאיי היפ הופ בוייב ים תיכוני
Aksum—Hip-hop reggae in Mediterranean vibe
Special guest: Katerina

 קתרינה:אורחת מיוחדת

 צמודים למיקרופון, חברי ילדות נתנייתים, ג'ודה וטדרוס- "הצמד "אקסום
 בשנים האחרונות אפשר היה למצוא אותם חורכים כל במה.ואחד לשני מילדות
 מרימים קהלים ובעיקר מגישים לקהל את הסאונד הכל כך ייחודי,אפשרית
 אנגלית וסלנג, הם מביאים לראפ המקורי שלהם – המשלב עברית.שלהם
 מהולות בטבעיות ברגאיי ודאנס הול, השפעות תימניות ואתיופיות- ג'מאייקני
2009- שירי אלבום הבכורה שלהם שיצא ב.ג'מאייקנים והמון חוצפה ישראלית
 במקביל להצלחת הצמד.הפכו ללהיטים בזכות הסאונד הרענן והכובש שלהם
 השירים של "אקסום" שימשו כפסקול, בארצות הברית ובאירופה,בהופעות בארץ
"לעונה הראשונה של סדרת הטלוויזיה "עספור" וביצוע מחודש של "אקסום
לשיר "בא לשכונה בחור חדש" (בהפקת סאבו וקותי) נבחר להיות שיר הנושא
."של העונה השנייה של סדרת הטלוויזיה "עבודה ערבית

The Aksum duo Joda and Tadros, friends from Netanya, have been glued

to the microphone and to each other since childhood. In recent years they
could be found appearing on any available stage, presenting audiences their
unique sound. They bring us their original rap combining Hebrew, English
and Jamaican slang—Yemenite and Ethiopian influences, mixed with touches
of reggae and Jamaican dance hall and lots of Israeli chutzpa. The songs
on their premier album released in 2009 became hits thanks to their fresh,
captivating sound. Simultaneous with the duo’s success in Israeli, U.S. and
European performances, songs by Aksum were used in the soundtrack of
the first season of the Israeli television series Asfur and a new arrangement
by Aksum of the song Ba la-shekhuna bakhur hadash (produced by Sabo
and Kuti) was selected to be the theme song for the second season of the
television series Avodah aravit.

6.12.2014
 | הצוללת הצהובה21:00 | י״ד בכסלו תשע״ה | מוצ"ש
Saturday | 21:00 | Yellow Submarine

9
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(" )אלף ביתHahoo"
בשיתוף מרכז ז'ראר בכר

 מחול אתיופי עכשווי:"להקת "ביתא

Hahoo (ABC)

The Beita Ensemble: Contemporary Ethiopian Dance

להקת "ביתא" (בית באמהרית) מהווה בית ליצירה וריקוד של העדה האתיופית
 הלהקה חבה למסורת האתיופית אך. על ידי רות אשל2005-מאז הווסדה ב
" (אלף ביתHahoo" , יצירתה החדשה.מוליכה אותה בדרכים חדשות ורעננות
 היצירה. היא יצירת מחול בהשראת האותיות בשפה האמהרית,)באמהרית
מתייחסת לקווים ולצורניות המיוחדת של האותיות בכתב האתיופי ולגוף של
 האותיות.הרקדניות כמברשת צבע הכותבת את האותיות על פני לוח בלתי נראה
 יצירת המחול בנויה.קמות לתחייה ומקבלות ביטוי דרך גופן של הרקדניות
 האותיות, כאשר החיבור בין התנועה,בהתייחסות לצלילים ולהברות של השפה
.והצלילים יוצר אחידות ותלות בין האלמנטים השונים
| דגה פדר ניהול להקה וכוריאוגרפיה | גודאי בתאולין ריקוד ועיצוב תלבושות
מזל דמוזה ריקוד | יעל אבינתן ריקוד

The Beita (meaning: “house” in Amharic) Ensemble has served as a home for
the arts and dance of the Ethiopian community since it was founded in 2005
by Ruth Eshel. The ensemble is indebted to Ethiopian tradition but carries it in
new and fresh directions. Its latest work, Hahoo (ABC in Amharic), is a dance
work inspired by the letters of the Amharic alphabet. The work relates to the
unique lines and forms of the Ethiopian letters and the body of the dancers
acts as a paintbrush writing the letters upon an unseen blackboard. The letters
come to life and find expression through the dancers’ bodies. The dance
relates to the sounds and syllables of the language, while the connection
between movement, letters and sounds creates unity and interdependence
among the various elements.

Dege Feder ensemble director and choreography | Godai Betawlin dance and
costume design | Mazal Demuza dance | Yael Avinathan dance

7.12.2014
 | אולם ליאו מודל | ז'ראר בכר20:30 | ט"ו בכסלו תשע״ה | יום ראשון
Sunday | 20:30 | Leo Model Hall | Gerard Behar
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אתיופי הולגאב בניהולו האמנותי של משה מלכא מציג-אנסמבל התיאטרון הישראלי

""סיישל

מאת משה מלכא ובבימויו
Hullegeb Israeli-Ethiopian Theater Ensemble directed by Moshe Malka presents

"Seychelles"

written and directed by Moshe Malka

 פנטזיות.זוג הורים ישראלים ממוצא אתיופי שורד בתנאים של מצוקה כלכלית
 יום.על נסיעה לאיי סיישל האקזוטיים מסייעות להם להתגבר על קשיי הקיום
אחד הם מתבשרים שעליהם לקנות תרופה יקרה לבנם שאינה כלולה בסל
 ובני הזוג, מפגש עם שכנה בודדה מוליד הזדמנות לכסף מהיר וקל.הבריאות
 המעורר ספקות וסימני שאלה בכל הקשור,נקלעים למשבר משפחתי חריף
.למוצאם ולזהותם
 דורין מנדל | תפאורה, צביקה איזיקיאס,אדגה-משחק תהילה ישעיהו
ותלבושות נאווה שטאר | מוסיקה נדב ויקינסקי | עיצוב תאורה אלברט ישינסקי
עוזר במאי ניר לנדא

A pair of Israeli parents of Ethiopian origin subsist in grim economic austerity.

Fantasies about travel to the exotic Seychelle islands help them to overcome
the difficulties of their existence, until one day they find out that they must
purchase an expensive drug not covered by national health insurance for
their son. An encounter with a neighbor creates an opportunity for fast and
easy money, and the couple is drawn into a severe family crisis, provoking
doubts and questions regarding their origin and identity.
actors Tehila Yeshayahu-Adega, Tsvika Ezikias, Dorin Mendel | stage set and
costumes Nava Shtar | music Nadav Vikinsky | lighting design Albert Yeshinski
stage assistant Nir Landa

:תאריכים נוספים
 | בבית הקונפדרציה30.12.14 בירושלים
072-2753221  בראבו: | מרכז ענבל | לרכישת כרטיסים14.1.15 בתל אביב
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8.12.2014
) | בית הקונפדרציה (אולם התיאטרון20:30 | ט"ז בכסלו תשע״ה | יום שני
Wednesday | 20:30 | Confederation House (Theatre hall)

12

פיוז'ן אתיופי
לֶ לָ ה

Ethiopian Fusion
Lela

 על ידי המוסיקאית והרקדנית דגה פדר ומבצעת2011-להקת "ללה" הוקמה ב
 הופעתה בפסטיבל הולגאב מקדימה את.שירים פרי עטה באמהרית ובעברית
 "ללה" שואבת את השראתה משילוב של.הקלטת אלבום הבכורה של הלהקה
 מודרנית ומקומית ושירי,סגנונות מוסיקליים של מוסיקה אתיופית מסורתית
 שדגה פדר נושאת, האתיופית והישראלית,הלהקה מבטאים את הזהות הכפולה
 בני העדה-  חברי הלהקה.1985  בשנת,איתה מאז עלתה ארצה בעודה ילדה
 שהתנסו בז'אנרים שונים של מוסיקת עולם ובאלתורי,האתיופית וישראלים
 וההופעות הקצביות, מנגנים בכלים אתיופיים מסורתיים ובכלים מערביים- ג'אז
.והסוחפות של הלהקה כוללות גם קטעי ריקוד אתיופי
 ריקוד | דג'ן מנצ'ילוט מסנקאו | עודד אלוני כלי הקשה,דגה פדר שירה
יפתח כדן גיטרה טל פדר בס | ליאור פז סקסופון

The Lela group was formed in 2011 by musician and dancer Dege Feder

and performs songs that she writes in Amharic and in Hebrew. The Hullegeb
Festival performance previews the group’s upcoming album. Lela draws its
inspiration from a combination of musical styles ranging from traditional,
contemporary and local Ethiopian music. The group’s songs express the double
identity, Ethiopian and Israeli, that Dege Feder embodies since immigrating to
Israel as a child in 1985. The ensemble consists of members of the Ethiopian
community and Israelis who experiment with various genres of world music
and jazz improvisation,playing traditional Ethiopian and Western instruments.
Their rhythmic and exciting performance includes segments of Ethiopian dance.

Dege Feder vocals, dance | Dejan Manchilot masenqo | Oded Aloni percussion
Yiftah Kadan guitar | Tal Feder bass | Lior Paz saxophone

9.12.2014
 | בית הקונפדרציה20:30 | י"ז בכסלו תשע״ה | יום שלישי
Tuesday | 20:30 | Confederation House
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" "אחרי עשר שנים:ראס דשאן
יצחק ידיד ואבטה בריהון

Ras Deshen: Ten Years Later
Yitzhak Yedid and Abate Berihun

עשר שנים חלפו מאז הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון והפסנתרן והמלחין
 "דואו, הוציאו את אלבום המשותף שלהם, המתגורר כיום באוסטרליה,יצחק ידיד
 שנחשב עד היום לאחד מאלבומי הג'אז המקוריים והמשובחים,"ראס דשאן
 עיבד, הנקרא על שם ההר הגבוה באתיופיה, הדואו.ביותר שיצאו בישראל
 שירים אלה. כהני הדת האתיופיים,שירי עם אתיופיים ותפילות ששרו הקייסים
 ואת, לירושלים, יהודי אתיופיה-"ביטאו את געגועם רב השנים של "ביתא ישראל
 המוצגים במסגרת רעננה ומודרנית המוסיפה להם השפעות של,סיפור מסעם
 המוסיקה של ראס דשאן ממחישה את העובדה כי השורשים. גוספל וג'אז,בלוז
.המוסיקליים של הבלוז והג'אז מקורם באפריקה
אבטה בריהון סקסופונים ושירה | יצחק ידיד פסנתר

Ten years have passed since saxophonist and vocalist Abate Berihun and

pianist and composer Yitzhak Yedid, who now lives in Australia, made their
first album together: Duo Ras Deshen is still regarded as one of the finest and
most original jazz albums to have been produced in Israel. The duo, named
after the highest mountain in Ethiopia, took Ethiopian folk songs and prayers
sung by keisim, Ethiopian Jewish religious leaders. These songs expressed
the longings of the Beta Israel, Ethiopia’s Jews, for Jerusalem and the story of
their journey, presented in a fresh and modern framework with the addition of
blues, gospel and jazz influences. The music of Ras Deshen emphasizes the
fact that the musical roots of blues and jazz are in Africa.
Abate Berihun saxophone and vocals | Yitzhak Yedid piano

10.12.2014
 | בית הקונפדרציה20:30 | י"ח בכסלו תשע״ה | יום רביעי
Monday | 20:30 | Confederation House
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מופע נעילה
Closing performance

חוגגים

עשור
. עיר אחת. ארבעה סופי שבוע.מאות אירועים
דצמבר
2014

:קלאסיקות אתיופיות

)"פרויקט אדיס האקוסטית" (אתיופיה
Ethiopian Classics:

The Addis Acoustic Project (Ethiopia)

" הגרסה האפריקאית ל"בואנה ויסטה סושיאל קלאב,""פרויקט אדיס האקוסטית
 היא להקה המורכבת מן המוסיקאים המשובחים והמנוסים ביותר,הקובנית
 נגני הלהקה ניגנו עם גדולי זמרי.2008  ופעילה מאז,הפועלים כיום באדיס אבבה
 והזמרות אסתר אווקה ואנג'ליק קיג'ו, אלמייהו אשטה, מחמוד אחמד,אתיופיה
 מציגה עיבודים חדשים, בניהולו של הגיטריסט ג'ירום מזמור, הלהקה.בת בנין
 עם השפעות של,ורעננים לשירים אתיופיים קלאסיים משנות החמישים והששים
.אפריקאיות שונות ושל ג'אז ומוסיקה לטינית-מסורות מזרח
2011-" ("זכרון" באמהרית) בTeseta" הלהקה הוציאה את אלבום הבכורה שלה
)" (בו יצאו גם אלבומי ה"בואנה ויסטהWorld Village בלייבל מוסיקת העולם
והיא מופיעה מדי שבוע במועדון הג'אז "ג'אזמבה" באדיס ובפסטיבלי מוסיקת
.עולם וג'אז ברחבי אירופה
 עיבודים | איילה מאמו מנדולינה | הנוק טמסגן, אקורדיון,ג'ירום מזמור גיטרות
 קברו | אקלילו,קונטרבס | נתניאל טסמה תופים | מיסלה לגסה כלי הקשה
 חליל,"ג'וני" ולדיוהנס קלרינט

The Addis Acoustic Project, the African version of Cuba’s Buena Vista Social

Club, is an ensemble comprised of some of the finest and most experienced
musicians working today in Addis Ababa. It has been active since 2008.
The groups musicians played with several of the great Ethiopian vocalists:
Mahmoud Ahmed, Alemayehu Eshete and Ester Aweke as well as Angelique
Kidjo from Benin. The ensemble, under the direction of guitarist Girum Mezmur,
presents fresh new arrangements of Ethiopian classics from the 1950s and
60s, with influences from various East African traditions in addition to jazz
and Latin elements.
The group released its first album, Tewesta (“remembrance” in Amharic) and
performs every week at the Jazzamba Lounge jazz club in Addis and at world
music and jazz festivals across Europe.

Girum Mezmur guitar, accordion, arrangements | Ayele Mamo mandolin
Henock Temesgen bass | Nathaniel Tesemma drums | Misale Legesse
percussion, kebero | Aklilu "Johnny" Woldeyohannes clarinet, flute

19

11.12.2014
 | רבקה קראון21:00 | י"ט בכסלו תשע״ה | יום חמישי
Thursday | 21:00 | Rebecca Crown

18

חורף חם בבית הקונפדרציה...
הסדרה "מארבע כנפות :השתקפויותיה של המוסיקה הערבית המפוארת
בתרבויות מוסיקליות קרובות ורחוקות" ממשיכה עם המופעים:
מופע המביא אל מרכז הבמה את המסורת
המרתקת של יהודי לוב ואת המוסיקה
המקודשת שיצרו היהודים בלוב ,בין אפריקה
למזרח .יניב רבה וינקלה סגל ,קיבצו אל
הפרויקט והאלבום נגנים מהשורה הראשונה,
פייטנים ואמנים ישראליים מובילים.

הלובים – נדודים מסע אל הפיוט הלובי

20:30 | 29.1.15

יום חמישי | ט' בשבט תשע"ה

חגיגה מוסיקלית רב-לשונית בה תרבויות
ותקופות שונות נפגשות לדיאלוג אמנותי
איכותי ומלא שמחה .מעשה-הרקמה העשיר
והצבעוני הזה נתפר ביד אומן ,בעיבודים
שהולחנו במיוחד ליכולותיהם הוירטואוזיות של
חברי ההרכב ע"י המלחין והמנצח איתן
שטיינברג.

שמחה אתי בן זקן ואנסמבל מודאליוס

20:30 | 12.2.15

יום חמישי | כ"ג בשבט תשע"ה
במופע המיוחד יארח אמיר שהסאר את חברו
הטוב ,נגן הקאנון מומין ססלר )טורקיה( ויחד
עם מוסיקאים נוספים יגישו ערב עשיר ומרגש
של מוסיקה פרסית ,טורקית ,אזרית ,הודית,
ערבית וארמנית ,הנעה בין העממי לאמנותי ,בין
העתיק למודרני.

רביעיית אמיר שהסאר

20:30 | 9.2.15

יום חמישי | א' באדר תשע"ה

במסע אחר השורשים עליהם גדלה ,הגיעה יעל
לספרד ,שם שהתה מספר שנים תחת חסותם
של אמני פלמנקו גדולים .עתה היא יוצאת
בפרויקט חדש "פלמנקו  -אוריינטל" ,בו
הצלילים הסוחפים של הפלמנקו פוגשים את
ירושלים האותנטית ויוצרים יחד אנרגיה
מרעננת.

יעל הורביץ פלמנקו אוריינטל

20:30 | 26.2.15

יום חמישי | ז‘ באדר תשע"ה

לרכישת כרטיסים :בימות www.bimot.co.il | *6226
בית הקונפדרציה  02-6245206שלוחה 4
לפרטים ולתכניה המלאהwww.confederationhouse.org :
הצטרפו אלינו :בית הקונפדרציה

לאנשים שאוהבים קולנוע

רכשו מנוי שנתי
ותהנו מ 40%-הנחה

18

לכל המופעים והפסטיבלים
של בית הקונפדרציה

מסכת שביעית
על שמיטה ושירה

בין האירועים:
"דואט שירה"  //מפגשים עם משוררים
השקת גיליון מזמור  11-כיתת השירה של משיב הרוח
תחרות הלחנות שירי משוררים  // 6#הרבה מוסיקה טובה

לפרטים והרשמה:
 02-6245206שלוחה 5
shivuk@conhouse.org.il
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו וקבלו עדכונים
על מופעים ,אירועים והנחות מיוחדות

www.confederationhouse.org
הצטרפו אלינו :בית הקונפדרציה

עמ'

שם המופע

מועד

6

אגדה אתיופית
אלמיהו אשטה

תיאטרון ירושלים
יום חמישי4.12.14 ,
י"ב בכסלו תשע"ה 21:00 ,אולם שרובר

₪ 150

8

אקסום
אורחת מיוחדת :קתרינה

מוצ"ש6.12.14 ,
י"ד בכסלו תשע"ה21:00 ,

הצוללת הצהובה

₪ 70

10

אלף בית
להקת המחול ביתא

מרכז ז'ראר בכר
יום ראשון7.12.14 ,
ט"ו בכסלו תשע"ה 20:30 ,אולם ליאו מודל

₪ 70

12

סיישל
אנסמבל תיאטרון הולגאב

יום שני8.12.14 ,
ט"ז בכסלו תשע"ה20:30 ,

בית הקונפדרציה

₪ 70

14

פיוז'ן אתיופי
ללה

יום שלישי9.12.14 ,
י"ז בכסלו תשע"ה20:30 ,

בית הקונפדרציה

₪ 70

16

אחרי עשר שנים
ראס דשאן

יום רביעי10.12.14 ,
י"ח בכסלו תשע"ה20:30 ,

בית הקונפדרציה

₪ 70
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קלאסיקות אתיופיות
תיאטרון ירושלים
יום חמישי11.12.14 ,
"פרויקט אדיס האקוסטית" י"ט בכסלו תשע"ה 21:00 ,אולם רבקה קראון

₪ 150

* המחירים אינם כוללים עמלת מכירה.

מחירים לזכאי הנחה:
גמלאים ,סטודנטים ,תלמידים ,חיילים ,נכים ,עיתונאים,
מנויי בית הקונפדרציה זכאים ל 40%-הנחה
הנחה לקבוצות תינתן בתיאום עם הפקת הפסטיבל
כרטיס שני ב 50%-למחזיקי כרטיס ישראכארט

⋅
⋅
⋅
⋅

לרכישת כרטיסים :בימות

www.bimot.co.il | *6226 | 02-6237000
לפרטים :בית הקונפדרציה  02-6245206שלוחה 4
www.confederationhouse.org.il
הצטרפו אלינו :בית הקונפדרציה

*הזכות לשינויים שמורה.

אולם

מחיר

