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ד׳-ט׳ בטבת תשע"ו

Greetings to all attending the festival.
Hullegeb means “multifaceted.” The Hullegeb Festival is faithful to its name. It presents
the rich and varied facets of Israeli-Ethiopian culture through a wide range of arts. Israeli
culture is a puzzle comprising colors and sounds from far and wide.
The Israeli-Ethiopian portion is one of its most beautiful, radiant and rich components. Why
is this? Because Ethiopian Jewish culture, which became Ethiopian Israeli culture, remains
faithful to its roots, which lie in Hebrew legends, such as the ones about King Solomon and
the Queen of Sheba, and about endless longing for Zion. These have been faithfully passed
down by the Beta Israel community from one generation to the next.
To a great extent this festival corrects an ongoing injustice: despite the great cultural wealth
of Ethiopian Jewry, knowledge about it and published research in Hebrew are scarce. This
festival, the sixth of its kind, gives expression to the rich and fascinating culture that
preserved the community’s unique Jewish identity for generations, despite its remoteness
from Zion. There is nowhere more appropriate than Jerusalem to hold this festival. Large
segments of Ethiopian Jewish culture coalesce in their powerful affinity for Zion: prayers,
folktales, letters sent by emissaries to the Land of Israel, family conversations and even
social games—all have a special place for Jerusalem, the capital of the Jewish people.
Under my direction the Ministry of Culture is proud to support this important festival. I
intend to continue the ministry’s support in the coming years. I sincerely hope to see
Israeli mainstream culture enriched by this fascinating and quite natural encounter with
Ethiopian-Israeli culture, its many faces and great depth.
Special thanks to Confederation House for hosting the festival and to all those involved.
With warm wishes to all the participants,
Sincerely,
MK Miri Regev
Minister of Culture and Sport

,לכל באי הפסטיבל ברוכים הבאים
 הוא מציג את פניה המגוונים: כשמו כן הוא,)פנים-פסטיבל ״הּולֵ גֵ אב״ (רב
. במגוון רחב של אמנויות,אתיופית-והעשירים של התרבות הישראלית
. שמכיל בתוכו את צבעיה וצליליה של תבל ומלואה,התרבות הישראלית היא פאזל
. הזוהרים והעשירים ביותר,אתיופי שבו הוא אחד החלקים היפים-החלק הישראלי
?למה בעצם
 בולט,ישראלית- שהפכה לתרבות אתיופית,יהודית-כיוון שבתרבות האתיופית
 ושורשי תרבותה של יהדות אתיופיה מבוססים.מאפיין מרכזי של נאמנות לשורשים
 ועל כיסופים בלתי, כגון האגדות על שלמה המלך ומלכת שבא,על אגדות עבריות
. שהועברו בקהילות ״ביתא ישראל״ בהתמדה ובמסירות מדור לדור,פוסקים לציון
 למרות העושר התרבותי: מתקן פסטיבל חשוב זה עוול מתמשך,במידה רבה
 המחקר והידע שפורסם על אודותיה בעברית מועט,הגדול של יהדות אתיופיה
 תבוא לידי ביטוי תרבות עשירה, שהוא כבר השישי במספר, בפסטיבל זה.ודל
, שהיה בכוחה העצום לשמור על זהותה היהודית הייחודית של הקהילה,ומרתקת
 אין מקום הולם יותר לקיומו של. על אף המרחק הגדול מציון,דורות על גבי דורות
אתיופית התהוו- חלקים רחבים מהתרבות היהודית.פסטיבל זה מאשר ירושלים
 מכתבים ואגרות ששיגרו שליחים, סיפורי עם, תפילות:מתוך הזיקה החזקה לציון
 שיחות בחוג המשפחה ואפילו משחקי החברה – בכולם נשמר תמיד מקום,לארץ
. ירושלים- הכבוד המרכזי לבירת העם היהודי
 ובכוונתי,משרד התרבות בראשותי גאה לתמוך בקיומו של פסטיבל חשוב זה
 כולי תקווה לראות את.להמשיך את תמיכת המשרד בפסטיבל גם בשנים הבאות
התרבות הישראלית כולה יוצאת נשכרת ומועשרת ממפגשה המרתק והטבעי כל
. מפגש שכל כולו ריבוי פנים גדול ועמוק כים,ישראלית-כך עם התרבות האתיופית
.תודה רבה לבית הקונפדרציה המארח את הפסטיבל ולכל העוסקים במלאכה
,בברכה חמה לכל המשתתפים
חה"כ מירי רגב
שרת התרבות והספורט
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,קהל יקר
. שש שנים לקיומו2015-אתיופית יציין ב-פסטיבל הּולֵ גֵ אב ליצירה ישראלית
 בו יופיע,אני שמח וגאה להציג בפניכם השנה את ערב הפתיחה של הפסטיבל
 שפירושו,"אתיופית "תזטה-האנסמבל המוסיקלי החדש ליצירה ישראלית
."באמהרית "געגועים
, אשר הוקם ביוזמתו של בית הקונפדרציה ובתמיכתה של קרן ברכה,אנסמבל זה
 אחד, האנסמבל מנוהל בידי אבטה בריהון.הוא הראשון והיחיד מסוגו בארץ
 במופע הפתיחה יארח האנסמבל.היוצרים האתיופים הבולטים והמוערכים כיום
 שעסק כבר באלבומו הראשון במסורתם ובמאבקיהם של "האחים,את אהוד בנאי
 המופע יציג יצירות של בריהון המושפעות. כלשונו,"כהי העור הבאים מאתיופיה
 וכמו כן יבוצעו במשותף כמה משיריו הידועים,מהמוסיקה האתיופית המסורתית
.של בנאי
 שיכללו מחוות,אני מאחל לכולכם הנאה רבה מן האירוע ומיתר מופעי הפסטיבל
 כמו גם הופעות של,לאמנים מוכרים ונפלאים מן הקהילה האתיופית בישראל
 מופע בכורה חדש של להקת המחול "ביתא" ושיתופי,יוצרים צעירים ומבטיחים
.פעולה מרתקים בין יוצרים וסגנונות שונים
, לצוות בית הקונפדרציה ולכם,אני מבקש להודות מקרב לב לכל הגופים התומכים
.הקהל הנאמן המלווה את הפסטיבל מראשיתו ומאפשר את קיומו לאורך השנים

,אורחים יקרים
אתיופית הוא אחד מן האירועים המרגשים-פסטיבל הּולֵ גֵ אב ליצירה ישראלית
.והמשמעותיים ביותר אשר מקיים בית הקונפדרציה בירושלים
בימים בהם החברה הישראלית סוערת ומבקשת למצוא את הדרכים לשיח ראוי
 בימים בהם הקהילה,המכבד ומוקיר את ריבוי התרבויות והקהילות שבתוכו
האתיופית קוראת לחברה הישראלית כולה להתעורר ולראות את העושר והיופי
. אנו שמחים וגאים לתמוך בפסטיבל הולגאב,שיש בתוכה
בית הקונפדרציה בירושלים השכיל בשנים האחרונות להציג את יופייה הרב
 הפסטיבל נתן מקום ונוכחות לתרבות, בתוך כך.ועושרה של התרבות האתיופית
 פסטיבל הולגאב, בהיותו בירושלים.זו וחשף אותה בפני קהלים רבים ומגוונים
משקף יותר מכל את ערכיה של עיר הבירה כמקום המגשר בין תרבויות שונות
.ומעניק משמעות וזהות לכל קהילה ולכל יחיד הנמצא בתוכה
אנו מודים לכל העוסקים במלאכה על תרומתם ומאחלים לקהל הנאה רבה
.משפע האירועים בפסטיבל
,בברכה
משעל-ד"ר טלי יריב
מנהלת קרן ברכה

אפי בניה
מנהל אמנותי
Dear Audience,
The Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival is marking its sixth consecutive year in 2015.
I am happy and proud to present the opening evening of the festival, which features the
new Israeli-Ethiopian musical ensemble Tezeta, meaning “longings” in Amharic.
Established through the initiative of Confederation House and with the support of
the Beracha Foundation, this is the first and only ensemble of its kind in Israel. It is
directed by Abate Berihun, one of the most outstanding and highly esteemed Ethiopian
musicians today. In the opening performance the ensemble will host Ehud Banai who,
from his first album, dealt with the traditions and struggles of “our dark skinned brothers
from Ethiopia,” as he referred to them. The performance will present works by Berihun
influenced by traditional Ethiopian music, as well as several of Banai’s well-known songs.
I wish all of you great enjoyment from this event and the other festival performances,
which will include tributes by marvelous, well-known artists from Israel’s Ethiopian
community as well as performances by promising young artists, the premier of a new
work by the Beta dance ensemble, and fascinating joint projects involving a variety of
artists and styles.
I wish to thank all of the supporting bodies, the Confederation House staff, and you, our
faithful audience, which has attended the festival from its beginning and made it possible
over the years.

Dear Guests,
The Hullegeb Ethiopian Arts Festival is one of the most exciting events produced by the
Jerusalem-based Confederation House.
The voices of the Ethiopian community in Israel are unique and important, and in many
ways are a wake-up call to Israeli society at large to learn and be proud of the richness of
this community and its important part within the Israeli cultural landscape. At a time when
the Ethiopian community rightly advocates for full and holistic integration in Israeli society,
it is even more important than before to bring the cultural voices of this community to large
audiences in Israel and to reveal its full richness.
The cooperation between such a variety of artists symbolizes the uniqueness of the city
of Jerusalem – a city that indeed brings together people and cultures from various places,
revealing their different identities and traditions. Confederation House, in its delicate and
sensitive manner, brings together the diverse tastes and traditions of the city, and creates
a special multicultural experience for its audience.
On behalf of the Beracha Foundation, I would like to thank all those involved in the
production of the festival, and to wish you all an enjoyable and significant cultural experience.
Sincerely,
Dr. Tali Yariv-Mashal
Director

Effie Benaya
Artistic director
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OPENING PERFORMANCE | מופע פתיחה
אתיופי תזטה-אנסמבל המוסיקה הישראלי
 באמהרית) הוקם בשנה,"אתיופי תזטה ("געגועים-אנסמבל המוסיקה הישראלי
שעברה על ידי בית הקונפדרציה במטרה לשמש במה לתרבות המוסיקלית
 מנהלו המוסיקלי של האנסמבל הוא.אתיופית המתחדשת-הישראלית
 המכוון את יצירתו אל לבה של המוסיקה,הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון
 חברי האנסמבל מנגנים בכלים אתיופיים עתיקים וייחודיים.האתיופית המסורתית
 המסינקו בן המיתר, שלפי המסופר מנגנים בו עוד מימי דוד המלך,וביניהם ְק ַרר
.האחד ומערכת כלי ההקשה קברו
" ששירו האיקוני "עבודה שחורה,האנסמבל מארח את הזמר והיוצר אהוד בנאי
) הוקדש ל"אחים כהי העור1987-(מאלבום הבכורה שלו עם להקת "הפליטים" מ
 לצד."שבאו מאתיופיה" והעלה את התהייה "אם אברהם אבינו לא היה שחור
 יבוצעו במופע, המושפעות מהמוסיקה האתיופית המסורתית,יצירות של בריהון
.במשותף כמה משיריו הידועים ביותר של בנאי

מארח את אהוד בנאי

The Tezeta Israeli-Ethiopian Musical Ensemble
hosts Ehud Banai

 יאיר שילוח:צילום

 שירה וניהול מוסיקלי | זנבה בגשאו תופים,אבטה בריהון סקסופון
 מסינקו,תומר מש בס | טיבי גולן חלילים | אדוניה גוונדו שירה
 שירה | היווט מקונן שירה,ליאור גוינאל ְק ַרר
 אהוד בנאי:אמן אורח

The Israeli-Ethiopian musical ensemble Tezeta (“nostalgia” in Amharic) was
founded by Confederation House last year with the aim of serving as a stage for
innovative Israeli-Ethiopian musical culture. The musical director of the ensemble
is saxophonist and vocalist Abate Berihun, whose work draws upon a core of
traditional Ethiopian music. Members of the ensemble play ancient and unique
Ethiopian instruments including the kirar, which according to tradition, has been
played since the time of King David; the single-stringed masenqo; and kebero
drums.
The ensemble will be hosting vocalist and composer Ehud Banai, whose iconic
song “avoda shekhora” (from his first album with his band Haplitim in 1987) was
dedicated to “our dark-skinned brothers who came from Ethiopia” and raised the
question of whether “the Patriarch Abraham might have been black.” Alongside
Berihun’s works, influenced by traditional Ethiopian music, they will perform several
of Banai’s best-known songs together.
Abate Berihun saxophone, vocals, musical management | Zenebe Begashaw drums
Tomer Mas bass| Tibi Golan flutes | Adugna Guadie vocals, masinko
Lior Guwangul kirar, vocals | Hiwot Mekonnen vocals
Guest vocalist: Ehud Banai
7

בתמיכת

 אייל לנדסמן:צילום

16.12.15
21:00 | יום רביעי | ד' בטבת תשע"ו
בית שמואל

Wednesday, 16 December 2015 | 21:00
Beit Shmuel
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, בידי הזמר והסקסופוניסט אבטה בריהון2003  שהוקמה בשנת,להקת כולומה
 מפליאה לשקף את כור ההיתוך,נגן כלי ההקשה סנגיט סגל והמתופף אלון יופה
 חבריה הגיעו ממסורות וז'אנרים.התרבותי של ישראל במלוא יופיו ועומקו
. קצבית ואנרגטית,מוסיקליים שונים וחברו יחדיו ליצירה מוסיקלית משותפת
- אפרו, מוסיקה קובנית,הלהקה מחברת אלמנטים משירי עם אתיופיים מסורתיים
. בעת הופעותיו בארץ, טוני אלן,ביט- ואף חלקה במה עם נביא האפרו,ביט וג'אז
 במלאת עשור, – וכעת2005  יצא בשנת," "שפת אם,אלבומה הראשון של כולומה
.פעמית בפסטיבל הולגאב- מתאחדת הלהקה להופעה חד,ליציאתו

 שפת אם:כולומה

Kuluma: Mother Tongue

 כלי הקשה, סקסופון | סנגיט סגל שירה,אבטה בריהון שירה
 תופים | שי פרץ גיטרה חשמלית, חליל | אלון יופה שירה,דוד אלפנדרי סקסופון
עידו גונן גיטרה בס | דוד עדה קלידים

The Kuluma Ensemble, established in 2003 by vocalist and saxophonist Abate
Berihun, percussionist Sangit Segal and drummer Alon Yoffe, offers an amazing
reflection of the Israeli cultural melting pot in all its beauty and depth. The members
come from a variety of different musical traditions and genres—joined together in
this rhythmic and energetic combined musical work.
The ensemble combines elements from traditional Ethiopian folk songs, Cuban,
Afrobeat and jazz, and even shared the stage with the Afrobeat prophet Tony Allen
in his performances in Israel. Their first album, “Mother Tongue” was released
in 2005. The group has reunited for this one-time performance at the Hullegeb
Festival to mark the album’s tenth anniversary.
Abate Berihun vocals, saxophone | Sangit Segal vocals, percussion
David Alfandari saxophone, flute | Alon Yoffe vocals, drums
Shay Peretz electric guitar | Ido Gonen bass guitar | David Ada keyboard

. עיר אחת. ארבעה סופי שבוע.מאות אירועים

17.12.15

21:00 | יום חמישי | ה' בטבת תשע"ו
התחנה הראשונה ירושלים

כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי במסגרת אירועי חמשושלים

Thursday, 17 December 2015 | 21:00
The First Station, Jerusalem

Free to the public as a Hamshushalayim event
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הופי- היפ:KGC

 המורכב,הופי- היפ, – קריית גת סיטי – יצר ז'אנר מוסיקלי חדשKGC ההרכב
סקול משנות התשעים עם נגיעות סאונד שורשיות-הופ אולד-מביטים של היפ
 את כל אלה מלווים טקסטים חברתיים.ואותנטיות מעולם המוסיקה האמהרית
. המתמקדים בהעצמת בני הקהילה האתיופית,חריפים
 וכל אחד,2008  בזי בי ואבשה ג'י פועלים יחד מאז שנת,חברי ההרכב אלמו טי
.משיריהם זכה לכחצי מיליון צפיות ביוטיוב
 המתגורר בקריית גת,) (אברהם גטהוןAG הופ-את המופע יפתח אמן הראפ והיפ
.ויצירתו מרבה לעסוק בקשייו של גבר צעיר המגיע מהפריפריה למרכז

The KGC group (initials of: Kiryat Gat City) created a new musical genre, hip-hopie
consisting of old-school hip-hop beats from the 90s with touches of Amharic
ethnic sounds. These are accompanied by powerful social texts that focus upon
empowering members of the Ethiopian community.
Members of the ensemble: Alamo T. Bazi B. and Avesha G. have worked together
since 2008 and each of their songs has reached half a million Youtube hits.
The performance will be opened by rap hip-hop artist A.G. (Avraham Getahon), who
lives in Kiryat Gat and whose work deals mainly with the problems encountered by
a young man arriving in the center from the periphery.

 אלירן טקלה ושי נגה:צילום

)אלמו טי (ישראל אלמו) | בזי בי (משה טסמה) | אבשה ג'י (יעקב ירדני
) (אברהם גטהוןAG

KGC: Hip-Hopie

Alamo T (Israel Alamo) | Bazzi B (Moshe Tasma) | Avesha G (Yakov Yardeni)
AG (Avraham Getahon)

. עיר אחת. ארבעה סופי שבוע.מאות אירועים

19.12.15
22:00 , | ז' בטבת תשע"ו19.12 ,מוצ"ש
צוללת צהובה
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Saturday 19 December | 22:00
Yellow Submarine
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 דגה, יעל חלפון, יעל אבינתן,דגה פדר ניהול הלהקה וכוריאוגרפיה | מזל דמוזה
פדר ורותי ווסה רקדניות

The premier of a new work by the Beta Dance Troup (Beta means “house” in
Amharic) examines concepts of foreignness and differences between races and
cultures. This work, choreographed by Dege Feder, asks how the “I “appears in the
eyes of the other, creating a play of views and reflections in which the “I” explores
fragments of identity—both authentic and ones influenced and shaped by society.
The Beta Ensemble, a regular guest of the Hullegeb Festival, was founded in 2005
by Ruth Eshel and a group of dancers from the University of Haifa as a home for
creativity and dance influenced by Ethiopian dance. Choreographer Dege Feder,
also a vocal artist and painter, draws from the lexicon of movement in Ethiopian
dance and Ethiopian cultural metaphors, but combines them with surprisingly fresh
contemporary variations. She has appeared with the company at Addis Ababa
University and her work has been featured on Ethiopian television. In addition,
she was invited together with the troup’s dancers to give courses in contemporary
dance at the Ethiopian National Theater.
Dege Feder director and choreographer | Mazal Damoza, Yael Avinathan,
Yael Halfon, Dege Feder and Ruti Wase dancers

מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center
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בשיתוף

Beta Dance Company | להקת המחול ביתא
YOU ARE ME BUT I AM NOT YOU

 יעקב סבן:צילום

 באמהרית) החוקרת את,"מופע בכורה ליצירה חדשה של להקת המחול ביתא ("בית
 לפי כוריאוגרפיה, יצירה זו של הלהקה.מושגי הזרות והשונות בין גזעים ותרבויות
 שואלת כיצד נראה האני בעיניו של האחר ויוצרת משחק של,של דגה פדר
מראות והשתקפויות אשר האני תר בו אחר שברי זהותו – הן האותנטיים והן אלה
.המושפעים ומעוצבים בידי החברה
 על ידי רות אשל2005- הוקמה ב, אורחת קבועה בפסטיבל הולגאב,להקת ביתא
 הלהקה הוקמה מתוך שאיפה להוות בית.וקבוצת רקדנים מאוניברסיטת חיפה
.ליצירה וריקוד בהשראת המחול האתיופי
 שואבת מלקסיקון התנועה,יוצרת וציירת- שהיא גם זמרת,הכוריאוגרפית דגה פדר
 אך משלבת בהם וריאציות,של המחול האתיופי ומדימויים של התרבות האתיופית
 היא הופיעה עם להקתה באוניברסיטת אדיס.עכשוויות ומפתיעות ברעננותן
 בנוסף הוזמנה יחד עם רקדניות.אבבה ועבודתה הוצגה בטלוויזיה האתיופית
.הלהקה להעביר סדנת מחול עכשווית בתיאטרון הלאומי האתיופי

20.12.15
19:00 | יום ראשון | ח' בטבת תשע"ו
 מרכז ז'ראר בכר,אולם לאו מודל
Sunday, 20 December 2015 | 19:00
Leo Model Hall, Gerard Behar Center
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 שירה וניהול מוסיקלי,זמנה מלסה שירה | אבטה בריהון סקסופון
זנבה בגשאו תופים | תומר מש גיטרה בס | זללם פסחה קלידים
שי פרץ גיטרה חשמלית | סיום דסה סקסופון

 דניאל סלומון:צילום

הזמר ונגן הקלידים זמנה מלסה – מן הידועים והאהובים שבאמני אתיופיה בישראל
 במסגרת.ומחוצה לה – בתוכנית המציגה שלושים שנות קריירה מוסיקלית עד כה
המופע יציג מלסה את השירים שהפכו אותו לזמר מבוקש בחתונות ובמועדוני
 ויספר גם על השפעותיו, בארה"ב ובאוסטרליה, בקנדה, באירופה,לילה בישראל
.המוסיקליות מן הרגאיי ובכלל
 שם, באדיס אבבה14 מלסה החל את הקריירה המוסיקלית שלו בעודו נער בן
 מחמוד אחמד,הצטרף ללהקות של הזמרים האתיופים הגדולים טילאהון גססה
 אף שהמשיך לפתח את הקריירה. עלה לישראל1992  בשנת.והזמרת ביזונש בקלה
 הקפיד גם לשמור על קשר עם הסצנה המוסיקלית של,המוסיקלית שלו בארץ
. שם גם הקליט לפני כמה שנים את אלבומו החמישי,אדיס אבבה

 עד עכשיו:זמנה מלסה
Zemene Melesse: Till Now

Vocalist and keyboard player Zemene Melesse—one of the best known and most
beloved Ethiopian artists in Israel and abroad—in a program presenting thirty years
of his musical career till now. In the performance Melesse presents the songs
that made him a much-sought vocalist for weddings and nightclubs in Israel,
Europe, Canada, the US, and Australia. It also tells of the musical influences on
his work, including reggae and other sources. Melesse began his musical career
as a 14-year-old youth in Addis Ababa, where he joined the great Ethiopian vocal
artists Tilahun Gessesse, Mahmoud Ahmed and Bizunesh Bekele. In 1992 he
immigrated to Israel. Though he continued to develop his musical career in Israel,
he maintained his connections with the Addis Ababa musical scene, and there
recorded his fifth album several years ago.
Zememe Melesse vocals | Abate Berihun saxophone, vocals, musical management
Zenebe Begashaw drums | Tomer Mas bass guitar | Zelealem Fseha keyboard
Shai Peretz electric guitar | Syum Desse saxophone

20.12.15
21:00 | יום ראשון | ח' בטבת תשע"ו
בית הקונפדרציה
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Sunday, 20 December | 21:00
Confederation House
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אתיופי הולגאב-אנסמבל התיאטרון הישראלי
:בניהולו האמנותי של משה מלכא מציג
:הצגת בכורה

אות קין

משפחה ממוצא אתיופי מנסה לשרוד את קשיי היום יום על אף כתם חברתי
, אבי המשפחה מחליט לנטוש ולחזור לאתיופיה.שהוטל על אחד מבניה
והאם ושלושת ילדיה מוצאים עצמם במדרון תלול בו מצטלבים סיפוריהם
 ההצגה מורכבת מחומרים ריאליסטיים ומבוצעת.האישיים עד לסוף הטראגי
.בסגנון תיאטרון פיזי מינימליסטי ומאופק

הסיפור של משפחת מלסה

Hullegeb Israeli-Ethiopian Theater Ensemble
Moshe Malka, artistic director, presents:
Premier performance of:

 משה מלכא:כתיבה ובימוי
 טמסגן סנבטו, חלי אמרש סינקה, אימוס איינו, תהילה ישעיהו – אדגה:שחקנים
 נאווה שטאר:תפאורה תלבושות
 אבטה בריהון:מוסיקה
 נהורי לבידר:עיצוב תאורה
 ניר לנדא:עוזר במאי

The Mark of Cain

 משה מלכא:צילום

The Story of the Malessa Family

A family of Ethiopian origin attempts to survive from day to day despite a social
stain on one of its members. The father decides to abandon them and return to
Ethiopia while the mother and her three children find themselves on a slippery
slope where their personal stories cross, leading to a tragic end. This is a play
that combines realistic materials in a minimalistic and restrained style of physical
theater.
Written and directed by Moshe Malka
Actors: Tehilla Yshayahu-Adghe, Emos Ayeno, Heli Amresh Sanka,
Temessegen Senvetu
Costumes: Nava Shtar
Music: Abate Berihun
Lighting: Nehorai Levidar
Stage assistant: Nir Landa
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21.12.15
19:00 | יום שני | ט' בטבת תשע"ו
בית הקונפדרציה
Monday, 21 December | 19:00
Confederation House
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מיכאל גריילסאמר

מארח את אסתר רדא

מיכאל גריילסאמר כינור ושירה | שמרית גריילסאמר גיטרה אקוסטית ושירה
אוריאל סוורדין תופים | אוהד עילם בס וקולות | תמיר גרוס קלידים
אסתר רדא שירה

 עדי הררי:צילום

Michael Greilsammer
hosts Ester Rada

PR Photo

 שנוצר במיוחד עבור פסטיבל,כנר מיכאל גריילסאמר-יוצר-מופע של הזמר
 שתבצע איתו כמה, במופע יארח גריילסאמר את הזמרת אסתר רדא.הּולֵ גֵ אב
.משיריה האתיופיים
גריילסאמר החל את הקריירה המוסיקלית שלו בלהקת המוסיקה האירית קטיפה
 רגאיי ופולק) וזכה, מאז חצה ועירב סגנונות מוסיקליים (ובהם רוק.שחורה
 הדומה לנגינה,לתשומת לב ולשבחים בזכות טכניקת הנגינה הייחודית שלו בכינור
.בגיטרה חשמלית
 הוא עיבד גרסאות צרפתיות. מנהל קריירה בינלאומית, כמו רדא,גריילסאמר
 חימם את הופעותיהן של מייסי גריי ושל להקת, מקליט בצרפת,לשיריו הידועים
הווילרס (להקתו המקורית של בוב מארלי) ומופיע בפסטיבלים חשובים ברחבי
.העולם

A performance by vocalist, composer, and violinist Michael Greilsammer, specially
created for the Hullegeb Festival. In the performance Greilsammer will host vocalist
Ester Rada, who will perform some of her Ethiopian songs with him. Greilsammer
began his musical career in the Irish music band Black Velvet. Since then, he
has moved into and combined different musical styles including rock, reggae and
folk and has achieved notoriety and praise thanks to his unique violin-playing
technique, which resembles electric guitar playing. Greilsammer, like Rada, has an
international career. He has arranged French versions of his well-known songs,
has recorded in France, has been the warm-up artist for performances by Macy
Gray and The Wailers (Bob Marley’s original group) and appears at important
festivals around the world.
Michael Greilsammer violin and vocals
Shimrit Greilsammer acoustic guitar and vocals
Uriel Sverdin drums | Ohad Eilam bass and voices
Tamir Gross keyboard | Ester Rada guest vocalist
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בשיתוף

21.12.15
21:00 | יום שני | ט' בטבת תשע"ו
מרכז מורשת בגין
Monday, 21 December 2015 | 21:00
Begin Heritage Center
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Members of the Confederation House
Board of Directors:

חברי הוועד המנהל של
בית הקונפדרציה

Founder: the late Kalman Sultanik
Chairman: Mr. Rami Kornblum
Dr. Avraham Avihai
Mr. Yaakov Abelman
Mr. Eli Eyal
Ms. Barbara Goldstein
Mr. Alan Hoffman
Mr. Micha Yinon
Attorney Paul Langa
Mr. Yehiel Leket
Mr. Eli Amir
Mr. Aharon Sultanik
Mr. Samuel Sultanik
Ms. Ora Sela
Mr. Itzhak Kalmanowitz
Mr. Yitzhak Rogov

מייסד ,קלמן סולטניק ז"ל
יו"ר רמי קורנבלום
ד"ר אברהם אביחי
יעקב אבלמן
אלי אייל
ברברה גולדשטיין
אלן הופמן
מיכה ינון
עו״ד פול לנגא
יחיאל לקט
אלי עמיר
אהרון סולטניק
סמואל סולטניק
אורה סלע
איץ' קלמנוביץ'
יצחק רוגוב

רכשו מנוי שנתי
ותיהנו מ 40%-הנחה
לכל המופעים והפסטיבלים של בית הקונפדרציה

ניהול והפקה
מנכ"ל ומנהל אמנותי :אפי בניה | מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט
מפיק ,מפיק בפועל :מאור עזרא | רכזת תוכן ושיווק :איה לנג
אחראי טכני :כאמל סבאח | אחראי ערב :אריאל בן רעי ,לאה דובואה-סטורה
יח"צ :אורה לפידות | סאונד :צביקה הירשלר
עריכת לשון :לירן גולוד | תרגום לאנגלית :אלן פריס
עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו

פסטיבל הולגאב השישי ליצירה ישראלית-אתיופית 2015
מודה לכל היוצרים והעושים במלאכה:
קרן ברכה
ד״ר טלי יריב-משעל ,מנכ״לית | עדי בריל ,מנהלת פרויקטים

משרד התרבות והספורט:
עו״ד יוסי שרעבי ,מנכ״ל | ענת גיני ,מרכזת תמיכות | בטי דן ,מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת
כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות
עיריית ירושלים:
שמי אמסלם ,מנהל האגף לתרבות ואמנויות | אייל עזרי ,סגן מנהל האגף לתרבות ואמנויות
מילכה בורשטיין ,עוזרת בכירה למנהל האגף לתרבות ואמנויות | פטי ורדיקה ,רכזת תרבות ושיווק.

הרשות לפיתוח ירושלים
אייל חיימובסקי ,מנכ״ל | אילנית מלכיאור ,הממונה על התיירות

רשות השידור:
שמעון אלקבץ ,מנהל קול ישראל
מרכז ז'ראר בכר אולם ליאו מודל:
בנצי ביטרן ,מנכ"ל

לפרטים ולהרשמה ,02-6245206 :שלוחה 124
shivuk@conhouse.org.il

בקרוב בבית הקונפדרציה
מפגשי שירה

מפגשי שירה

עורך ומנחה הסדרה :אריאל זינדר

עורך ומנחה הסדרה :אריאל זינדר

מופעי מוסיקה

 | 27.1.16י"ז בשבט תשע"ו | יום ד' | 20:30
אירוע הפתיחה של סדרת "שעת החסד"
יוקדש למפגש מחודש עם שירתה של יונה
וולך .בעיני רבים ,יונה וולך היא אישיות
צבעונית ופרובוקטיבית .בערב הזה נכיר
אותה בראש ובראשונה כמשוררת נדירה
בעוצמתה ואת יכולתה להרכיב סולמות
מילוליים ובעזרתם להרקיע לשחקים ,לרדת
לתהומות ,או לטפס מעט ולהביט באחיה בני
האדם בעין חומלת ונוקבת .על שירתה של
יונה וולך ,ועל השפעתה העמוקה והאינטימית
על חייהם של יוצרות ויוצרים בישראל ,נשוחח
עם המשוררת סיוון הר שפי ועם המשורר
עודד כרמלי .לצידם יתארח גם המוסיקאי
והזמר שם-טוב לוי שיבצע כמה משיריה
המולחנים.

 | 24.2.16ט"ו באדר א' תשע"ו | יום ד' | 20:30
המפגש השני בסדרת "שעת החסד"
יוקדש לספר שיריה החמישי של
המשוררת שרון אס" ,מוזיקת הנתיב
הרחב" .שרון אס היא אחת המשוררות
החשובות ביותר בישראל כיום ,ובספר
זה היא מציעה לקוראות ולקוראים מסע
בנתיב הרחב של הלב ושל התודעה  -מסע
שמזמן עירובים של עונג ובהלה ,אבל
ֵ
ותקווה ,מוסיקה ומילה ,ועירוב מתמיד בין
זמנים ועולמות .ברוח הזו נשוטט גם אנחנו
בתוך השירים וסביבם תוך שיחה עם
שרון אס ועם חוקרת הספרות
ד"ר אורית מיטל.
המפגש ילווה בקטעים מוסיקליים.

פרץ ומארק אליהו
"מזמור למתבונן"

 | 28.1.16י"ח בשבט תשע"ו | יום ה' | 20:30
פרץ ומארק אליהו הם אמנים בולטים
בתחום המוסיקה הישראלית בת זמננו.
במופע דואט אינטימי של אב ובנו יבוצעו
יצירות נבחרות מתוך הסוויטה "מזמור
למתבונן" .המוזיקה המקורית שהולחנה
על ידי פרץ אליהו בעת שהותו במדבר
יהודה ,הסאונד המהפנט של כלי נגינה
עתיקים  -טאר וקמנצ'ה ,והנגינה הייחודית
של שני אמנים וירטואוזים ,הופכים את
המופע למסע מוסיקלי מרתק ומרומם
נפש .לצד קטעי "מזמורים" יבוצעו במופע
יצירות חדשות של שני המאסטרים,
פרץ ומארק ,שחוברו בשנים האחרונות.
היצירות מתבססות על מודוסים עתיקים
שנשמרו במוסיקה המזרחית הקלאסית
(מקאם) ,אך משלבות בתוכם רעיונות
מוסיקליים חדשים ומפתיעים .כך מוצא
עצמו המאזין בתוך חוויה ייחודית במינה
הנעה בין רגעים מדיטטיביים ,מלאים שקט
והתבוננות ,לבין פרקים קצביים וסוחפים.

פרץ אליהו :טאר ,הלחנה
מארק אליהו :קמנצ'ה ,הלחנה

מופעי מוסיקה

סדרת שעת החסד

מפגשי יהודה עמיחי לשירה
יונה וולך – שירה שפויה

סדרת שעת החסד

מפגשי יהודה עמיחי לשירה
שרון אס  -מוזיקת הנתיב הרחב

בקרוב בבית הקונפדרציה
שם-טוב לוי
והגיטריסט גדי בן אלישע
קלאסיקה ישראלית

 | 11.2.16ב' באדר א' תשע"ו | יום ה' | 20:30
שם-טוב לוי ,מלחין ,חלילן וזמר ,אחד
היוצרים החשובים והמעניינים בארץ ,יבצע
שירים וקטעים אינסטרומנטליים מתקופות
יצירה שונות  -שירים מההרכבים "קצת
אחרת"" ,צליל מכוון"" ,ששת" ,לצד קטעים
ופיוטים מאלבומיו האחרונים "תחנות רוח"
ו"בן אדמה" עם אנסמבל שם-טוב לוי.
פינה מיוחדת תוקדש ליצירה המשותפת
רבת השנים עם אריק איינשטיין.
בין השירים שיבוצעו" :עוד ניפגש",
"שובי לביתך"" ,העיר"" ,יכול להיות שזה
נגמר"" ,ככר החלומות"" ,טווס הזהב",
"התעוררות"" ,פסק זמן"" ,בלילות הסתיו",
הפיוטים "אגדלך"" ,בן אדמה" ועוד.

שם-טוב לוי :פסנתר ,חליל ושירה
גדי בן-אלישע :גיטרות ושירה
נועם חן :כלי הקשה

מפגשי שירה :הכניסה ללא תשלום .להרשמה 02-6245206 :שלוחה 4
לרכישת כרטיסים :משרדי בימות  | www.bimot.co.il *6226בית הקונפדרציה 02-6245206 :שלוחה 4

הצטרפו אלינו לפייסבוק :בית הקונפדרציה

לפרטים ולתכנייה המלאה :אתר בית הקונפדרציה www.confederationhouse.org
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שם המופע

מועד

אולם

מחיר

מארח את אהוד בנאי

יום רביעי | 16.12.15
ד' בטבת תשע"ו | 21:00

בית שמואל

 100ש"ח

אנסמבל תזטה

התחנה הראשונה חינם
יום חמישי | 17.12.15
ה' בטבת תשע"ו |  21:00ירושלים

כולומה

על בסיס
מקום פנוי

 - KGCקרית גת סיטי

מוצ"ש | 19.12.15
ז' בטבת תשע"ו22:00 ,

להקת המחול ביתא

לאו מודל
יום ראשון | 20.12.15
ח' בטבת תשע"ו |  19:00ז'ראר בכר

צוללת צהובה

בית הקונפדרציה

יום ראשון | 20.12.15
ח' בטבת תשע"ו | 21:00
בית הקונפדרציה
יום שני | 21.12.15
ט' בטבת תשע"ו | 19:00

זמנה מלסה
תיאטרון הולגאב
מיכאל גריילסאמר
מארח את אסתר רדא

יום שני | 21.12.15
ט' בטבת תשע"ו | 21:00

 70ש"ח
 70ש"ח
 70ש"ח
 70ש"ח

מרכז מורשת בגין  100ש"ח

*זכאי הנחה :באי חמשושולים ,גמלאים ,סטודנטים ,תלמידים ,חיילים ,נכים ,עיתונאים
ומציגי כרטיס ירושלמי יקבלו  20%הנחה
*מנויי בית הקונפדרציה יקבלו  40%הנחה
*תינתן הנחה לקבוצות בתיאום עם הפקת הפסטיבל
*כרטיס שני ב 50%-למחזיקי כרטיס ישראכרט

לרכישת כרטיסים :בימות

www.bimot.co.il | *6226 | 02-6237000

לפרטים ולקבלת תכנייה :בית הקונפדרציה 02-6245206
רח' אמיל בוטה  ,12ירושלים shivuk@conhouse.org.il

www.confederationhouse.org
חפשו אותנו
בית הקונפדרציה

