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מנהל אמנותי :אפי בניה

קהל יקר,
כבר  14שנה מהווה פסטיבל העוּד הבינלאומי בירושלים מופת של דיאלוג ,סובלנות ואהבת אדם ,המשרטט תמונה רבגונית ונהדרת של תרבויות
קשורות ונקשרות.
מיזם רב-תרבותי עשיר זה שופך אור בהיר על זיקתה של היצירה הישראלית בת זמננו אל מסורות יהודיות ואחרות ,חדשות וישנות ,מזרחיות
ומערביות .ייחודו של הפסטיבל הוא בהבלטה של מסורות יהודיות וישראליות שאינן זוכות בדרך כלל לחשיפה רבה  -ולצד זאת ,בהבלטת זהויות
וחיבורים המייצגים ומביעים את הקשר שלנו למרחב הים התיכוני כאן ועכשיו.
משרד התרבות והספורט בראשותי גאה לתמוך בפסטיבל חשוב זה גם השנה ,כבכל שנה ,ולעודד את העשייה המוסיקלית החשובה ,השואבת את
השראתה מהמורשות המוסיקליות העשירות שצמחו באגן הים התיכון.
אני מברכת את כל העושים במלאכה ,ובהם המנהל אפי בניה וכל עובדי בית הקונפדרציה ,ומאחלת לצופים ולמאזינים הנאה שלמה.
שלכם,
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ّ
ﻣﻧﺫ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺷﺭﺓ ﺳﻧﺔ ﻭﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ
ﻳﻧﻲ ،ﻭﻟﻣﺣﺑّﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻷﺧﻳﻪ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ
ﻳﺷﻛﻝ ﺭﻛﻳﺯﺓ ﺃﺳﺎﺳﻳّﺔ ﻟﻠﺣﻭﺍﺭ
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟ ّﺩ ّ
ّ
ّ
ّ
ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﺍﻟّﺫﻱ ﻳﺭﺳﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﻣﺗﻧﻭّﻋﺔ ﻭﺟﻣﻳﻠﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁﺔ ﻭﻣﺭﺗﺑﻁﺔ.
ﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻱّ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﻭﺗﺭﺍﺑﻁﻪ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻗﺩﻳﻣﺔ ،ﺷﺭﻗﻳّﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﺗﻌ ّﺩﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻫﺫﺍ ،ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻷﺿﻭﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻣﻳّﺔ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﺛّ ّ
ﻭﻏﺭﺑﻳّﺔ.
ﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻳﻬﻭﺩﻳّﺔ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳّﺔ ﻟﻁﻭﺍﺋﻑ ﻗﻠّﻣﺎ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺎﻟﻧّﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻛﻣﺎ ﻭﺃﻧّﻪ ﻳﺳﻠّﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻳّﺎﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﺑﺭﺯ
ﻳﻣﺗﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺑﺈﺑﺭﺍﺯﻩ
ٍ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﻭﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻧﺎ ﺑﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﻫﻧﺎ ﻭﺍﻵﻥ.
ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻗﺩﻣﺎ ﻟﺗﻭﺳﻳﻊ ﺭﻗﻌﺗﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻧّﺟﺎﺡ ﺍﻟّﺫﻱ ﻻﻗﺎﻩ ﻭﻳﻼﻗﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﻭﺍﻟّﺫﻱ ﺑﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﺟﻠﺏ ﻟﻧﺎ ﺍﻟﺳّ ﻌﺎﺩﺓ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳّﺔ
ّ
ﻛﻝ ﻫﺫﺍ ،ﺗﻔﺗﺧﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ّ
ﺍﻟﺿﻭﺍﺣﻲ ،ﻓﻌﻠﻰ ّ
ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ،ﺑﺩﻋﻣﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎ ّﻡ ﻭﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺣﻰ ﻣﻥ
ّ
ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﻋﺭﻉ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ.
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺗّﺭﺍﺙ
ّ
ّ
ﺃﺑﺎﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﻣﻳ َّﺯ ﻭﺃﻗ ّﺩﻡ ﺷﻛﺭﻱ ﺍﻟﺟﺯﻳﻝ ّ
ﺑﺎﻟﺫﻛﺭ؛ ﺁﻓﻲ ﺑﻧﻳﺎ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻁﺎﻗﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﺩﻓﺭﺍﺗﺳﻳﺎ ،ﻣﺗﻣﻧّ ً
ﻭﺃﺧﺹ ّ
ﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ
ﻟﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺟﺎﺣﻪ،
ّ
ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﺗﺎﻉ ،ﻓﻲ ﺃﻣﺳﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻣﻳّﺯﺓ.
ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺹ ﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗّﻘﺩﻳﺭ
ﻟﻳﻣﻭﺭ ﻟﻳﺑﻧﺎﺕ،
ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛّﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ

Dear Audience,
For fourteen years, the Jerusalem International Oud Festival has been an example of dialogue, tolerance and amity,
drawing a variegated, marvellous picture of interconnected and intertwined cultures.
This rich, multicultural project casts a clear light on Israel’s contemporary creative affinity for Jewish traditions and
others, new and old, east and west. The Festival is unique in the prominence of Jewish and Israeli traditions of ethnic
groups and ties that do not usually receive broad exposure, identities and links that emphasize our connection to the
present day Mediterranean area.
We are gratified that the success of the Festival, which began in our capital city, has been extended to peripheral areas
of the country as well. For all this and more, under my leadership, the Ministry of Culture and Sports is proud, as ever,
to support this important festival and encourage this vital musical enterprise, which draws its inspiration from the rich
musical heritages that sprang up in the Mediterranean Basin.
I congratulate all those who have worked so hard – Director Effie Benaya and the entire Confederation House staff – and
!wish the Festival’s viewers and listeners great pleasure
Yours,
Limor Livnat
Minister of Culture and Sports
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תושבים ואורחים יקרים,
פסטיבל העוּד הבינלאומי ,המתקיים בירושלים זו השנה ה ,14-הוא פנינה תרבותית שעירנו ראויה להתגאות בה .זהו מיזם יחיד במינו בהשתתפותם
של מיטב האמנים ,המשלב דיאלוג רב-תרבותי בין ישן וחדש ובין מזרח ומערב.
לו נתבקשו תושבי העיר לבחור בצלילים של כלי נגינה אחד שיתנגן ברחובותיה של ירושלים ,צלילי העוּד היו ודאי בחירתם של רבים .את נגינת
העוּד ,כירושלים עצמה ,יש לחוות באופן בלתי אמצעי ,שכן היא מרטיטת מיתרים ונפש ,ומעוררת התרוממות רוח בצורתה הטהורה ביותר  -זו
הפונה אל הרגש ,המעוררת שחוק ודמע ומקרבת לבבות.
כמרכז תרבותי עשיר הנמצא בפריחה מתמדת ,מהווה ירושלים מקום מפגש משמעותי עבור קהילות מגוונות ,על מסורותיהן השונות והתרבויות
אותן הן מביאות עמן .אנו משקיעים חשיבה ומשאבים רבים בפיתוח ושימור התרבות בעיר ,עתיקה ועכשווית כאחת.
מופע הפתיחה החגיגי של הפסטיבל" ,מן העבר אל העתיד" ,הוא מופע הבכורה בישראל של אנסמבל קטרינה פפדופולו מיוון .המופע ימזג בין עתיק
וחדש ,שילוב המאגד הווה מרגש וציפייה לבאות.
אני מבקש לברך בחום את אנשי בית הקונפדרציה ושותפיהם ,אשר עושים לילות כימים כדי להעניק לנו ,כמדי שנה ,את הפסטיבל הייחודי הזה,
ומצפה בהתרגשות לחוויה מרתקת וסוחפת ,אשר ללא ספק תותיר בנו את טעמיה עוד ימים ארוכים.
יוסי היימן
מנכ"ל עיריית ירושלים
ﻛﻠﻣﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﺍﻟﻛﺭﺍﻡ،
ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟـ ،14ﻫﻭ ﻟﺅﻟﺅﺓ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﻣﺩﻳﻧﺗﻧﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺎﺧﺭ ﺑﻪ .ﻫﺫﺍ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻓﺭﻳﺩ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻪ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ،
ﺣﻳﺙ ﻳﺩﻣﺞ ﺣﻭﺍﺭﺍ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ.
ﻟﻭ ﻁﻠﺑﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭﻭﺍ ﺍﻧﻐﺎﻣﺎ ﻳﺳﻣﻌﻭﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﺁﻟﺔ ﻋﺯﻑ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻣﻸ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻓﺳﻳﺧﺗﺎﺭ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻭﻥ ﺃﻧﻐﺎﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﺫﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻧﻰ ﺷﻙ.
ﻣﻌﺯﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﺩ ،ﻛﺎﻟﻘﺩﺱ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﺧﻭﺽ ﺗﺟﺭﺑﺗﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺯ ﺍﻷﻭﺗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ،ﻭﺗﻧﻬﺽ ﺑﻬﺎ ﺻﻭﺏ ﺃﻓﻘﻬﺎ ﺍﻻﻧﺻﻊ ﻭﺍﻷﻁﻬﺭ  -ﻣﺎ ﻳﺩﻏﺩﻍ
ﺍﻷﺣﺎﺳﻳﺱ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺛﻳﺭ ﺍﻟﺿﺣﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻣﻭﻉ ﻭﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ.
ﻛﻣﺭﻛﺯ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻏﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻳﺭﻭﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ،ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﺑﺗﻘﺎﻟﻳﺩﻫﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﺑﻬﺎ .ﺇﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﺛﻣﺭ ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺩ ﺳﻭﺍء.
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﻓﺗﺗﺎﺣﻲ ﻟﻠﻣﻬﺭﺟﺎﻥ "ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ" ،ﻳﻌﺭﺽ ﺑﺎﻛﻭﺭﺓ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺭﻗﺔ ﻛﺗﺭﻳﻧﺎ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻟﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ .ﻳﺩﻣﺞ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ،ﻣﺯﻳﺞ
ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﺎﺿﺭ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭ ﻟﻼﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺭﻗﺏ ﺣﻳﺎﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﺍﻭﺩ ﺍﻥ ﺍﺛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺑﺫﻟﻭﻥ ﻗﺻﺎﺭﻯ ﺍﻟﺟﻬﻭﺩ ﻟﻳﻝ ﻧﻬﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺍﻥ ﻳﻣﻧﺣﻭﻧﺎ ،ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯ،
ﻭﺍﺗﺭﻗﺏ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺛﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺧﻠﻑ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺑﺩﻭﻥ ﺍﺩﻧﻰ ﺷﻙ ﻣﺫﺍﻗﺎﺗﻬﺎ ﻷﻳﺎﻡ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻗﺩﻣﺎ.
ﻳﻭﺳﻲ ﻫﺎﻳﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ
Dear Residents and Guests,
The International Oud Festival, now in its 14th year in Jerusalem, is a cultural pearl of which our city is understandably
proud. This is a unique cultural initiative in our day, involving some of the finest artists and creating multi-cultural
dialogue linking past and present, East and West.
If the city’s residents were asked to choose a single musical instrument to play in the streets of Jerusalem, the oud
would certainly be the choice of many. Oud playing, like Jerusalem itself, must be directly experienced: it plucks the
heartstrings and lifts the spirit in the purest way imaginable, arousing joy and tears from the depth of our souls.
As a rich cultural center experiencing constant renewal, Jerusalem is a significant meeting place for various communities,
their diverse traditions and the cultures that they represent. We invest major thought and resources to develop and
preserve the city’s cultures, ancient and current.
The festive opening Festival performance entitled: From Past to Future, is the Israeli premier of the Katerina Papadopoulou
Ensemble from Greece. The program blends old and new, embodying an exciting present and promising a bright future.
I extend my warmest greetings to the staff of Confederation House and their partners, who have worked so hard to bring
us, as in previous years, this unique Festival. The fascinating and exciting experience that awaits us will surely leave
sweet memories.
Yossi Heiman
General Director, Jerusalem Municipality
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באי הפסטיבל ,אמנים ושוחרי מוסיקה יקרים,
"במקום שבו קיימת מוסיקה אין מקום לרוע" ,אמר הסופר והמחזאי הספרדי הנודע מיגל דה סרוואנטס .אכן ,המוסיקה היא מרוממת נפש ,חלק בלתי
נפרד מהתרבות האנושית עוד משחר ההיסטוריה .כשפה ללא מלים יש למוסיקה כוח מיוחד :ביכולתה לפרוץ גבולות ,לשבור מחיצות ולחבר בין
אנשים מארצות שונות ,מתרבויות שונות ומלאומים שונים הנענים לקסמיה.
פסטיבל העוּד ,הצועד אל תוך שנתו ה ,14-כבר הפך למותג בירושלים ומושך אליו אמנים ויוצרים רבים שהפכו את צליל העוּד לנגיש ואהוב על
הכל .זהו פסטיבל המקדם דיאלוג בין תרבויות ואין מקום מתאים מירושלים לקיימו .הפסטיבל מבטא נאמנה את ייחודה של העיר :מקום בו נוצרים
חיבורים בין צלילים ישנים לצלילים עכשוויים ,בין תרבות המזרח לתרבות המערב ,בין אמנים מקומיים למוסיקאים מכל העולם.
יישר כוח על המסירות והנחישות לאפי בניה ולכל צוות בית הקונפדרציה.
אני מאחל הנאה רבה ,בלב פתוח וחפץ ,לכל המבצעים והמאזינים.
מרק סופר
נשיא הקרן לירושלים

ﺯﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻭﻥ ﻭﻋﺷﺎﻕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻻﻋﺯﺍء،
"ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﻌﻡ ﺑﺎﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻻ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﺷﺭ" ،ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺩﻳﺏ ﻭﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻻﺳﺑﺎﻧﻲ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭ ﻣﻳﺟﻳﻝ ﺩﻱ ﺳﻳﺭﻓﺎﻧﺗﻳﺱ .ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،ﻓﺎﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺗﻧﻬﺽ
ﺑﺎﺭﻭﺍﺣﻧﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍ ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﻓﺟﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ .ﺍﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻗﻭﺓ ﻋﻅﻳﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻛﻠﻣﺎﺕ :ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﻋﺑﻭﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ،ﻛﺳﺭ ﺍﻟﺣﻭﺍﺟﺯ ،ﻭﺧﻠﻕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺑﻳﻥ ﺍﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ،ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻗﻭﻣﻳﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻳﺗﺟﺎﻭﺑﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﺣﺭﻫﺎ ﺍﻻﺧﺎﺫ.
ﻟﻘﺩ ﺍﺻﺑﺢ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺑﻌﺔ ﻋﺷﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ،ﻣﺎﺭﻛﺔ ﻣﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻳﺟﺗﺫﺏ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﻭﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻛﺛﻳﺭﻳﻥ ﺣﻭﻟﻭﺍ ﺍﻧﻐﺎﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ
ﺍﻧﻐﺎﻡ ﻣﺣﺑﻭﺑﺔ ﻭﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ .ﻳﻌﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻻ ﻧﺟﺩ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺍﻓﺿﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻻﻗﺎﻣﺗﻪ .ﻓﻬﺫﺍ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻳﻪ ﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﻧﻐﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﺑﻳﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺑﻳﻥ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻧﺣﺎء ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﺭﺓ.
ﺗﺣﻳﺔ ﺍﺟﻼﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻠﺳﻳﺩ ﺍﻳﻔﻲ ﺑﻧﻳﻪ ﻭﻁﺎﻗﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ.
ﺍﺭﺟﻭ ﻣﺗﻌﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﻣﻥ ﺻﻣﻳﻡ ﺟﻭﺍﺭﺡ ﺍﻟﻔﺅﺍﺩ ،ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺳﻭﻓﻳﺭ
ﺭﺋﻳﺱ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ

Dear festival guests, artists and music lovers,
“Where there is music, there can be no evil,” said Spanish author and playwright Miguel de Cervantes. Indeed, music
lifts the spirit and has been an inseparable part of human culture since the dawn of history. As a non-verbal language,
music has exceptional strength: it can cross borders, destroy barriers and connect people of different lands, cultures and
nationalities, who respond to its magic.
The Oud Festival, now entering its 14th year, has become identified with Jerusalem, drawing artists and musicians who
make the sounds of the oud accessible and enjoyable to all. This is a festival that promotes intercultural dialogue. No
place could be more appropriate than Jerusalem for such an event. The festival faithfully expresses the uniqueness of
this city: a meeting place for old and contemporary sounds, Eastern and Western culture, and local and international
musicians.
Congratulations to Effie Benaya and the entire Confederation House staff for their devotion and determination.
I wholeheartedly wish all of the performers and listeners much enjoyment.
Mark Sofer
President, Jerusalem Foundation
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קהל יקר,
פסטיבל העוּד הבינלאומי בירושלים חוגג השנה .14
כמו בכל שנה ,נאמנים לשליחותנו ,נציג בפניכם גם השנה הפקות מיוחדות ומופעים חדשים מהארץ ומהעולם אשר מאירים באור חדש את התרבות
המוסיקלית הערבית העתיקה והמפוארת  -ומציגים גם פנים חדשות המתגלות בה כאן אצלנו ,כמו גם באזורים אחרים במזרח התיכון ובאגן הים
התיכון .בתמונה הרבגונית והמגוונת שנציג בפניכם השנה שמור מקום מיוחד לאמניות יוצרות  -ממופע הבכורה של אנסמבל קטרינה פפדופולו
מיוון ועד מחווה לאום כלתום; מאמניות ישראליות ובהן הזמרות חיה סמיר ,מרים טוקאן ורחלה ,שתופיע אצלנו עם הגיטריסט ונגן העוּד עמוס
הופמן ,ועד הזמרת הטורקייה סבחאת אקקיראז ,חברת פרלמנט בטורקיה המופיעה בארץ לראשונה ,ותחתום את הפסטיבל שלנו במופע של
מוסיקה טורקית עממית .עוד כולל הפסטיבל השנה מופע מחווה למלחין המצרי הגדול מוחמד אלקסבג‘י עם תזמורת תרשיחא בניצוחו של נסים
דכואר  -והפקות חדשות של יאיר דלאל ופרץ אליהו.
בכל אלה ממשיך הפסטיבל להיות החלוץ בחשיפת אמנים וצלילים חדשים ,גוונים ,מסורות וקשרי גומלין מסועפים ומפתיעים בעולם המוסיקה הערבית.
אני מבקש להודות לכל הגופים התומכים ,לצוות בית הקונפדרציה וכמובן לכם ,הקהל הנאמן המלווה את הפסטיבל מראשיתו ומאפשר את קיומו
לאורך השנים.
אפי בניה
מנהל אמנותי
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ،
ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻳﺣﺗﻔﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌﻳﺩﻩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ ﻋﺷﺭ.
ﻣﻥ ﻣﻧﻁﻠﻕ ﻭﻓﺎﺋﻧﺎ ﻟﺭﺳﺎﻟﺗﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﺎﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺩﻡ ﻟﻛﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻳﺿﺎ ﻋﺭﻭﺿﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺗﻠﻘﻲ ﺿﻭءﺍ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺧﻣﺔ – ﻭﻧﻘﺩﻡ ﻭﺟﻬﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻳﻧﻛﺷﻑ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻧﺎ ،ﻟﺩﻳﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻻﻭﺳﻁ ﻭﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻭﻧﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻌﺭﺿﻬﺎ ﺍﻣﺎﻣﻛﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﻣﻛﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﻟﻔﻧﺎﻧﺎﺕ ﻣﺑﺩﻋﺎﺕ ﻣﻥ ﺑﺎﻛﻭﺭﺓ ﻋﺭﻭﺽ ﻓﺭﻗﺔ ﻛﺎﺗﺭﻳﻧﺎ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻟﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﻧﺷﺎﻫﺩﻩ ﻣﻌﺎ ﺑﻌﺩ ﻗﻠﻳﻝ ،ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻻﻣﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﻣﻳﺔ ﻻﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ؛ ﻣﻥ ﻓﻧﺎﻧﺎﺕ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺎﺕ ﻭﻣﻧﻬﻥ ﺍﻟﻣﻁﺭﺑﺎﺕ ﺣﺎﻳﺎ ﺳﻣﻳﺭ ،ﻣﺭﻳﻡ ﻁﻭﻗﺎﻥ ﻭﺭﺍﺣﻳﻼ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﻘﺩﻡ
ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺑﺻﺣﺑﺔ ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻘﻳﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﺎﻣﻭﺱ ﻫﻭﻓﻣﺎﻥ ،ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻣﻁﺭﺑﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﺻﺑﺣﺎﺕ ﺍﻛﻳﺭﺍﺯ ،ﻋﺿﻭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻋﺭﻭﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ
ﻟﻠﻣﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ،ﻭﺳﻭﻑ ﺗﺧﺗﻡ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻭﻓﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻣﺳﻳﺔ ﺗﻛﺭﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ ﻣﻊ ﻓﺭﻗﺔ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎ ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ﻧﺳﻳﻡ ﺩﻛﻭﺭ  -ﻭﻋﺭﻭﺿﺎ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻟﻠﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﻳﺎﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﻭﺑﻳﺭﺗﺱ ﺍﻟﻳﺎﻫﻭ.
ﻭﻫﻛﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻓﻲ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﻭﺍﻧﻐﺎﻡ ﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺗﻔﺭﻋﺔ ﻭﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ.
ﺍﺭﻳﺩ ﺍﻥ ﺍﻭﺟﻪ ﺍﻟﺷﻛﺭ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﺔ ،ﻟﻁﺎﻗﻡ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ ﻭﻟﻛﻡ ﺍﻧﺗﻡ ﻁﺑﻌﺎ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻣﺧﻠﺹ ﺍﻟﻣﺭﺍﻓﻕ ﻟﻠﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺗﻪ ﻭﻳﺗﻳﺢ ﺍﻗﺎﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ.
ﺍﻳﻔﻲ ﺑﻧﻳﻪ
ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻭﺳﻳﻘﻲ
Dear Audience,
The Jerusalem International Oud Festival is now celebrating its 14th year. As in previous years, the Festival remains
faithful to its mission, renewing and presenting special productions and new performances from Israel and abroad that
cast new light upon the ancient and glorious Arab musical culture and its constant creative renewal, here and in other
parts of the Middle East and the Mediterranean basin.
—Female artists and performers have a special place in the multicolored and varied picture we present to you this year
from the opening performance of the Katerina Papadopoulou Ensemble from Greece that we will see shortly, to the
tribute to Oum Kalthoum; from Israeli artists including Haya Samir, Miriam Toukan and Rechela, who will appear with
guitarist and oud player Amos Hoffman, to Turkish vocalist Sabahat Akiraz, a member of her country’s parliament who
is appearing in Israel for the first time and will close our Festival with a performance of Turkish folk and Sufi music.
The Festival also includes a tribute to the great Egyptian composer Muhammad al-Qasabgi with the Tarshiha Orchestra
under the direction of Nasim Dakwar, and new productions by Yair Dalal and Peretz Eliyahu.
In all these performances, the Festival continues to pioneer exposure of new artists and new sounds, textures, traditions
and far-ranging and surprising interactions in the world of Arab music.
I would like to thank all of our supporters, the staff of Confederation House, and of course you, our faithful audience,
which has accompanied the Festival from the outset and has made possible its continuation through the years.
Effie Benaya
Artistic director
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31.10.13

יום ה‘ |  | 21:00תיאטרון ירושלים ,אולם שרובר

כ"ז חשון התשע"ד

ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ |  | 21:00ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ،ﻗﺎﻋﺔ ﺷﺭﻭﺑﺭ
Thursday | 21:00 | Jerusalem Theater, Sherover Hall

מופע הפתיחה

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

Opening Performance

מוסיקה יוונית מסורתית  -מן העבר אל העתיד
אנסמבל קטרינה פפדופולו )יוון(

ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ – ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ
ﻓﺮﻗﺔ ﻛﺘﺮﻳﻨﺎ ﺑﺒﺪﻭﺑﻮﻟﻮ )ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ(

Traditional Greek Music, from Past to Future
)Katerina Papadopoulou Ensemble (Greece

לראשונה בישראל!
ﻷﻭﻝ ﻣﺭّ ﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ!
!First Time in Israel
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הזמרת היוונייה קטרינה פפדופולו נחשבת לאחת הזמרות המעטות ביוון
שעודן שולטות ברזי אמנותם של גדולי המלחינים של המוסיקה העממית
ומוסיקת הרבטיקו .במופע עשיר ומרהיב זה תציג בפני קהל הפסטיבל את
המסורות המוסיקליות הכפריות והעירוניות של אסיה הקטנה והים השחור -
איסטנבול ,סמירנה ,קפדוקיה ופונטוס.
לצד נדבך משמעותי זה במסורות המוסיקליות של מזרח הים התיכון,
פפדופולו והאנסמבל מציגים גם מסורות מוסיקליות מאזורים אחרים
ביוון ,מהאי כרתים ועד לתרקיה שבצפון .פפדופולו מפליאה למזג סגנונות
ווקאליים שונים ,ובמסורות המחודשות הללו מטמיעים היא והאנסמבל
השפעות מאירופה ,הבלקן והמזרח הקרוב  -וכל זאת בעיבודים מרהיבים
המדגישים הן את הרובד האותנטי והן את הצליל בן זמננו.
בין חברי האנסמבל נמצא אשף הלירה סוקרטס סינופולוס :אורח ותיק
בפסטיבל העוּד ושותף מוסיקלי ותיק של פפדופולו .את הקשר המוסיקלי
ההדוק בין השניים מעשירים עוד ארבעה מן המוסיקאים המבטיחים ביותר
של יוון בת זמננו ,העושים מופע בכורה זה של האנסמבל בישראל לחוויה
אמנותית שלא תישכח.
ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﻛﺗﺭﻳﻧﺎ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻝ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻟﻣﻠﻣﺎﺕ ﺑﺎﻷﺳﺭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻭﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺭﺑﺗﻳﻛﻭ .ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻐﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺩﻫﺵ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﻵﺳﻳﺎ ﺍﻟﺻﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻷﺳﻭﺩ  -ﺍﺳﺗﻧﺑﻭﻝ ،ﺳﻣﻳﺭﻧﺎ،
ﻛﺑﺩﻭﻛﻳﺎ ﻭﻓﻭﻧﺗﻭﺱ.
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺩﻣﺎﻙ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻟﺷﺭﻕ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ،ﺗﻘﺩﻡ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻝ ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺔ
ﺃﻳﺿﺎ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﻳﻭﻧﺎﻧﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺟﺯﻳﺭﺓ ﻛﺭﻳﺕ ﻭﺣﺗﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻣﺎﻝ .ﺗﺩﻫﺷﻧﺎ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ
ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻝ ﻓﻲ ﺩﻣﺞ ﺃﺳﺎﻟﻳﺏ ﺻﻭﺗﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﻣﺟﺩﺩﺓ ﺣﻳﺙ ﺗﻭﻅﻑ ﻫﻲ ﻭﻓﺭﻗﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﻣﻥ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﺩﻧﻰ  -ﻭﻛﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎﺭﻋﺔ ﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻧﻐﺎﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻧﺎﻥ ﺍﻟﻠﻳﺭﺍ ﺍﻟﺑﺎﺭﻉ ﺳﻭﻛﺭﺍﺗﺱ ﺳﻳﻧﺑﻠﻭﺱ :ﺿﻳﻑ ﻣﺧﺿﺭﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ
ﻭﺷﺭﻳﻙ ﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﻣﺧﺿﺭﻡ ﻟﻠﻔﻧﺎﻧﺔ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻝ .ﻭﻳﺗﻡ ﺗﻁﻌﻳﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ
ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻭﺍﻋﺩﻳﻥ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ ،ﻣﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺃﻭﻝ ﻋﺭﺽ
ﻟﻠﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺗﺟﺭﺑﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﻣﺩﻫﺷﺔ ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻧﺳﻳﺎﻧﻬﺎ.

Vocalist Katerina Papadopoulou is regarded as one of the few remaining
vocalists in Greece with a mastery of the secrets of the great composers of
Greek popular music and rembetiko. In this rich and dazzling performance she
presents the rural and urban musical traditions of Asia Minor and the Black Sea
region—Istanbul, Smyrna, Cappadocia and Pontus.
Alongside this significant layer of eastern Mediterranean musical tradition,
Papadopoulou and the ensemble also present the music of other parts of
Greece, from the isle of Crete to Thrace in the north. Papadopoulou surprisingly
combines a variety of vocal styles and she and her ensemble incorporate
influences from Europe, the Balkans and the Near East in these renewed
traditions. The arrangements emphasize the authentic elements while offering
a contemporary sound.
A key member of the ensemble is lyra virtuoso Sokratis Sinopoulos, a veteran
guest of the Oud Festival who has worked extensively with Papadopoulou
for many years. Their profound musical affinity is enhanced by the group’s
other four members who are among Greece’s most promising contemporary
musicians. This ensemble’s Israel premier is sure to be an unforgettable
musical experience.

משתתפים
קטרינה פפדופולו שירה
סוקרטס סינופולוס לירה
סטפנוס דורבראקיס קאנון
ניקוס מרמיגאס לאוטה
קוסטאס מרטאקיס כלי הקשה
יואניס פלגיאנאקוס קונטרבס

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻛﺗﺭﻳﻧﺎ ﺑﺑﺩﻭﺑﻭﻝ ﻏﻧﺎء
ﺳﻭﻛﺭﺍﺗﺱ ﺳﻳﻧﺑﻠﻭﺱ ﻟﻳﺭﺍ
ﺳﺗﻔﺎﻧﻭﺱ ﺩﻭﺭﺑﺭﺍﻛﻳﺱ ﻗﺎﻧﻭﻥ
ﻧﻳﻛﻭﺱ ﻣﺭﻣﻳﻐﺎﺱ ﻻﻭﺗﺎ
ﻛﻭﺳﺗﺎﺱ ﻣﺭﺗﺎﻛﻳﺱ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﻳﻭﺍﻧﻳﺱ ﻓﻠﺟﻳﺎﻧﺎﻛﻭﺱ ﻛﻭﻧﺗﺭﺑﺎﺹ

Participants
Katerina Papadopoulou vocalist
Sokratis Sinopoulos lyra
Stefanos Dormbarakis qanun
Nikos Mermigas lauta
Kostas Meretakis percussion
Ioannis Plagianakos bass
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מוצ“ש |  | 21:00בית שמואל ,אולם הירש

כ“ט חשון התשע“ד

ﺍﻟﺳﺑﺕ ﻟﻳﻼ |  | 21:00ﺑﻳﺕ ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻳﺭﺵ
Saturday | 21:00 | Beit Shmuel, Hirsch Hall

בלוז אל המדבר
יאיר דלאל

ﺑﻠﻭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء
ﻳﺎﺋﻴﺮ ﺩﻻﻝ
Blues to the Desert
Yair Dalal
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”מן המדבר באנו ואליו אנו חוזרים באהבה ובגעגועים“...
מאז ראשיתה ,יצירתו של יאיר דלאל שאבה את השראתה מסביבת חייו
הטבעית ,ובייחוד מן המדבר ,המשמש מוטיב חוזר ברבים מלחניו ,בבחינת
”האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו“ .במופע החדש מציג האנסמבל של
דלאל את שירי המדבר שלו ,המושפעים בין היתר מן המוסיקה העממית
הבדואית ,ומתאפיינים בשקט ,שקיפות ותמציתיות  -כמו נופי המדבר עצמם.
אל הכינור ,העוּד והשירה של דלאל יצטרפו מוסיקאים חברים ובהם
אפרים שמיר ,מיקי שביב ,איתי פרל ואחרים .יחד יבצעו שירים וקטעים
אינסטרומנטליים בהשראת מדבריות המזרח התיכון והבלוז ,שאף הוא
מוסיקה של מדבר ונדודים ,על הכאב והשמחה שבהם.

ّ
ﺑﺣﺏ ﻭﺣﻧﻳﻥ"...
" ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺃﺗﻳﻧﺎ ﻭﺇﻟﻳﻬﺎ ﻧﻌﻭﺩ
ﻟﻘﺩ ﺍﺳﺗﻭﺣﺕ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻳﺎﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺣﻳﻁ ﺣﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻝ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻟﺣﺎﻧﻪ ،ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻭﻝ " ﻟﻳﺱ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﺳﻭﻯ
ﻗﺎﻟﺏ ﻟﻠﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻟﻭﻁﻧﻪ"  .ﺗﻘﺩﻡ ﻓﺭﻗﺔ ﻳﺎﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻥ ﺃﻏﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺻﺣﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﻌﻭﺍﻟﻡ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻭﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺗﺗﺳﻡ
ﺑﺎﻟﻬﺩﻭء ،ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺗﺯﺍﻝ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺫﺍﺗﻬﺎ.
ﻭﻳﻧﺿﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻛﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻐﻧﺎء ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻳﺎﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﺑﻌﺽ ﺃﺻﺩﻗﺎﺋﻪ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﺛﻝ ﺇﻓﺭﺍﻳﻡ ﺷﺎﻣﻳﺭ،
ﻣﻳﻛﻲ ﺷﺑﻳﺏ ،ﺍﻳﺗﻲ ﺑﻳﺭﻝ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ .ﻭﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻣﻌﺎ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻭﻣﻘﺎﻁﻊ ﺁﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﺻﺣﺎﺭﻱ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺃﻭﺳﻁﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﻠﻭﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﻭ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﻭﺍﻟﺑﺩﻭ ﺍﻟﺭﺣﻝ ﺣﻭﻝ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﺳﺭﻭﺭ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﻧﻁﻭﻱ
ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ.

משתתפים
יאיר דלאל עוּד ,כינור ושירה
ארז מונק כלי הקשה
יותם חיימוביץ גיטרה וסיטאר
אורחים:
אלי בנאקוט EWI
)כלי נשיפה אלקטרוני(
אפרים שמיר גיטרה ושירה
מיקי שביב גיטרה ושירה
איתי פרל גיטרה ושירה

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻳﺎﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﻋﻭﺩ ،ﻛﻣﺎﻥ ﻭﻏﻧﺎء
ﺇﻳﺭﺯ ﻣﻭﻧﻙ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﻳﻭﺗﺎﻡ ﺣﺎﻳﻣﻭﻓﻳﺗﺵ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﺳﻳﺗﺎﺭ
ﺿﻳﻭﻑ:
ﺇﻳﻠﻲ ﺑﻧﺎﻛﻭﻁ ) EWIﺁﻟﺔ ﻧﻔﺦ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ(
ﺇﻓﺭﺍﻳﻡ ﺷﺎﻣﻳﺭ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﻏﻧﺎء
ﻣﻳﻛﻲ ﺷﺑﻳﺏ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﻏﻧﺎء
ﺍﻳﺗﻲ ﺑﻳﺭﻝ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﻏﻧﺎء

”…“We came from the desert and return to it with love and longing

Participants

From the beginning, Yair Dalal’s works drew their inspiration from his natural
surroundings and in particular, the desert. The sun is a recurring motif in many
of his compositions. “Man is cast in the model of his native surroundings.” In
this new performance Dalal’s ensemble presents songs of his desert, influenced
in part by Bedouin folk music and with the silences, clarity and conciseness of
desert landscapes.
Joining Dalal’s violin, oud and vocals are musical companions including
Ephraim Shamir, Miki Shaviv, Itai Perl, and others. Together they will perform
songs and instrumental segments inspired by the deserts of the Middle East and
the blues, which is also music reflecting the pain and joys of desert wanderings.

Yair Dalal oud, violin and vocals
Erez Munk percussion
Yotam Haimovitch guitar and
sitar
Guests:
Eli Benakot EWI (electronic
)wind instrument
Ephraim Shamir guitar and
vocals
Miki Shaviv guitar and vocals
Itai Perl guitar and vocals
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 אולם הירש, | בית שמואל21:00 | ‘יום א

3.11.13

 ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻳﺭﺵ، | ﺑﻳﺕ ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ21:00 | ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺣﺩ

ל‘ חשון התשע“ד

Sunday | 21:00 | Beit Shmuel, Hirsch Hall

In Creation
Piece Makers-חיה סמיר וה
In Creation
Piece Makers ﺣﺎﻳﺔ ﺳﻤﻴﺮ ﻭﺍﻟـ
In Creation
Haya Samir and the Piece Makers
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המופע החדש של המוסיקאית והמשוררת חיה סמיר מממש את חיפושה
האישי והמוסיקלי אחר זהותה כאדם וכאמן .מופע זה ,בהופעת בכורה
בפסטיבל העוּד ,מבטא את שאיפתה להגדיר מחדש את תחומי התרבות.
תרבות ,לפי סמיר ,מקורה בהתהוות מתמשכת ותמידית ,וככזו היא מחברת
בין העברית לערבית ,בין הסולמות המוסיקליים הערביים לאלה המערביים,
בין מצרים לישראל ,בין רמאללה לתל אביב ,ובעיקר בינה לבין עצמה.
סמיר ,בתו הישראלית של המשורר המצרי נביהה סרחאן ,שקיבל מקלט מדיני
בישראל ,מציגה במופע זה שירים חדשים לצד ביצועים שלה לשירי אחרים,
מביאליק ועד מייקל ג‘קסון .כולם בקצב האש ,קצב המקום אשר בו אנו חיים,
יחד עם חברי להקת ה ,Piece Makers-המלווים אותה כבר שנים רבות.

ﻳﺟﺳّ ﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﺑﺩﻋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﺣﺎﻳﺔ ﺳﻣﻳﺭ ﺑﺣﺛﻬﺎ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﻋﻥ ﻫﻭﻳﺗﻬﺎ
ﻛﺈﻧﺳﺎﻧﺔ ﻭﻓﻧﺎﻧﺔ .ﻳﻌﺑّﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘ ّﺩﻣﻪ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﻥ ﺗﻁﻠﻌﺎﺗﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺟﺫﻭﺭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗﺭﺍﻩ ﺍﻟﻣﺑﺩﻋﺔ ﺣﺎﻳﺔ ﺳﻣﻳﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻛﻭّﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ،ﻭﻋﻠﻳﻪ ﻓﻬﻲ ﺗﺭﺑﻁ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ،
ﺑﻳﻥ ﻣﺻﺭ ﻭﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ،ﺑﻳﻥ ﺭﺍﻡ ﷲ ﻭﺗﻝ ﺃﺑﻳﺏ ،ﻭﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﺗﻘ ّﺩﻡ ﺣﺎﻳﺔ ﺳﻣﻳﺭ ،ﺍﻻﺑﻧﺔ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﻧﺑﻳﻪ ﺳﺭﺣﺎﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻕ ﺍﻟﻠﺟﻭء
ﺃﻏﺎﻥ ﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻟﻳﻙ ﻭﺣﺗﻰ ﻣﺎﻳﻛﻝ ﺟﺎﻛﺳﻭﻥ.
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺟﺩﻳﺩﺓ ،ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺗﺄﺩﻳﺔ
ٍ
ﺟﻣﻳﻌﻬﺎ ﺑﻭﺗﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺭ ،ﻭﺗﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻌﻳﺵ ﻓﻳﻪ ،ﺳﻭﻳﺎ ﻣﻊ ﺃﻋﺿﺎء ﻓﺭﻗﺔ  Piece Makersﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺭﺍﻓﻘﻭﻧﻬﺎ
ﻣﻧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ.

The new performance by musician and poetess Haya Samir realizes her personal
and musical search for individual and artistic identity. This performance, an
Oud Festival premier, expresses Samir’s aspiration to redefine the limits of
culture. According to Samir, the source of culture is ongoing and constant
creation. As such, it connects Hebrew with Arabic, Arabic with Western
musical scales, Egypt with Israel, Ramallah with Tel Aviv, and especially,
connects her to herself. Samir, the Israeli daughter of Egyptian poet Nabiha
Sarhan, who received political asylum in Israel, presents her own new poems
as well as renditions of poems by others, from Bialik to Michael Jackson. All
have fiery rhythm, fitting the place where we live. She is accompanied by the
Piece Makers with whom she has collaborated for many years.

משתתפים
חיה סמיר שירה
רוני עיברין כלי הקשה
עבד אבו רמילה קלידים ,פסנתר
עיסא אבו רמילה כלי הקשה
עלא אבו רמילה כלי הקשה
אסף כהן בס

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺣﺎﻳﺔ ﺳﻣﻳﺭ ﻏﻧﺎء
ﺭﻭﻧﻲ ﻋﻳﺑﺭﻳﻥ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﻋﺑﺩ ﺃﺑﻭ ﺭﻣﻳﻠﺔ ﺃﻭﺭﻍ
ﻋﻳﺳﻰ ﺃﺑﻭ ﺭﻣﻳﻠﺔ ﺑﻳﺎﻧﻭ
ﻋﻼء ﺃﺑﻭ ﺭﻣﻳﻠﺔ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﺃﺳﺎﻑ ﻛﻭﻫﻳﻥ ﺑﺎﺹ

Participants
Haya Samir vocals
Rony Iwrin percussion
Abd Abu Ramila keyboard
Isa Abu Ramilah piano
Ala Abu Ramila percussion
Asaf Cohen bass
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4.11.13
א‘ כסלו התשע“ד

יום ב‘ |  | 21:00תיאטרון ירושלים ,אולם שרובר
המופע יועבר בשידור חי בערוץ  .33כניסת קהל תתאפשר עד 20:45

ﻳﻭﻡ ﺍﻹﺛﻧﻳﻥ |  | 21:00ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ،ﻗﺎﻋﺔ ﺷﺭﻭﺑﺭ
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﺒﺚ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺓ  .33ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 20:45

Monday | 21:00 | Jerusalem Theater, Sherover Hall
The performance will be broadcast live on Channel 33. The doors will close at 20:45

מלכת הנילוס
הקלאסיקה של אום כלתום

ﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻧﻳﻝ
ﺭﻭﺍﺋﻊ ﻛﻮﻛﺐ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ
Queen of the Nile
Oum Kalthoum’s Classics

* ניתן לשלב את המופע עם סיור המזרח הקרוב של בית שמואל .מספר המקומות מוגבל .פרטים מלאים בעמ' 24
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מופע ממיטב יצירותיה של הגברת הראשונה של הזמר הערבי ,אום כלתום,
בביצוע תזמורת אלפאראבי ובניהולו המוסיקלי של המנצח סמי ח‘שיבון.
אום כלתום” ,קולה של מצרים“ ,היא בכירת הזמרות בעולם הערבי במאה
העשרים .במשך חמישים שנות פעילות מוסיקלית הקליטה כשלוש מאות
שירים ,ונודעה הן במעורבותה הרבה בבחירת היצירות ובחיבורן והן בסגנון
שירתה האישי ,אשר הדגיש את נימות הסגנון המצרי האותנטי ביצירות מן
הרפרטואר הניאו-קלאסי וביצירות מהרפרטואר העממי גם יחד.
במופע זה יבוצעו שיריה בידי ארבעה מכוכבי הזמר הערבי בן זמננו :מוסטפא
דחלה ,ח‘ליל אבו נקולא ,לובנה סלאמה וריהאם מוסטפא.
את הארבעה תלווה תזמורת אלפאראבי ,שנוסדה בשנת  1993בידי המנצח
והמנהל המוסיקלי סמי ח‘שיבון ,המשמש בה גם כנר ראשון .מאז היווסדה
הופיעה התזמורת בפסטיבלים בינלאומיים ,דוגמת קונגרס המוסיקה הערבית
השנתי בבית האופרה שבקהיר ,ובמגוון תוכניות טלוויזיה ,ובכללן הסדרה
”מסע אל המוסיקה הערבית“.

ﺃﻣﺳﻳﺔ ﻷﺑﺭﺯ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ،ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ ،ﺗﺅﺩﻳﻬﺎ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﺗﺣﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﺷﻳﺑﻭﻥ .ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ " ،ﺻﻭﺕ ﻣﺻﺭ" ،ﺳﻳﺩﺓ ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺷﺭﻳﻥ .ﺳﺟﻠﺕ ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ ﺧﻼﻝ ﻣﺷﻭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻑ ﻗﺭﻥ ﺣﻭﺍﻟﻲ
 300ﺃﻏﻧﻳﺔ ،ﻭﺍﺷﺗﻬﺭﺕ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺃﻏﺎﻧﻳﻬﺎ ﻭﺭﻭﺍﺋﻌﻬﺎ ﻭﺑﺄﺳﻠﻭﺑﻬﺎ ﺍﻟﻐﻧﺎﺋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﺷﺧﺻﻲ ﺍﻷﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ.
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻧﺟﻭﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ :ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺩﺣﻠﺔ ،ﺧﻠﻳﻝ ﺃﺑﻭ ﻧﻘﻭﻻ ،ﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺭﻫﺎﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ
ﻳﺅﺩﻭﻥ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ ﺑﻣﺭﺍﻓﻘﺔ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺳﺳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ﻭﻣﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﺧﺷﻳﺑﻭﻥ،
ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻛﻣﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻳﻬﺎ ﻋﺎﻡ  .1993ﻭﺷﺎﺭﻛﺕ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﺭﺟﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﺳﻠﺳﻠﺔ "ﺭﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ".

A performance of the finest of the first lady of Arab song, Oum Kalthoum,
performed by the Alfarabi Orchestra under the musical direction of conductor
Sami Khsheibun.
Oum Kalthoum, “the Voice of Egypt,” is the foremost female vocalist of 20th
century Arab music. For the 50 years of her musical activity she recorded some
300 songs and became famous thanks to her involvement in the selection and
composition of the works she performed. Her personal vocal style emphasized
the subtleties of authentic Egyptian style in works from both the neo-classical
and folk repertoires.
In this concert her songs will be performed by four contemporary Arab stars:
Mustafa Dakhleh, Khalil Abu Nikola, Lubna Salameh and Riham Mustafa.
The four will be accompanied by the Alfarabi Orchestra, which was founded
in 1993 by its conductor and musical director Sami Khsheibun, who also plays
first violin. Since its establishment, the orchestra has appeared at international
festivals including the annual Arab Musical Congress at the Cairo Opera House
”and in a variety of television programs including “Journey to Arabic Music.

משתתפים
תזמורת אלפאראבי
סמי ח‘שיבון מנצח
מוסטפא דחלה ,ח‘ליל אבו נקולא,
לובנה סלאמה וריהאם מוסטפא
סולנים

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺑﻲ
ﺳﺎﻣﻲ ﺧﺷﻳﺑﻭﻥ ﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺩﺣﻠﺔ ،ﺧﻠﻳﻝ ﺃﺑﻭ ﻧﻘﻭﻻ،
ﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﺭﻫﺎﻡ ﻣﺻﻁﻔﻰ ﻣﻐﻧﻭﻥ

Participants
Alfarabi Orchestra
Sami Khsheibun conductor
Mustafa Dakhleh, Khalil Abu
Nikola, Lubna Salameh,
and Riham Mustafa vocalists
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5.11.13

יום ג‘ |  | 21:00בית הקונפדרציה

ב‘ כסלו התשע“ד

ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء |  | 21:00ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ
Tuesday | 21:00 | Confederation House

חליג‘אז
עמוס הופמן ורחלה

ﺧﻠﻳﺟﺎﺯ
ﻋﺎﻣﻮﺱ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻭﺭﺍﺣﻴﻼ
Khalijazz
Amos Hoffman and Rechela
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הגיטריסט ונגן העוּד עמוס הופמן והזמרת רחלה חוצים את הגבולות שבין
מוסיקת החליג‘י  -הסגנון המוסיקלי הבדואי המגיע מאזור חצי האי ערב
והמפרץ הערבי  -לבין הג‘אז והמוסיקה האפריקאית .מפגש הסגנונות
והיכולות מעמיד מרקמים מוסיקליים רעננים ומרתקים ,הצבועים בגוני
המזרח והמערב ,ונעים בין מקצבים רפטטיביים-מדיטטיביים לבין
התפרצויות קצביות ומאולתרות.
פרויקט חליג‘אז ממשיך את מסעו של הופמן לחקירת גבולות הג‘אז  -ואת
מסעה של רחלה בעולם מוסיקת החליג‘י ,אשר לביצועה התמסרה בעשור
האחרון .לאחר הקלטת אלבום החליג‘י הראשון שלה הופיעה רחלה בהצלחה
עצומה בבחריין ובדובאי ,שם הקליטה גם חומרים לאלבומה החדש.

ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻘﻳﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩ ﻋﺎﻣﻭﺱ ﻫﻭﻓﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺔ ﺭﺍﺣﻳﻼ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ّ
ﺑﺄﻥ ﻟﻘﺎء ﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻳﺗﻣﺧﺽ ﻋﻥ ﺗﺭﻛﻳﺑﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ
ﻣﻧﻌﺷﺔ ﻭﻣﺛﻳﺭﺓ ،ﻣﺻﺑﻭﻏﺔ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﺷﺭﻗﻳﺔ ﻭﻏﺭﺑﻳﺔ ﺗﺭﻭﺍﺡ ﺑﻳﻥ ﺇﻳﻘﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﻭﺍﺗﺭﺓ ﻭﺗﺄﻣﻠﻳﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻧﺑﻼﺟﺎﺕ
ﺇﻳﻘﺎﻋﻳﺔ ﻭﻣﺭﺗﺟﻠﺔ.
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺧﻠﻳﺟﺎﺯ ﻳﻭﺍﺻﻝ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﻫﻭﻓﻣﺎﻥ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺟﺎﺯ – ﻭﺭﺣﻠﺔ ﺭﺍﺣﻳﻼ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺭﺳﺕ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺗﺄﺩﻳﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻷﺧﻳﺭ .ﺑﻌﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻟﺑﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ ﺍﻷﻭﻝ

משתתפים
עמוס הופמן גיטרה ועוּד
רחלה שירה
גלעד אברו בס
אביב כהן תופים
הוד מושנוב פסנתר וקלידים

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻋﺎﻣﻭﺱ ﻫﻭﻓﻣﺎﻥ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﻋﻭﺩ
ﺭﺍﺣﻳﻼ ﻏﻧﺎء
ﻏﻠﻌﺎﺩ ﺍﺑﺭﻭ ﺑﺎﺹ
ﺍﻓﻳﻑ ﻛﻭﻫﻳﻥ ﻁﺑﻭﻝ
ﻫﻭﺩ ﻣﻭﺷﻧﻭﻑ ﺑﻳﺎﻧﻭ ﻭﻛﻳﺑﻭﺭﺩﺯ

ﻗﺩﻣﺕ ﺭﺍﺣﻳﻼ ﻋﺭﻭﺿﺎ ﺑﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﻥ ﻭﺩﺑﻲ ﺣﻳﺙ ﺳﺟﻠﺕ ﺍﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻷﻟﺑﻭﻣﻬﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.

Guitarist and oud player Amos Hoffman and vocalist Rechela cross the borders
between the Khalij musical style of the Bedouin of Arabia and the Arabian
Gulf, jazz and African music. This meeting of musical styles creates a fresh
and exciting fabric, colored with hues of the Middle East, alternating between
repetitive-meditative and improvised bursts of rhythm.
—The Khalijazz project continues Hoffman’s quest for the boundaries of jazz
and Rechela’s journey into the world of Khalij music, to which she has devoted
herself over the past decade. Following the recording of her first Khalij album,
Rechela appeared with tremendous success in Bahrain and Dubai, where she
recorded material for her new album.

Participants
Amos Hoffman guitar and oud
Rechela vocals
Gilad Abdo bass
Aviv Cohen drums
Hod Moshanov piano and
keyboards
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6.11.13

יום ד‘ |  | 21:00בית שמואל ,אולם הירש

ג‘ כסלו התשע“ד

ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء |  | 21:00ﺑﻳﺕ ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻳﺭﺵ
Wednesday | 21:00 | Beit Shmuel, Hirsch Hall

מחווה למלחין המצרי הגדול מוחמד אלקסבג‘י
תזמורת תרשיחא למוסיקה ערבית בניצוחו של נסים דכואר

ﺃﻣﺳﻳﺔ ﺗﻛﺭﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻱ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ
ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﺴﻴﻢ ﺩﻛﻮﺭ
A Tribute to the Great Egyptian Composer Muhammad al-Qasabgi
Tarshiha Orchestra for Arab Music conducted by Nasim Dakwar
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הפקה מיוחדת של תזמורת תרשיחא למוסיקה ערבית ,בניצוחו של המלחין,
נגן העוּד והכינור נסים דכואר.
במופע זה מציגה התזמורת את יצירתו של מוחמד אלקסבג‘י ),(1966-1892
מגדולי המלחינים המצרים הקלאסיים .אלקסבג‘י הלחין מאות שירים לגדולי
הזמרים בדורו ,ונחשב למורם של מלחינים דגולים כמוחמד עבד-אלווהאב
וריאד א-סונבאתי .על פי רוב הוא מזוהה עם אום כלתום ,שלמענה חיבר
כ 140-שירים ,אך לצד זאת כתב שירים גם ללילה מוראד ,אסמהאן ,מונירה
אלמהדיה ,סאלח עבד-אלחיי ואחרים.
בשנותיו האחרונות ליווה אלקסבג‘י את הופעותיה של אום כלתום בנגינת
עוּד; לאחר מותו סירבה לצרף נגן עוּד אחר ללהקתה ,ובמשך שלוש שנים
הותירה את כסאו ריק על הבמה.
במופע יוצגו שיריו של אלקסבג‘י ,הפופולריים עד ימינו ,ויתוארו מקורם
והקשרם ההיסטורי .כל זאת ,בביצועה של תזמורת תרשיחא ,החוגגת השנה
 25שנות פעילות ,שבהן הופיעה אי-אילו פעמים אף בבית האופרה המצרי -
מקומם של גדולי הנגנים ,הזמרים והמלחינים הערבים במהלך השנים.

ﺃﻣﺳﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺭﻗﺔ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎ ﻟﻠﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻠﺣﻥ ،ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻛﻣﺎﻥ ﻧﺳﻳﻡ ﺩﻛﻭﺭ.
ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺳﻳﺔ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ )،(1966–1892ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ
ﺍﻟﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﻳﻥ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﻳﻥ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﺣﻥ ﻣﺋﺎﺕ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺟﻳﻠﻪ ﻭﺍﻋﺗﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﻣﺛﻝ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﻭﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺳﻧﺑﺎﻁﻲ .ﻳﻘﺗﺭﻥ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ ﺑﺎﺳﻡ ﻛﻭﻛﺏ
ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻟﻑ  140ﺃﻏﻧﻳﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻧﻪ ﻛﺗﺏ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻠﻔﻧﺎﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﻳﻥ :ﻟﻳﻠﻰ ﻣﺭﺍﺩ ،ﺃﺳﻣﻬﺎﻥ،
ﻣﻧﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻬﺩﻳﺔ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺣﻲ ﻭﻏﻳﺭﻫﻡ.
ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﻭﺍﺗﻪ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺃﻡ ﻛﻠﺛﻭﻡ ﺑﺎﻟﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ؛ ﻭﺑﻌﺩ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺭﻓﺿﺕ
ﺿﻡ ﻋﺎﺯﻑ ﺁﺧﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺑﺩﻻ ﻣﻧﻪ ،ﻭﺃﺑﻘﺕ ﻣﻘﻌﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺻﺔ ﺷﺎﻏﺭً ﺍ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻧﻭﺍﺕ.
ﺗﻘﺩﻡ ﻓﺭﻗﺔ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺳﻳﺔ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﻘﺻﺑﺟﻲ ﻭﺗﻌﺭﻓﻧﺎ ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ ﻭﺳﻳﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺗﺣﺗﻔﻲ ﺑﻣﺭﻭﺭ  25ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﻗﺩﻣﺕ ﻋﺭﻭﺿﺎ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺯﻓﻳﻥ ،ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺭ ﺍﻟﺳﻧﻳﻥ.

A special production of the Tarshiha Orchestra for Arab Music, conducted
by composer, oud player and violinst Nasim Dakwar. In this performance the
orchestra presents works by Muhammad al-Qasabgi (1892–1966), one of the
great Egyptian classical composers. Al-Qasabgi composed hundreds of songs
for the great vocalists of his generation and is regarded as the teacher of such
noted composers as Muhammad Abd al-Wahab and Riadh al-Sunbati. He is
generally identified with Oum Kalthoum, for whom he composed some 140
songs, but he also composed songs for Layla Mourad, Asmahan, Munira
al-Mahdiyya, Salah Abd al-Hay and others. In his later years al-Qasabgi
accompanied Oum Kalthoum’s performances playing oud. After his death, she
refused to replace him with another oud player and for three years left his chair
empty on the stage.
In the performance al-Qasabgi’s songs, which remain popular to this day, will
be presented and their sources and historical contexts will be traced.
The concert will be performed by the Tarshiha Orchestra, which this year
celebrates 25 years of activity, including two appearances at the Cairo Opera
House—home of the greatest Arab musicians, vocalists and composers over
the years.

משתתפים
תזמורת תרשיחא
נסים דכואר מנצח ,כינור ועוּד

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻓﺭﻗﺔ ﺗﺭﺷﻳﺣﺎ
ﻧﺳﻳﻡ ﺩﻛﻭﺭ ﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ،ﻛﻣﺎﻥ ﻭﻋﻭﺩ

Participants
Tarshiha Orchestra
Nasim Dakwar
conductor, violin and oud
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7.11.13

יום ה‘ |  | 19:00בית הקונפדרציה

ד‘ כסלו התשע“ד

ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ |  | 19:00ﺑﻳﺕ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ
Thursday | 19:00 | Confederation House

כשביאליק ופיירוז נפגשים
קוורטטוקאן

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻠﺗﻘﻲ ﺑﻳﺎﻟﻳﻙ ﻭﻓﻳﺭﻭﺯ
ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻗﺎﻥ
When Bialik Meets Fairuz
Quartetoukan
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פרויקט מוסיקלי חדש ,שצמח מתוך חיבור בין ארבעה מוסיקאים מתרבויות
מוסיקליות שונות ,ובראשם הזמרת מרים טוקאן .המופע מחבר בין שירים
ומנגינות ממזרח וממערב ,ומזמן מפגש נדיר בין שירתו של חיים נחמן ביאליק
לשיריה של הזמרת הלבנונית הגדולה פיירוז ,בין לאה גולדברג לפלמנקו -
ובין מוסיקת כליזמר למוסיקה ערבית עממית.
"אבא שלי שמע בבית פיירוז ,פריד אלאטרש ולילה מוראד ,אבל גם אריק
איינשטיין וזוהר ארגוב .אלה ההשפעות עלי בשירה “,מספרת טוקאן.
”הפרויקט הוא מפגש לא-מקרי בין אמנים יוצרים שיש להם אותו חזון ,אותה
תקווה ואותו חלום“.

ﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺟﺩﻳﺩ ،ﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻁﺭﺑﺔ ﻣﺭﻳﻡ ﻁﻭﻗﺎﻥ .ﻳﺭﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺃﻏﺎﻥ ﻭﻣﻌﺯﻭﻓﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﻳﺳﺗﺩﻋﻲ
ﻟﻘﺎء ﻧﺎﺩﺭﺍ ﺑﻳﻥ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺣﺎﻳﻳﻡ ﻧﺣﻣﺎﻥ ﺑﻳﺎﻟﻳﻙ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﻁﺭﺑﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻳﺭﻭﺯ ،ﻭﺑﻳﻥ ﻟﻳﺋﺎ ﺟﻭﻟﺩﺑﺭﺝ
ﻭﺍﻟﻔﻼﻣﻳﻧﻛﻭ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺑﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ.
»ﺍﺳﺗﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻓﻳﺭﻭﺯ ،ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ ﻭﻟﻳﻠﻰ ﻣﺭﺍﺩ ،ﻟﻛﻧﻪ ﺍﺳﺗﻣﻊ ﺍﻳﺿﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﻳﻙ
ﺍﻳﻧﺷﺗﺎﻳﻥ ﻭﺯﻭﻫﺭ ﺃﺭﺟﻭﻑ .ﻫﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺛﺭ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﻧﺎﺋﻲ« ﺗﻘﻭﻝ ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺔ ﻣﺭﻳﻡ ﻁﻭﻗﺎﻥ» .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻫﻭ
ﻟﻘﺎء ﻏﻳﺭ ﻋﺭﺿﻲ ﺑﻳﻥ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻳﺗﺣﻠﻭﻥ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﺣﻠﻡ ،ﻧﻔﺱ ﺍﻻﻣﻝ ﻭﻧﻔﺱ ﺍﻟﺭﺅﻳﺎ«.

A new musical project that developed from the link formed between four
musicians from diverse musical cultures, led by vocalist Miriam Toukan. The
performance brings together songs and melodies from East and West, inviting
a rare encounter between the poems of Haim Nachman Bialik and the songs of
the great Lebanese vocalist Fairuz, between Lea Goldberg and flamenco—and
between klezmer and Arab folk music.
“My father listened to Fairuz, Farid al-Atrash and Layla Mourad at home, but
also to Arik Einstein and Zohar Argov. Those were the musical influences upon
me,” says Toukan. “The project is a purposeful encounter between performing
”artists with the same vision, the same hope and the same dream.

משתתפים
מרים טוקאן שירה
עידן טולדנו עוּד ,גיטרה
פלמנקו ואקורדיון
רחלי גלאי צ‘לו
נועה וקס כלי הקשה

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻣﺭﻳﻡ ﻁﻭﻗﺎﻥ ﻏﻧﺎء
ﻋﻳﺩﺍﻥ ﻁﻭﻟﻳﺩﺍﻧﻭ ﻋﻭﺩ ،ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ،ﻓﻼﻣﻳﻧﻛﻭ
ﻭﺃﻛﻭﺭﺩﻳﻭﻥ
ﺭﺍﺣﻳﻠﻲ ﺟﻼﻱ ﺗﺷﻳﻠﻭ
ﻧﻭﻋﺎ ﻓﺎﻛﺱ ﺍﻳﻘﺎﻉ

Participants
Miriam Toukan vocals
Idan Toledano oud, flamenco
guitar and accordion
Racheli Galay cello
Noa Vaks percussion
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7.11.13

יום ה‘ |  | 21:00בית שמואל ,אולם הירש

ד‘ כסלו התשע“ד

ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ |  | 21:00ﺑﻳﺕ ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻳﺭﺵ
Thursday | 21:00 | Beit Shmuel, Hirsch Hall

ים ,באהבתך
פרץ אליהו

ﺑﺣﺭ ،ﺑﺣﺑﻙ
ﺑﻴﺮﺗﺲ ﺇﻟﻴﺎﻫﻮ
Your Love, Sea
Peretz Eliyahu
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המלחין ונגן הטאר פרץ אליהו מציג תצרף של יצירות הנשענות כולן על
הסולמות המרכזיים במוסיקה המזרחית הקלאסית  -מקאמים שור ,חיג‘אז,
קורד ומאהור  -ומשלבות לצדם גם אלמנטים מן המוסיקה בת זמננו.
יצירתו של אליהו משלבת בכל שנותיה בין העולם הפנימי והאינטימי לבין
השאיפה אל העמוק והנשגב .במרכז הפרויקט הנוכחי עומדות שתי יצירות
חדשות שהלחין בשהותו בכפר אבו גוש בשנתיים האחרונות .במופע יבוצעו
שתי היצירות בהופעת בכורה .האחת היא ”פנטזיה חיג‘אז“ ,המביאה את
פרשנותו של אליהו לאפשרויות העיבוד וההפשטה המוסיקליות של הסולם
הפופולרי ,אשר בו התעמק בשנתיים האחרונות .האחרת :עיבוד לטקסטים
פואטיים של המשוררת חביבה פדיה ,עם שירה של הזמרת לובנה סלאמה.
לצד שתי יצירות אלה יבוצעו במופע גם עיבודים חדשים ליצירות מוסיקה
ערבית מקומית ,קטעי פולקלור ערביים וכן יצירות מהרי הקווקז ,מקום
הולדתו של אליהו.

ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻣﻠﺣﻥ ﻭﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻁﺎﺭ ﺑﻳﺭﺗﺱ ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻭﻳﺩﻣﺟﻪי ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺭﺓ.
ﻳﺫﻛﺭ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ ﺗﺩﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺳﻧﻭﺍﺗﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺣﻣﻳﻡ ﻭﺍﻟﻁﻣﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻕ
ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ،ﻭﻧﺟﺩ ﻓﻲ ﺻﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻣﻠﻳﻥ ﺟﺩﻳﺩﻳﻥ ﻟﺣﻧﻬﻣﺎ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺇﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺭﻳﺔ ﺃﺑﻭ
ﻏﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ ،ﻭﻳﻘﺩﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻣﺳﻳﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺭﺓ .ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻭ "ﻓﻧﺗﺎﺯﻳﺎ ﺣﺟﺎﺯ"
 ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺑﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺗﻪ ﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺗﺟﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﻟﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺣﺟﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻌﻣﻕ
ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻳﻥ ﺍﻷﺧﻳﺭﻳﻥ .ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻵﺧﺭ ﻫﻭ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻟﺑﻌﺽ ﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺓ ﺣﺑﻳﺑﺔ ﺑﺩﻳﺎ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻐﻧﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ.
ﻭﻳﺳﺗﻣﻊ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺯﻳﻌﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺭﻭﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻣﻘﺎﻁﻊ
ﻓﻭﻟﻛﻠﻭﺭﻳﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ﻭﺭﻭﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺟﺑﺎﻝ ﺍﻟﻘﻔﻘﺎﺯ ،ﻣﺳﻘﻁ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﻧﺎﻥ ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ.

Composer and tar player Peretz Eliyahu presents a medley of works all relying
upon one of the main maqamat of Arab classical music, Maqam Hijaz, along
with elements from contemporary music.
Eliyahu’s work has always combined intimate inner worlds aspiring to
depth and the sublime. The current project focuses upon two new works that
he composed during a stay in the village of Abu Ghosh during the past two
years. In this performance these works will be premiered. One is the Hijaz
Fantasy, which conveys Eliyahu’s interpretation of the possibilities for musical
arrangement and simplification of this popular maqam, upon which Eliyahu
has focused these past two years. The other work is an adaptation of poetic
texts of Haviva Pedaya, with vocals by Lubna Salameh.
Alongside these two works will be new arrangements of local Arab musical
works, Arab folklore and works from the Caucasus, where Eliyahu was born.

משתתפים
פרץ אליהו טאר ,הלחנה ,ניהול מוסיקלי
מארק אליהו קמנצ‘ה ,סאז
יניב רבה עוּד
יאיר הראל כלי הקשה
לובנה סלאמה שירה
רבי דוד מנחם שירה

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺑﻳﺭﺗﺱ ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ ﻁﺎﺭ ،ﺗﻠﺣﻳﻥ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ
ﻣﺎﺭﻙ ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ ﻛﻣﻧﺟﺔ ،ﺳﺎﺯ
ﻳﺎﻧﺳﻑ ﺭﺍﺑﺎ ﻋﻭﺩ
ﻳﺎﺋﻳﺭ ﻫﺭﺋﻳﻝ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﻧﺎء
ﺭﺍﺑﻲ ﺩﺍﭬﻳﺩ ﻣﻧﺎﺣﻳﻡ ﻏﻧﺎء

Participants
Peretz Eliyahu tar, composition,
musical management
Mark Eliyahu kamanja, saz
Yaniv Raba oud
Yair Harel percussion
Lubna Salameh vocals
Rabbi David Menahem vocals
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9.11.13

מוצ“ש |  | 21:00תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון

ו‘ כסלו התשע“ד

ﺍﻟﺳﺑﺕ ﻟﻳﻼ |  | 21:00ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻧﺭﻱ ﻛﺭﺍﻭﻥ
Saturday | 21:00 | Jerusalem Theater, Henry Crown Hall

מופע הסיום

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳋﺘﺎﻣﻲ

Closing Performance

מוסיקה עממית מיסטית טורקית
סבחאת אקקיראז )טורקיה(

ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﺻﻭﻓﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺔ
ﺻﺒﺤﺎﺕ ﺃﻛﻜﻴﺮﺍﺯ )ﺗﺮﻛﻴﺎ(

Turkish Mystical Folk Music
)Sabahat Akkiraz (Turkey

לראשונה בישראל!
ﻷﻭﻝ ﻣﺭّ ﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ!
!First Time in Israel

* ניתן לשלב את המופע עם סיור סוּפים ועות'מנים בעיר העתיקה של בית שמואל .מספר המקומות מוגבל .פרטים מלאים בעמ' 24
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סבחאת אקקיראז ,חברת הפרלמנט הטורקי ,היא מן המבצעות הדגולות ביותר של
המוסיקה הטורקית העממית  -ונחשבת גם לאחת היוצרות והמבצעות החשובות
ביותר בעולם המוסיקה האתנית בכלל .זו הופעת הבכורה שלה בישראל.
את ראשית הכשרתה המוסיקלית קיבלה אקקיראז בבית משפחתה .מורתה
הראשונה היתה הסבתא-רבתא שלה ,פירדווס חאנים ,מן הנציגות הבולטות
של סגנון השירה העממית העלווית-בקטאשית .סגנון זה קשור לזרם השיעי
העלווי ,שמקורו במאה ה ,13-ואשר מייצגיו הם המשוררים האג'י בקטאש
ויונוס אמרה .במסורת הבקטאשית ,נשים וגברים עורכים את הטקסים הדתיים
יחד ,תוך כדי ריקוד ,ופונים זה אל זה בשם "דוסט"  -חבר הנפש ,חבר אמת.
"דוסט" הוא גם שמו של אלוהים ,והוא מופיע ברבים משיריה של אקקיראז
ומעיד עליה כזמרת עלווית .אקקיראז המשיכה ולמדה לצד בני משפחה
נוספים ,והעמיקה גם בעולם השירה העממית האנטולית .כנערה ,היגרה עם
משפחתה לגרמניה  -אך בראשית שנות השמונים שבה לטורקיה ופצחה
בקריירה מוסיקלית מפוארת ,המתמקדת בעושר הסגנוני של המוסיקה
העממית האנטולית.
אקקיראז הקליטה יותר מעשרים אלבומים ,הופיעה ברחבי העולם וזכתה
לפרסים רבים ,ובהם פרס פרפר הזהב  2010למופע המוסיקה העממית
הטוב ביותר בטורקיה .היא השתתפה בפרויקטים מוסיקליים רבים בטורקיה
ומחוצה לה .הופעתה החד-פעמית בישראל תנעל את פסטיבל העוּד.
ﺻﺑﺣﺎﺕ ﺃﻛﻛﻳﺭﺍﺯ ،ﻋﺿﻭﺓ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﺭﻛﻲ ﻣﻥ ﺃﻛﺑﺭ ﻣﻐﻧﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺔ– ﻭﺇﺣﺩﻯ ﺃﻫﻡ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻹﺛﻧﻳﺔ ﻋﻣﻭﻣًﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺩﻡ ﻫﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﻋﺭﻭﺿﻬﺎ ﻓﻲ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ.
ﺗﻌﻠﻣﺕ ﺃﻛﻛﻳﺭﺍﺯ ﺃﻭﻝ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺑﻳﺕ ﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ،ﺣﻳﺙ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻌﻠﻣﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺟﺩﺓ ﺃﻣﻬﺎ ﻓﺭﺩﻭﺱ ﺣﺎﻧﻳﻡ
ﻣﻥ ﺃﺑﺭﺯ ﻣﻐﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻳﺔ ﺍﻟﺑﻛﺗﺎﺷﻳﺔ .ﻳﺗﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﻠﻭﺏ ﺑﺎﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﺷﻳﻌﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ
ﺗﻌﻭﺩ ﺃﺻﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻝ  13ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﺍﻟﺷﺎﻋﺭﺍﻥ ﻫﺎﺟﻲ ﺑﻛﺗﺎﺵ ﻭﻳﻭﻧﺱ ﺇﻣﺎﺭﺓ .ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﺑﻛﺗﺎﺷﻳﺔ،
ﻳﺣﺭﺭ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﺻﻭﺹ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﻗﺹ ،ﻭﻳﺗﻭﺟﻬﻭﻥ ّ
ﻛﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺧﺭ ﺑﺎﺳﻡ ﺩﻭﺳﺕ
– ﺻﺩﻳﻕ ﺍﻟﻧﻔﺱ ،ﺻﺩﻳﻕ ﺣﻘﻳﻘﻲ .ﺩﻭﺳﺕ ﻫﻭ ﺍﺳﻡ ﷲ ،ﻭﻫﻭ ﻣﺫﻛﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻛﻛﻳﺭﺯ ﻭﻳﺷﻬﺩ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻁﺭﺑﺔ ﻋﻠﻭﻳﺔ.
ﻭﻭﺍﺻﻠﺕ ﺃﻛﻛﻳﺭﺍﺯ ﻣﺳﻳﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺑﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﻣﻘﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻧﺎء ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ
ﺍﻷﻧﺎﺿﻭﻟﻲ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﺑﻠﻐﺕ ﺳﻥ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻫﺎﺟﺭﺕ ﻣﻊ ﺃﺳﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ – ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻁﻠﻊ
ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﻳﺎﺕ ﻭﺑﺩﺃﺕ ﺍﺣﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻷﻧﺎﺿﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻐﻧﻲ.
ﺃﺻﺩﺭﺕ ﺻﺑﺣﺎﺕ ﺃﻛﻛﻳﺭﺍﺯ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  20ﺍﻟﺑﻭﻣﺎ ﻭﻗﺩﻣﺕ ﻋﺭﻭﺿﺎ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺑﺟﻭﺍﺋﺯ
ﻛﺛﻳﺭﺓ ،ﻣﻧﻬﺎ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﺍﺷﺔ ﺍﻟﺫﻫﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  2010ﻋﻥ ﺃﻓﺿﻝ ﻋﺭﺽ ﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺎ .ﻭﺷﺎﺭﻛﺕ
ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺭﻛﻳﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻳﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺳﺗﺧﺗﺗﻡ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ.

Sabahat Akkiraz, a member of the Turkish Parliament, is an outstanding Turkish
folk vocalist, widely acclaimed as one of the foremost creators and performers
of ethnic music. This is her Israel premier. Akkiraz received her early musical
training at home. Her first teacher was her great-grandmother, Firdevs Hanim,
one of the key exponents of the Alevi Bektashi Sufi folk vocal tradition. This
genre is associated with the Alevi Shiites of the 13th century and is represented
by the poets Hacı Bektaş and Yunus Emre. In the Bektashi tradition, women
and men perform religious rituals together, dancing and referring to one another
as dost—“soul mate” or “true friend.” Dost is also the name of God and occurs
in many of Akkiraz’s songs, attesting to her Alevi heritage. Akkiraz continued
her studies with other family members, delving into the world of Anatolian folk
song. As a young girl she and her family moved to Germany. In the early 1980s
she returned to Turkey to begin an illustrious musical career, focusing upon the
wealth of Anatolian folk music styles. Sabahat Akkiraz has recorded more than
twenty albums, appeared worldwide and received numerous awards, including
the Golden Butterfly in 2010 for Best Performance of Folk Music in Turkey.
She has participated in numerous musical projects in Turkey and abroad. Her
one-time performance in Israel closes this year’s Oud Festival.

משתתפים
סבחאת אקקיראז שירה
טיאר ארדאם סאז וקולות
סוואש גווטפה סאז וקולות
מוסטפה דואן סאז בס
מהמט סריאלטון ניי ,דודוק וזורנה
אלסאן אוזן אסלאן כלי הקשה

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﺻﺑﺣﺎﺕ ﺃﻛﻛﻳﺭﺍﺯ ﻏﻧﺎء
ﻁﻳﺎﺭ ﺍﺭﺩﺍﻡ ﺳﺎﺯ ﻭﺃﺻﻭﺍﺕ
ﺳﻭﺍﺵ ﻏﻭﺍﺗﻔﺔ ﺳﺎﺯ ﻭﺃﺻﻭﺍﺕ
ﻣﺻﻁﻔﻰ ﺩﻭﺍﻥ ﺳﺎﺯ ﺑﺎﺹ
ﻣﺣﻣﺩ ﺳﺎﺭﻳﺎﻟﺗﻭﻥ ﻧﺎﻱ ،ﺩﻭﺩﻭﻙ
ﺍﻟﺳﺎﻥ ﺃﻭﺯﻥ ﺍﺳﻼﻥ ﺇﻳﻘﺎﻉ

Participants
Sabahat Akkiraz vocalist
Tayyar Erdem saz and vocals
Savaş Gövtepe saz and vocals
Mustafa Dogan saz and bass
Mehmet Sarialtun nay, duduk
and zurna
Alsan Ozan Aslan percussion
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1.11.13

כ"ח חשון התשע"ד

יום ו' |  | 14:00מתחם התחנה
כניסה
חופשית

אילנה אליה

חגיגת מוסיקה כורדית
שירתה של הזמרת-יוצרת אילנה אליה ממזגת
מסורת מקומית ,ישראלית ומודרנית ,המושפעת
מלשון השירה העברית החדשה והמתחדשת ,עם
מסורת עתיקה שמקורה בהרי כורדיסטן .מסורת
זו הגיעה לידיה של אליה מאת אביה החזן ,יליד
כורדיסטן.
היבטים שונים בזהותה רבת הפנים של אליה
מהדהדים בקולה הצלול והנוקב .היא מבצעת
שירים בכורדית ,ערבית ועברית; שיתפה פעולה
עם אמנים דוגמת ברי סחרוף ,אבי בללי )נקמת
הטרקטור( ולהקת אתניקס; הופיעה בפסטיבלים
למוסיקת עולם ולמוסיקה יהודית ברחבי העולם -
וזכתה לשבחים נרגשים מפי כל מי שזכה להתוודע
לנוכחותה הקולית הכבירה.
אליהו דגמי סאז
יניב עובדיה סאז ,זורנה
ערן הורביץ בס
אפי זקן דרבוקה
אורן פריד כלי הקשה

~

~~
        
~ ~
  ~ ~
->?

ֵאב
ישראלית-אתיופית ּ
פסטיבל ה ו ֵּל ג
ליצירה

4

HULLEGEB FESTIVAL
Israeli-Ethiopian Arts

19.12-25.12
ט"ז  -כ"ב בטבת תשע"ד

בקרוב
ֵאב
הצגת בכורה לאנסמבל התיאטרון הישראלי-אתיופי ה ּו ֵּלג ּ
בניהולו האמנותי של משה מלכא

צופית פיקאדו

קומדיית נונסנס פרועה המשלבת מוסיקה קצבית,
קטעי וידיאו וריקוד  -ושני שחקנים המחליפים דמויות
בקצב מסחרר.
ההצגה מספרת את סיפורה של צופית פיקאדו,
אסירה משוחררת קשוחה ,היוצאת למסע חיפושים
אחר אחותה הצעירה שנעלמה.
בדרכה היא פוגשת סדרה של טיפוסים צבעוניים
מהשוליים הסהרוריים ,ונלחמת בהם בנחישות ובאומץ
עד לסוף המפתיע.

כתיבה ובימוי
משה מלכא
משחק
תהילה ישעיהו-אדגה,
צביקה היזקיאס

חברי הוועד המנהל של
בית הקונפדרציה
יו“ר ומייסד ,קלמן סולטניק
יו"ר בפועל רמי קורנבלום
אהרון סולטניק
סמואל סולטניק
יחיאל לקט
קובי אבלמן
ד“ר אברהם אביחי
אלי אייל
ברברה גולדשטיין
אלן הופמן
ברניס טננבאום
עו"ד פול לנגא
אורה סלע
יצחק רוגוב

ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺑﻳﺕ
ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ
ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻣﺅﺳﺱ ,ﻛﻠﻣﻥ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﻗﺎﺋﻡ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺭﺍﻣﻲ ﻛﻭﺭﻧﺑﻠﻭﻡ
ﺃﻫﺎﺭﻭﻥ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﺳﻣﻭﺋﻳﻝ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﻳﺣﻳﺋﻳﻝ ﻟﻛﺕ
ﻛﻭﺑﻲ ﺍﺑﻠﻣﻥ
ﺃﺑﺭﺍﻫﺎﻡ ﺍﻓﻳﺣﺎﻱ
ﺇﻳﻠﻲ ﺍﻳﺎﻝ
ﺑﺭﺑﺭﺍ ﻏﻠﻭﺩﺷﺗﺎﻳﻥ
ﺍﻟﻥ ﻫﻭﻓﻣﻥ
ﺑﺭﻧﻳﺱ ﺗﻧﻧﺑﺎﻭﻡ
ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻭﻝ ﻟﻧﻐﺎ
ﺃﻭﺭﺍ ﺳﻳﻠﻊ
ﻳﺗﺳﺣﺎﻕ ﺭﻭﻏﻭﻑ

Members of the Board
of Directors
Chairman and Founder, Mr. Kalman Sultanik
Acting Chairman, Mr. Rami Kornblum
Mr. Aaron Sultanik
Mr. Samuel Sultanik
Mr. Yehiel Leket
Mr. Kobi Abelman
Dr. Avraham Avihai
Mr. Eli Eyal
Mrs. Barbara Goldstein
Mr. Alan Hoffmann
Mrs. Bernice S. Tannenbaum
Adv. Paul Lenga
Mrs. Ora Sela
Mr. Yitzhak Rogow

בית הקונפדרציה
ניהול והפקה :בית הקונפדרציה
מנכ"ל ומנהל אמנותי :אפי בניה
עוזרת למנהל :מרב ּפיטוּן-שטרנברג
מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט
מפיק בפועל :מאור עזרא
רכזת תוכן ושיווק :נטליה לויצקי
אדמיניסטרציה והנה"ח :סוזי אטר
אחראי טכני :כאמל סבאח
אחראי ערב :אריאל בן רעי
אחראית ערב :עדי איזנשטדט
יחס"צ :אורה לפידות  -תדמית ויחסי ציבור
בעלת המשרד :אורה לפידות
סאונד :אורי ברק ,צביקה הירשלר
כתיבת התוכנייה :אייל הראובני
עריכת לשון :אסף שור
תרגום לאנגלית :אלן פריס
תרגום לערבית :נאדר אבו-תאמר
צילומים בתוכנייה :אלקסנדרוס בוטונאקיס ,מוניק דישל ,ברי פרידלנדר ,עמיקם שוב ,מהמט נר,
מיכל קופר ,בוריס וורוביוב ,גילי ומירית סטודיו לצילום ,דודי סעד ,אברהים גרייס
עיצוב גרפי :חמדה אידל hemdastudio

בית הקונפדרציה
רח' אמיל בוטה  ,12ימין משה ,ת"ד  ,7218ירושלים | 9107102 ,טל' 02-6245206 :׀ פקס02-6234756 :
 | shivuk@conhouse.org.ilהצטרפו אלינו בפייסבוק בית הקונפדרציה
www.confederationhouse.org

פסטיבל העוּד הבינלאומי ירושלים  2013מודה לכל המוסיקאים ,היוצרים והעושים במלאכה:
משרד התרבות והספורט שמעון אלקבץ ,ראש מינהל התרבות; בטי דן ,מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת;
רעיה זמרן ,מנהלת המחלקה למוסיקה; כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות; ענת גיני ,מרכזת תמיכות
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 ,עוזרת בכירה למנהל האגף לתרבות ואמנויות;
ברוך גולדמן ,מנהל המחלקה למחקר ,תכנון ושיווק; פטי ורדיקה ,רכזת תרבות ושיווק
הקרן לירושלים אייל שר ,מנהל המחלקה לתרבות ואמנות
משרד החוץ עפרה בן יעקב ,מנהלת המחלקה לאמנויות באגף לקשרי תרבות ומדע;
הילה אנגלהרד ,מנהלת המדור למוסיקה באגף לקשרי תרבות ומדע
מועצת הפיס לתרבות ואמנות דולין מלניק ,מנהלת אגף תרבות ותדמית
רשות השידור רשת ג'
 88FMמשה מורד ,מנהל
ערוץ  33בטלוויזיה איילת הייבלום ,ממלאת מקום מנהל חטיבת התוכניות בערבית; מרב כהן ,מפיקה
מרכז שמשון  -בית שמואל רות קפלן ,מנכ"ל בית שמואל; הילה בן חמו ,מנהלת שיווק ותוכן  -מופעים;
מיכל בן עטר ,מנהלת מחלקת הסיורים
התחנה הראשונה אבי מורדוך ואסף חמו ,יזמים ובעלים; אייל לויט ,מפיק; עמית מורן ,מנהלת שיווק
העיר כל העיר דיני קסורלה ,מנהלת; אפרת גלנצר ,פרסומים
ידיעות תקשורת מוטי בר זיו ,סמנכ"ל; חוה דותן ,מנהלת המקומון ידיעות ירושלים

מחירי כרטיסים והנחות
עמ'

שם המופע

תאריך

יום

שעה

אולם

מחיר

6

מוסיקה יוונית מסורתית -
מן העבר אל העתיד
אנסמבל קטרינה פפדופולו )יוון(

31.10.13

יום ה‘

21:00

תיאטרון ירושלים
אולם שרובר

 170ש"ח

24

חגיגת מוסיקה כורדית
אילנה אליה

1.11.13

יום ו'

14:00

מתחם התחנה

כניסה חופשית

8

בלוז אל המדבר
יאיר דלאל

2.11.13

מוצ"ש

21:00

בית שמואל
אולם הירש

 120ש"ח

10

In Creation
חיה סמיר והPiece Makers-

3.11.13

יום א‘

21:00

בית שמואל
אולם הירש

 120ש"ח

12

מלכת הנילוס
הקלאסיקה של אום כלתום

4.11.13

יום ב‘

20:45

תיאטרון ירושלים
אולם שרובר

 150ש"ח

14

חליג‘אז
עמוס הופמן ורחלה

5.11.13

יום ג‘

21:00

בית הקונפדרציה

 90ש“ח

16

מחווה למלחין המצרי הגדול
מוחמד אלקסבג‘י

6.11.13

יום ד‘

21:00

בית שמואל
אולם הירש

 120ש“ח

18

כשביאליק ופיירוז נפגשים
קוורטטוקאן

7.11.13

יום ה‘

19:00

בית הקונפדרציה

 90ש“ח

20

ים ,באהבתך
פרץ אליהו

7.11.13

יום ה‘

21:00

בית שמואל
אולם הירש

 120ש“ח

22

מוסיקה עממית מיסטית טורקית
סבחאת אקקיראז )טורקיה(

9.11.13

מוצ“ש

21:00

תיאטרון ירושלים
אולם הנרי קראון

אולם 170 :ש“ח
יציע 130 :ש“ח

 זכאי הנחה:
 20%הנחה לגמלאים ,סטודנטים ,תלמידים ,חיילים ,נכים ,עיתונאים ,מנויי תיאטרון ירושלים ומציגי כרטיס ירושלמי
 40%הנחה למנויי בית הקונפדרציה
 50%הנחה ברכישת כרטיס שני למחזיקי כרטיס ישראכרט
 הנחות יינתנו לקבוצות בתיאום עם הפקת הפסטיבל
 הזכות לשינויים שמורה

לרכישת כרטיסים :בימות

www.bimot.co.il *6226 ,02-6237000
לפרטים :בית הקונפדרציה
www.confederationhouse.org ,02-6245206

הצטרפו אלינו :בית הקונפדרציה
 40%הנחה לכל המופעים
לבעלי כרטיס חבר של בית הקונפדרציה
לפרטים והרשמה ,02-6245206 :שלוחה 5
shivuk@conhouse.org.il

