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Welcome to the Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival
The festival’s name emphasizes it being an Israeli Ethiopian event that proudly presents
the culture of immigrants from Ethiopia, emphasizing its centrality in Israel’s cultural
and artistic life. The festival fulfills my vision concerning cultural pluralism in Israeli
society and the unique contributions made by Ethiopian immigrants to the Israeli cultural
mosaic. Clearly, Israeli culture is not monolithic. Rather, it comprises a variety of styles,
genres and traditions. Together, these constitute a refreshing cultural phenomenon
producing a fascinating multi-colored array.
At every event in the festival viewers will be able to observe the interactions and artistic
collaboration between Ethiopian immigrants and members of other communities.
I believe that a multifaceted culture can only be thus created, enriching us with a wide
range of voices, expressions and sounds.
To my mind culture and the arts serve as a bridge among peoples, communities and
nations. The festival not only strengthens the network of interactions between members
of different communities in Israel, but also nurtures and develops the link between arts
and artists from Israel and their colleagues in Ethiopia.

 אתיופי- ברוכות וברוכים הבאים לבאות ולבאי הפסטיבל הישראלי
,הולגאב
אתיופית המעלה על נס את תרבותם של יוצאות ויוצאי-שמו של הפסטיבל מבליט את היותו יצירה ישראלית
 הפסטיבל מבטא את חזוני בדבר.אתיופיה ומדגישה את מרכזיותה בחיי התרבות והאמנות בישראל
הרב גוניות בחברה הישראלית ואת תרומתם הייחודית של יוצאות ויוצאי אתיופיה לפסיפס התרבותי
. סוגות ומסורות, נבהיר כי התרבות הישראלית אינה מקשה אחת אלא מורכבת מקשת של סגנונות.בישראל
. קשת אחת מרהיבה עם צבעים רבים,כולם כאחד מהווים משב רוח תרבותי מרענן
בכל אירוע בפסטיבל יוכלו הצופות והצופים להיות עדים לשילובים ולשיתופי פעולה אמנותיים בין יוצאות
 מעשירה ובעלת, אני מאמינה שרק כך עושים תרבות רב גונית.ויוצאי אתיופיה לבין בנות ובני שאר העדות
. מבעים וצלילים,מנעד רחב של קולות
 הפסטיבל לא רק מחזק את מערכת הזיקות. בין עדות ובין עמים, התרבות והאמנות הן גשר בין אנשים,בעיני
 אלא גם מטפח ומפתח את הקשר בין אמנויות ואמנים מהארץ לבין,בין בנות ובני העדות השונות בישראל
.עמיתיהם מאתיופיה
 הפסטיבל מארח יוצרים אתיופים עכשוויים ובכך מזמן לנו הזדמנות פז להכיר את,לצד אמנים מישראל
. הפסטיבל נע בין צירי העבר לעשייה עדכנית ומרתקת בהווה.העשייה האמנותית העכשווית באתיופיה

Alongside artists from Israel, the festival will be hosting contemporary Ethiopian artists,
thereby providing a rare opportunity to become familiar with current artistic activity in
Ethiopia. The festival moves between the past and fascinating current activity.

 מנכ"ל בית הקונפדרציה, ובראשם אפי בניה,אני מצדיעה לכל מי שעומד מאחורי המפעל החשוב הזה
, יצליח, על אירועיו המגוונים והמרגשים, אני מאמינה שהפסטיבל הזה.והמנהל האמנותי של הפסטיבל
. לרתק אותנו למתרחש על הבמה,כתמיד

I salute all those who work to make this project possible, and in particular Effie
Benaya, Confederation House director and the festival’s artistic director. I believe that
this festival, with its varied performances, will succeed, as in the past, in keeping us
spellbound.

ח"כ (תא"ל במיל') מירי רגב

,בהערכה רבה
שרת התרבות והספורט

Sincerely,
MK (Reserve Brigadier General) Miri Regev
Minister of Culture and Sport
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,ברוכים הבאים לפסטיבל הולגאב השביעי

,אורחים יקרים

אתיופית פותח חלון מסעיר לקולות וצלילים התופסים מקום של-פסטיבל הולגאב השביעי ליצירה ישראלית
.כבוד בסצינת מוזיקת העולם

היצירה האתיופית על גווניה ואופניה השונים היא חלק חשוב ומהותי במרקם הרב תרבותי של החברה
.  וראוי הוא שנחשוף אותה לקהל הרחב ונקדיש לה תשומת לב ומקום בשגרה התרבותית שלנו,הישראלית
.חברה בריאה היא כזו אשר מעודדת את מגוון הקולות שבה להישמע ולהיות חלק משיחה מגוונת ומעמיקה
 והפעילויות הנעשות כל השנה בבית הקונפדרציה בירושלים למען קידום יצירה, פסטיבל הולגאב,בהקשר זה
 לחשוף ולהביא לידי ביטוי את הקולות,  מהווים מוקד של אנרגיה שמבקש להעמיק,רב גונית ורב תרבותית
.הרבים של החברה הישראלית
 ביצירות, ואנו גאים בהתפתחות של הפסטיבל,קרן ברכה תומכת בפסטיבל הולגאב מזה מספר שנים
 הקהל הרב אשר מגיע.ובשיתופי הפעולה שנבנו לאורך השנים ובעניין שההופעות וההרכבים השונים זכו לו
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
 ומאחלת לכם חוויה מרתקת,אני מבקשת להודות לכל האמונים על מלאכת ארגון הפסטיבל והפקתו
.ומעשירה

 שרבים משיריה נחשבים, הלוא היא אסתר אווקה,"את הפסטיבל תפתח "אריתה פרנקלין האתיופית
מרים גברו- יוצרת אתיופית נדירה אחרת היא הנזירה אמהוי צגה.להמנונים לא רשמיים של בני הקהילה
 גברו תעמוד במרכזו של מופע שיוקדש כולו ללחניה. המתגוררת בכנסייה האתיופית בירושלים,93-בת ה
.ידי מאיה דוניץ- שיבוצעו על,המופלאים
, מופע המוקדש לתור הזהב של המוזיקה האתיופית:שני אירועים רבי משתתפים יתקיימו במסגרת הפסטיבל
 הרכבים ויוצרים שיציגו את גווניה הרבים, עולם ומלואו" – חגיגה של אנסמבלים: ו"אלמיטו,)"טספה" (תקווה
.של התרבות האתיופית האותנטית
 להקת,יבוא יתחבר למוזיקה אתיופית שורשית- אנסמבל עד:לצד אלו משופע הפסטיבל באירועים מרהיבים
 להקת המחול ביתא תבצע יצירה, אנסמבל תזטה יארח את שלמה גרוניך,סול- תפליא במופע אפרוAvevA
,צביקה היזיקיאס יבצע יצירה המשלבת תיאטרון/ הרקדן היוצר צ'ולוט,בהשראת מסורתו של שבט הטיגראי
 ימשיך לגעת באומץ בליבה הבוערת של הקהילה האתיופית, הולגאב,מחול והומור ותיאטרון הבית שלנו
.בישראל

,בברכה

משעל-ד"ר טלי יריב
מנהלת קרן ברכה

.אני מאחל לכולכם חוויה בלתי נשכחת

אפי בניה
מנהל אמנותי

Welcome to the 7th Hullegeb Festival,

Dear Guests,

The Hullegeb Israeli-Ethiopian Arts Festival opens a vibrant window to the voices and
sounds that hold a place of pride in world music.
The festival opens with “the Ethiopian Aretha Franklin", Aster Aweke, many of whose
songs have become unofficial anthems for members of the community. Another rare
Ethiopian artist is 93-year-old Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou who lives in the
Ethiopian church in Jerusalem. Guèbrou is the focus of a performance devoted entirely
to her marvelous melodies, performed by Maya Dunietz.
Two events with multiple participants will take part in the festival: a performance
devoted to the golden age of Ethiopian music, Tespa (“hope”); and Alemayetu: A World
of Its Own—a celebration of ensembles, bands and artists who present the many faces
of authentic Ethiopian culture.
Along with these, the festival is filled with other marvelous events: the Ad-Yavo
ensemble will connect with traditional Ethiopian music, the AvevA group will amaze
us with an Afro-soul performance, the Tezeta ensemble will host Shlomo Gronich, the
Beta Dance Troupe will perform a work inspired by the traditions of the Tigray tribe,
dance artist Chulot/Iskias Tzvika will perform a humorous dance-theater work and our
house theater ensemble Hullegeb will continue to boldly touch the burning heart of the
Ethiopian community in Israel.
I wish all of you an unforgettable experience.

Ethiopian arts, in all their variety, are an important and meaningful part of the multicultural fabric of Israeli society. Ethiopian culture presents a special and significant
aspect of Israeli society. It merits exposure to a wide audience and deserves our
attention and a place in our mainstream culture.
A healthy society is one that encourages hearing the full range of its voices, facilitating
a varied and profound exchange. In this connection, the Hullegeb Festival and the
activities that run through the entire year at Confederation House in Jerusalem to
promote multi-cultural arts, constitute a focal point of forces seeking to enrich, expose
and provide expression for the multiple voices in Israeli society.
The Beracha Foundation has been supporting the Hullegeb Festival for a number of
years and we are proud of the festival’s development, of the works and collaborations
created over the years, and of the interest that the performances and ensembles have
generated. The large audiences attending the festival are exposed to the marvelous
abilities of the artists in expressing voices from the past and the sources of the Ethiopian
community in Israel, together with ones symbolizing the present and the will for a future
in which every voice can be heard.
I would like to thank all of the artists and the organizers and producers of the festival
and wish you all a fascinating and enriching experience.

Effie Benaya
Artistic director

Sincerely,
Dr. Tali Yariv-Mashal
Beracha Foundation Director

4

אסתר אווקה שירה
קידאנו אלמייאהו קאסה קלידים
מוסא אשנאפי עלי תופים
ברקת טסזיגי גיטרה
מוסא דאגמאוי עלי בס
דרסה יישווגט צ'אנה סקסופון

Aster Aweke vocals
Kidano Alemayehu Kasa keyboard
Musa Ashnafi Ali drums
Berket Teszigi guitar
Musa Dagmawi Ali bass
Dersa Yeswaget Chana saxophone

.מאות אירועים

. עיר אחת.ארבעה סופי שבוע

24-22 | 17-15 | 10-8 | 3-1
2016 דצמבר

:למידע על האירועים וחבילות הלינה

itraveljerusalem.com

 וזכתה,אסתר אווקה היא הזמרת האתיופית הגדולה ביותר כיום
 ילידת, אווקה."על ידי רבים לכינוי "אריתה פרנקלין של אתיופיה
 החלה את הקריירה שלה כנערה בסוף שנות השבעים,גונדר
. ביניהן להקת "רוחה" הידועה,כששרה במסגרת להקות שונות
היא הופיעה במועדונים ובמלונות המרכזיים של אדיס אבבה
ובהמשך פתחה בקריירת סולו מצליחה שהבליטה את סגנון
 המזכיר זמרות אתיופיות גדולות אחרות,השירה המזוהה עמה
.כבזונש בקלה
 לאחר שנואשה מהאווירה הפוליטית הדכאנית תחת,1981-ב
 עזבה אווקה את אתיופיה והיגרה,שלטון החונטה הצבאית
. שם זכתה להצלחה גדולה בקרב הקהילות האתיופיות,לארה"ב
. אלבומים24- הוציאה כ, המתגוררת כיום בלוס אנג'לס,אווקה
 שם,רבים משיריה נחשבים להמנונים לא רשמיים באתיופיה
 כשחזרה לראשונה לאדיס.היא זוכה לפופולריות רבה עד היום
 ציפו לה מאות מעריצים בשדה1997-אבבה לסדרת הופעות ב
 ומאז היא מופיעה,התעופה ועשרות אלפים גדשו את הופעותיה
.בקביעות בארץ הולדתה

Aster Aweke is the greatest Ethiopian vocalist
today and is often referred to as the “Ethiopian
Aretha Franklin.” Born in Gondar, Aweke began
her career as a young girl at the end of the 70s
as vocalist in various bands, including the wellknown Ruha. She appeared in the main clubs
and hotels in Addis Ababa and later began a
successful solo career that brought her vocal
style, reminiscent of other great Ethiopian
female vocalists, such as Bizunesh Bekele, to
prominence.
In 1981, despairing of the oppressive political
atmosphere of the ruling military junta, Aweke
left Ethiopia and emigrated to the US where
she enjoyed great success among members of
the Ethiopian community. Aweke now resides in
Los Angeles and has released 24 albums. Many
of her songs have become unofficial anthems
in Ethiopia, where she enjoys great popularity
to this day. When she returned to Addis Ababa
for the first time for a series of performances in
1997, hundreds of fans awaited her arrival at
the airport and tens of thousands attended the
performances. Since then, she has performed
regularly in her homeland.

OPENING PERFORMANCE

Aster Aweke

מופע הפתיחה
אסתר אווקה

אריתה פרנקלין האתיופית
)ארה״ב/(אתיופיה

The Ethiopian Aretha Franklin
(Ethiopia/USA)

15.12.16
21:00 |  תיאטרון ירושלים,יום חמישי | ט"ו בכסלו תשע"ז | אולם שרובר
Thursday | Jerusalem Theater, Sherover Hall | 21:00
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Ethiobit Orchestra

אתיוביט אורקסטרה

Alemayetu - A World of Its Own
אביב אבבה יוסף ריקוד
אילן מהרט וושינט
יעקב לילאי קרר
סולומון קהתי מסינקו
טספיה נגטו שירה
איתמר בן יקיר חצוצרה
אורי זלינגר טרומבון
אילון טושינר סקסופון טנור
אלעד גלרט סקסופון בריטון
אילן סמילן גיטרה חשמלית
יאן אילון גיטרה חשמלית
אמיר שדות גיטרה בס
תומר צוק קלידים
מתן אסייג תופים
רני בירנבאום כלי הקשה

Aviv Abeba Yosef dance
Ilan Maharat washint
Yaakov Lilai krar
Solomon Kehati masenqo
Tespiya Ngetu vocals
Itamar Ben Yakir trumpet
Uri Zelinger trombone
Eylon Toshiner tenor saxophone
Elad Gelert baritone saxophone
Ilan Smilan electric guitar
Yan Eylon electric guitar
Amir Sadot bass guitar
Tomer Tsuk keyboard
Matan Asayag drums
Rany Birnbaum percussion

אלמיטו – עולם ומלואו

פעמית ורבת משתתפים המציגה את העושר-חגיגה חד
והגוונים הרבים של התרבות והמוזיקה האתיופית
 בחגיגה זו יטלו. עם מיטב היוצרים הישראלים,האותנטית
 המנגנים מוזיקה מקורית,חלק חברי ההודנא אורקסטרה
יבוא״- יחד עם אנסמבל ״עד,המושפעת ממקצבים אפריקאים
 ועם אורחים, המנגן מוזיקה אתיופית מסורתית,)ADYABO(
 כוכב עולה בסצנת המוזיקה, ביניהם טספייה נגטו,נבחרים
. והרקדנית אביב אבבה יוסף,האתיופית בישראל

A one-time festival with multiple participants that
presents the richness and the many shades of
authentic Ethiopian music and culture, with the
finest Israeli artists. Participants in this celebration
include members of the Hudna Orchestra, who
play original music influenced by African rhythms,
along with the Adyabo ensemble, which plays
traditional Ethiopian music, and selected guests
including Tespiya Ngetu, a rising star on the
Israeli-Ethiopian music scene, and dancer Aviv
Abeba Yosef.

.מאות אירועים

. עיר אחת.ארבעה סופי שבוע

24-22 | 17-15 | 10-8 | 3-1
2016 דצמבר

17.12.16
21:00 | מוצ"ש | י"ז בכסלו תשע"ז | התחנה הראשונה ירושלים

:למידע על האירועים וחבילות הלינה

itraveljerusalem.com

Saturday | The First Station Jerusalem | 21:00
Free to the public as a Hamshushalaim event | כניסה חופשית על בסיס מקום פנוי במסגרת אירועי חמשושלים
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Tespa (hope)
אבטה בריהון סקסופון
זנבה בגשאו תופים
ווסן זלאלם שירה
נתי בלטה שירה
זלאלם פיסחה קלידים
סיום דסה סקסופון
טל סנדמן גיטרה
בן אידלשטיין בס
 ריקוד,קנובש אבבה שירה

שנות השישים ותחילת שנות השבעים באתיופיה נודעו
 עד לעלייתה של,כ"תור הזהב" של המוזיקה האתיופית
 בשנים אלו ספגה המוזיקה.החונטה הצבאית לשלטון
על- וכוכבי, רוק וג'אז,האתיופית השפעות מגוונות של פופ
 אלמיהו אשטה ואסתר אווקה יצרו,מקומיים כמחמוד אחמד
 הנחשבים עד היום,שירים ששילבו השפעות אלה בשיריהם
.לפופולריים מאד באתיופיה

)טספה (תקווה

The Golden Age
of Ethiopian Music

תור הזהב
של המוזיקה האתיופית

 מהמוזיקאים הבולטים,הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון
 ובליווי, מוביל אנסמבל נגנים צעיר,שעלו לישראל מאתיופיה
הזמרת המבטיחה קנובש הם יציגו מחווה לתקופה חשובה זו
.בתולדותיה של המוזיקה האתיופית

Abate Berihun saxophone
Zenebe Begashaw drums
Wosen Zlalam vocals
Nati Balteh vocals
Zalalam Pisha keyboard
Sayum Dasa saxophone
Tal Sandman guitar
Ben Idelstein bass
Kenobesh Abeba vocals and dance

The 60s and early 70s in Ethiopia are known
as the golden age of Ethiopian music, up to
the military junta’s rise to power. During those
years Ethiopian music absorbed varied influences
of pop, rock and jazz and local superstars like
Mahmoud Ahmed, Alemayehu Eshete, and Aster
Aweke created, incorporating these influences in
their songs, which to this day remain popular in
Ethiopia. Saxophonist and vocalist Abate Berihun,
one of the outstanding musicians to emigrate to
Israel from Ethiopia, leads an ensemble of young
performers, including the promising vocalist
Kenobesh, in a tribute to this important period in
the history of Ethiopian music.

18.12.16
19:00 | יום ראשון | י"ח בכסלו תשע"ז | בית הקונפדרציה
Sunday | Confederation House | 19:00
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Maya Dunietz
מרים גברו מוזיקה-אמהוי צגה
 ניהול אמנותי,מאיה דוניץ פסנתר
אסף תלמודי אקורדיון
היווט מקונן שירה

מאיה דוניץ שבה ליצירות לפסנתר מאת הנזירה אמהוי
 אגדה ירושלמית המתגוררת בכנסיה,מרים גברו-צגה
 פסנתרנית ואמנית סאונד, מלחינה, דוניץ.אתיופית בירושלים
 מעלה בשנים,מהמקוריות והמבריקות ביותר בזירה המקומית
האחרונות ברחבי העולם רסיטלים לפסנתר סולו המציגים את
 יצירות הנעות,המוזיקה המופלאה של המלחינה אמהוי צגה
 מוזיקה אתיופית,על הציר שבין מוזיקה מערבית קלאסית
 דוניץ תארח במופע את המוזיקאי.מסורתית ומוזיקה נוצרית
. ואת הזמרת היווט מקונן, שינגן באקורדיון,אסף תלמודי

Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou music
Maya Dunietz piano, musical director
Asaf Talmudi accordion
Hiwot Mekonnen vocals

Maya Dunietz returns to piano compositions
by Sister Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou,
a Jerusalem legend who lives in the Ethiopian
church in Jerusalem. Dunietz, one of the most
original and brilliant composers, pianists and
sound artists on the local scene has, in recent
years, given piano recitals of the marvelous music
by Emahoy Tsegué, works that move on an axis
between Western classical, traditional Ethiopian
and church music. Dunietz will host accordionist
Asaf Talmudi and vocalist Hiwot Mekonnen.

plays works by
Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou

מאיה דוניץ

מנגנת מיצירותיה של
 מרים גברו- אמהוי צגה

18.12.16
21:30 | יום ראשון | י"ח בכסלו תשע"ז| בית הקונפדרציה
Sunday | Confederation House | 21:30
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AvevA & her Ensemble : ולהקתה מציגיםAvevA
אבבה דסה שירה
 קולות,אליזה אקוונדו תופים
 קולות,עומר לוצקי בס
 קולות,אסף לביא קלידים
 קולות,תמיר הלל גיטרה
סולומון קהתי מסנקו

Aveva Dese vocals
Elisee Akowendo drums, vocals
Omer Lutzky bass vocals
Asaf Lavie keyboard vocals
Tamir Hillel guitar vocals
Solomon Kehati masenqo

סול חושני ומלא- ולהקתה מציגים מופע אפרוAvevA
 בו הגרוב, הלהקה מתמקדת בקצב בועט ומשחרר.באהבה
האפריקאי מתמזג בביטים האורבניים של תל אביב ואינו
 הסולנית אבבה דסה מושלת.מותיר ברירה אלא לקום ולרקוד
 אותם היא,בקצב המהפנט בקולה הנדיר ושיריה רבי העוצמה
.מבצעת באנגלית ובאמהרית עוסקים בעיקר במוטיב החופש
הלהקה מופיעה מזה שלוש שנים ואלבומה הראשון יוצא
.בימים אלו בהפקתו של יוסי פיין

Afro-soul
in English and Amharic

סול-מופע אפרו
באנגלית ובאמהרית

AvevA and her ensemble present a sensuous
Afro-soul performance filled with love. They
focus upon a rebellious and liberating beat, where
African groove mixes with the urban beats of Tel
Aviv, leaving no choice but to get up and dance.
Soloist Aveva Dese’s rare voice and powerful
songs, performed in English and Amharic, deal
mainly with the theme of freedom. The ensemble
has been performing for three years and is
currently working on its first soon-to-be-released
album, produced by Yossi Fein.

19.12.16
19:00 | יום שני | י"ט בכסלו תשע"ז | בית הקונפדרציה
Monday | Confederation House | 19:00
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Adyabo Ensemble

"יבוא-אנסמבל "עד

The sources of Ethiopian music
 שירה,יעקב לילאי קרר
טספייה נגטו שירה
אילן מהרט וושינט
דניאל דרסו תופים
סולומון קהתי מסינקו

Yaakov Lilai krar, vocals
Tesfaye Negatu vocals
Ilan Maharat washint
Daniel Derso drums
Solomon Kahati masenqo

שורשי המוזיקה האתיופית

הרכב מוזיקלי ייחודי המתבסס על טהרת המוזיקה האתיופית
 ההרכב מציג עיבודים מסורתיים לצד.השורשית והמסורתית
עיבודים מודרניים ומתמחה בסגנונות מוזיקליים מאזורים
, טיגריי,) (כשם האנסמבלAdyabo – שונים באתיופיה
 בהופעותיו של האנסמבל. אורמו ועוד, ווליטה, גורגה,אמהרה
 ואילו חבריו מנגנים בכלים,משולבים גם מחול ושירה
, כלי מיתר אחד דמוי כינור; קרר, מסינקו:אתיופיים עתיקים
 הידוע עוד מתקופת דוד, מיתרים5  בעל,כלי מיתר דמוי נבל
. חליל אתיופי העשוי מקני סוף,המלך; וושינט

This unique musical ensemble is dedicated
to Ethiopian ethnic and traditional music.
The ensemble offers traditional arrangements
alongside modern ones and specializes in
musical styles from different regions of
Ethiopia: Adyabo (like the ensemble’s name),
Tigray, Amhara, Gurage, Wolayita, Oromia and
others. Its performances combine dance and
song, while its members play ancient Ethiopian
musical instruments: masenqo, a harp-like
stringed instrument; krar, a 5-stringed harp-like
instrument known since the time of King David;
and washint, an Ethiopian reed flute.

19.12.16
21:30 | יום שני | י"ט בכסלו תשע"ז | בית הקונפדרציה
Monday | Confederation House | 21:30
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כתיבה ובימוי משה מלכא
,אדגה-שחקנים תהילה ישעיהו
, חלי אמרש סינקה,אימוס איינו
 אבי פומברג,טמסגן סנבטו
תפאורה ותלבושות גילי עזרן
מוזיקה עדי חייט
עיצוב תאורה נהוראי לוידור
מתרגמת אלמז איתאו
עוזר במאי ניר לנדא

Written and directed by
Moshe Malka
actors Tehilla Yshayahu-Adghe,
Emos Ayenu, Heli Amresh-Sinka,
Temessegen Senvetu, Avi Pomberg
costumes Gili Azran
music Adi Hayyat
lighting Nehorai Levidor
translator Elmaz Itao
assistant to the director Nir Landa

הזיה על רווק שבור לב וארבעה פליטים מאריתריאה שכוחות
 הפליטים המותשים והרעבים.הבטחון מנהלים מרדף אחריהם
 ובתוך הבית נחשפים,נקלעים אל ביתו של אבי הרווק הרומנטי
 וגם פרשת אהבה עדינה, מאבקי כוחות וחשדות,פצעי המסע
.הנרקמת בין אבי הרומנטיקן לטוטי הפליטה היפהפיה
זוהי אגדה אורבנית רלוונטית ואמיתית מאוד על מפגש בין
.עולמות וזהויות שקורסות בתוך לילה הזוי אחד בתל אביב
. אנגלית ועברית,  טיגרית:שלוש שפות מדוברות בהצגה

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

Premier performance

אנסמבל התיאטרון
אתיופי הולגאב-הישראלי
בניהולו האמנותי
:של משה מלכא מציג

הצגת בכורה

Refugees

פליטים

This is a fantasy about a heartbroken bachelor
and four refugees from Eritrea being pursued
by security forces. The exhausted and hungry
refugees find safe haven in the home of Avi, a
romantic bachelor. There, wounds sustained
during the journey, power struggles and
suspicions emerge, as well as a love affair
between the romantic Avi and a beautiful refugee,
Tuti. This is a relevant and very real urban legend
on a meeting between worlds and fantasies that
collapse over the course of a single night in Tel
Aviv. The play is presented in three languages:
Tigrinya, English and Hebrew.

תאריכים נוספים

20:00 , בית הקונפדרציה, כ"א בכסלו תשע"ז,21.12.16 | יום רביעי
20:00 , בית הקונפדרציה, כ״ג בכסלו תשע"ז22.12.16 | יום חמישי
20:30 , בית הקונפדרציה, כ"ז בכסלו תשע"ז,27.12.16 ,| יום שלישי
20:00 , בית הקונפדרציה, ה' בטבת תשע"ז,3.1.17 ,| יום שלישי
20:30 ,) תאטרון ענבל (ת"א, י"ג בטבת תשע"ז,11.1.17 ,| יום רביעי

Additional dates

| Wednesday, 21.12.16, Confederation House, 20:00
| Thursday, 22.12.16, Confederation House, 20:00
| Tuesday, 27.12.16, Confederation House, 20:30
| Tuesday, 3.1.17, Confederation House, 20:00
| Wednesday, 11.1.17, Inbal Theater (Tel Aviv), 20:30

20.12.16
19:30 | יום שלישי | כ' בכסלו תשע"ז | בית הקונפדרציה
Tuesday | Confederation House | 19:30
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:ערב מיוחד הכולל שני מופעי מחול

Two dance performances in one special evening:
:רקדנים
דגה פדר
מזל דמוזה
גודאי בתאולי
יעל אבינתן
לילי לואי
עינב ברוך
אוואקה סמלין
ניהול וכוריאוגרפיה דגה פדר

 ("צעדים" באמהרית) מציגה קומפוזיציהArmija היצירה
מודרנית השואבת את שפת התנועה שלה מתוך אלמנטים
 במרכז.של המחול המסורתי של שבט הטיגראי באתיופיה
העבודה עומדת דמות שהיא ספק ֵאם ספק מובילת להקת
רקדניות המרחפות אחריה בחלל לאורך מסלולי-ציפורים
 מתווה, מגוננת ואצילית, דמות האם.נדידה בלתי נראים
בגופה מסלולים של סדירויות בתוך מרחב כאוטי שבו נאספת
.ומתפזרת קבוצת הדמויות כמתוך תנועה של נשימה ונשיפה
המחול נע בין קטבים של פחד וחוסר אונים המתפרצים כאשר
,הלהקה מאבדת את מרכזה לבין רגעים של בטחון בחיק האם
.המתגלמת לסירוגין בגופן של הרקדניות השונות
 יוצאת מלקסיקון,יוצרת וציירת- שהיא גם זמרת,דגה פדר
התנועה של המחול האתיופי ונשענת על דימויים מהתרבות
. אך יוצרת וריאציות עכשוויות ומפתיעות ברעננותן,האתיופית
 על ידי רות אשל וקבוצת רקדנים2005-להקת ביתא הוקמה ב
מאוניברסיטת חיפה כבית ליצירה וריקוד בהשראת המחול
.האתיופי

Dancers:
Dege Feder
Mazal Demuza
Godai Betawlin
Yael Avinathan
Lili Louai
Einav Baruch
Aweka Semalgn
Dege Feder management and
choreography

מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center

בשיתוף

Beta Dance Troupe
להקת המחול ביתא
and solo performance
ומופע סולו של
by Chulot/Tzvika Iskias צביקה היזיקיאס/צ'ולוט

20.12.16
21:00 |  מרכז ז'ראר בכר,יום שלישי | כ' בכסלו תשע"ז | אולם ליאו מודל
Tuesday | Leo Model Hall, Gerard Behar Center | 21:00

Beta Dance Troupe - Armija - להקת המחול ביתא

The work Armija (“steps” in Amharic) presents
a modern composition that draws upon the
language of movement from elements of
traditional dance of the Tigray tribe of Ethiopia.
The work centers upon a figure that is perhaps
a mother, perhaps the leader of a flock of birdsdancers soaring after it in space along an unseen
migratory route. The figure of the mother,
protective and noble, plots courses within chaotic
space in which a group of figures coalesces and
disperses, like the movements of inhaling and
exhaling. The dance moves between poles of
fear and helplessness that burst forth when the
flock loses its center, and moments of security
in the bosom of the mother, who is alternately
represented physically by various female dancers.
Dege Feder, also a vocal artist and painter, begins
from the Ethiopian lexicon of dance movement,
relying upon figures from Ethiopian culture, while
creating contemporary variations of surprising
freshness. The Beta Dance Troupe was founded
in 2005 by Ruth Eshel and a group of dancers
from the University of Haifa as a home for
creativity and dance inspired by Ethiopian dance.

20

Black Label
by Ofra Idel
עפרה אידל כוריאוגרפיה
צביקה היזיקיאס רקדן יוצר/צ'ולוט
יניב שינפלד מלחין
לילך אורנשטיין מנהלת חזרות
רובי אדלמן יועץ אמנותי
שחר ברקת עיצוב תאורה

Ofra Idel choreography
Chulot/Tzvika Iskias dancer
Yaniv Sheinfeld composer
Lilach Orenstein rehearsal manager
Ruby Edelman artistic consultant
Shahar Bareket lighting

מרכז
ז’ראר בכר

gerard behar
center

בשיתוף

סיפורים משעשעים ומטלטלים על השונה בחברה דרך עיניו
. צביקה היזיקיאס/של צ׳ולוט
 אשר עבר, יוצא אנסמבל בת־שבע,היזיקיאס הוא רקדן מצטיין
 דרך סיפורו האישי אנו חווים.מסע אישי וחברתי יוצא דופן
גם את סיפורה של ישראל העכשווית והדרך בה מתמודדים
.היחיד והחברה עם המציאות המורכבת בארץ
, מחול והומור, היא יצירה המשלבת תיאטרוןBlack Label
ומזמינה את הצופה לחוויה בלתי שגרתית באמצעות
.התבוננות בחייו דרך גופו של האחר

Entertaining and moving stories about social
outsiders as seen through the eyes of Chulot/
Tzvika Iskias. Iskias is an outstanding dancer,
formerly with the Batsheva Ensemble, with an
unusual personal story. Through his story we
experience the story of present-day Israel and the
way in which the individual and society deal with
the complex reality here. Black Label is a work
that combines theater, dance and humor and
invites the viewer to partake in an uncommon
experience, to observe his or her own life through
another person’s body.

Black Label
מאת עפרה אידל

Dancer creator:
Chulot/ Tzvika Iskias

:רקדן יוצר
צביקה היזיקיאס/צ'ולוט

Black Label

"Tezeta"

""תזטה

Israeli-Ethiopian
Musical Ensemble
hosts Shlomo Gronich
, שירה,אבטה בריהון סקסופון
ניהול מוזיקלי
זנבה בגשאו תופים
תומר מש בס
טיבי גולן חלילים
 מסינקו,אדוניה גואדה שירה
 שירה,ליאור גוונגול קרר
היווט מקונן שירה
אמן אורח שלמה גרוניך

Abate Berihun saxophone, vocals and
musical direction
Zenebe Begashaw drums
Tomer Mas bass
Tibi Golan flutes
Adoniya Goada vocals, masenqo
Lior Guwangul krar, vocals
Hiwot Mekonnen vocals
Guest artist Shlomo Gronich

אנסמבל המוזיקה
אתיופית-הישראלית
מארח את שלמה גרוניך

אתיופי "תזטה" (געגועים-אנסמבל המוזיקה הישראלי
באמהרית) הוקם לפני שנתיים על ידי בית הקונפדרציה
-במטרה לשמש במה לתרבות המוזיקלית הישראלית
 מנהלו המוזיקלי של האנסמבל הוא.אתיופית המתחדשת
 המכוון את יצירתו אל,הסקסופוניסט והזמר אבטה בריהון
 באנסמבל חברים.לבה של המוזיקה האתיופית המסורתית
 וביניהם,נגנים המנגנים בכלים אתיופיים עתיקים וייחודיים
 הנבל האתיופי שלפי המסופר מנגנים בו עוד מימי דוד,קרר
. המסינקו בן המיתר האחד ומערכת כלי ההקשה קברו,המלך
 מהיוצרים,האנסמבל יארח את הזמר והיוצר שלמה גרוניך
.המקוריים ביותר הפועלים בישראל בעשורים האחרונים

The Israeli-Ethiopian musical ensemble Tezeta
(“longings” in Amharic) was founded two years
ago by Confederation House with the aim of
serving as a stage for the renewal of IsraeliEthiopian musical culture. The ensemble’s
musical director is saxophonist and vocalist
Abate Berihun, whose work emanates from the
heart of Ethiopian traditional music. Members in
the ensemble play ancient and unique Ethiopian
instruments, including the krar, an Ethiopian
harp that legend has it was played in the time of
King David, the one-stringed masenqo and the
kebero drum array. The ensemble hosts vocalist
and composer Shlomo Gronich, one of the most
original artists active in Israel in recent decades.

21.12.16
22:00 | יום רביעי | כ״א בכסלו תשע"ז | צוללת צהובה
Wednesday | Yellow Submarine | 22:00
24

חברי הוועד המנהל של
בית הקונפדרציה
מייסד ,קלמן סולטניק ז"ל
יו”ר ,רמי קורנבלום
ד"ר אברהם אביחי
יעקב אבלמן
אלי אייל
ברברה גולדשטיין
דניאל דניאלי
אלן הופמן
מיכה ינון
עו"ד פול לנגא
יחיאל לקט
אלי עמיר
אהרון סולטניק
סמואל סולטניק
אורה סלע
איץ' קלמנוביץ'
יצחק רוגוב

Members of the Confederation House
Board of Directors:
Chairman and Founder, Mr. Kalman Sultanik
Acting Chairman, Rami Kornblum
Dr. Avraham Avihai
Mr. Kobi Abelman
Mr. Eli Eyal
Mrs. Barbara Goldstein
Mr. Danieli Daniel
Mr. Alan Hoffmann
Mr. Micha Yinon
Adv. Mr. Paul Lenga
Mr. Yehiel Leket
Mr. Eli Amir
Mr. Aharon Sultanik
Mr. Samuel Sultanik
Mrs. Ora Sela
Mr. Itzhak kalmanowitz
Mr. Yitzhak Rogow

הצטרפו למועדון החברים
ותיהנו מ 40%-הנחה
לכל המופעים והפסטיבלים
של בית הקונפדרציה

ניהול והפקה
מנכ"ל ומנהל אמנותי :אפי בניה | מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט | מפיק בפועל :יאן בירברייר
מפיקה בפועל :מג לויטין | רכזת תוכן ושיווק :איה לנג | אחראי טכני :כאמל סבאח | אחראי ערב :אריאל בן רעי
לאה דבואה-סטורה ,מיכל סלע | יח"צ :אורה לפידות  -תדמית ויחסי ציבור | סאונד :אורי ברק ,צביקה הירשלר
עריכת לשון :לירן גולוד | תרגום לאנגלית :אלן פריס | צילומים בתוכנייה :יוהנס אזנאו ,בני וודו ביינה ,מיה ברן,
גדי דגון ,אלירן טקלה ,עמית חי כהן ,אלכס ליפקין אייל לנדסמן ,מיקי ,משה מלכא ,מאיה סדון ,גוני ריסקין,
 , Gaya's Music ,Birhanעמוד השער :אסתר אווקה .צילום | photo Bithan :עיצוב גרפי :קרן שפירא-בוזגלו

פסטיבל הולגאב השביעי ליצירה ישראלית-אתיופית 2016
מודה לכל היוצרים והעושים במלאכה:
קרן ברכה:

ד״ר טלי יריב-משעל ,מנכ״לית | עדי בריל ,מנהלת פרויקטים
משרד התרבות והספורט:

יגאל עמדי ,יו"ר המועצה לתרבות ואמנות ישראלית
עו״ד יוסי שרעבי ,מנכ״ל | ענת גיני ,מרכזת תמיכות פסטיבלים
בטי דן ,מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת | כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות
עיריית ירושלים:

יורם ברוורמן ,מנהל האגף לתרבות ואמנויות | אייל עזרי ,סגן מנהל האגף לתרבות ואמנויות
מילכה בורנשטיין מי-טל ,סגנית הממונה על מוסדות תרבות | פטי ורדיקה ,רכזת תרבות ושיווק
הרשות לפיתוח ירושלים:

אייל חיימובסקי ,מנכ"ל | אילנית מלכיאור ,הממונה על התיירות

עלות כרטיס חבר לשנה :יחיד  70ש״ח | זוגי 120

משרד החוץ:

רפי גמזו ,ראש האגף לקשרי תרבות ומדע | עפרה בן יעקב ,מנהלת המחלקה לאמנויות באגף לקשרי תרבות ומדע
מישל שגב ,מנהלת המדור למוזיקה באגף לקשרי תרבות ומדע
העיר כל העיר:

אפרת גלנצר ,פרסומים
מרכז ז'ראר בכר אולם ליאו מודל:

בנצי ביטרן ,מנכ"ל

לפרטים ולהרשמה ,02-6245206 :שלוחה 0
shivuk@conhouse.org.il

ש״ח

עמ׳

שם המופע

מועד

אולם

מחיר

6

אסתר אווקה

יום ה׳ | 15.12.16
21:00

אולם שרובר
תיאטרון ירושלים

 180ש"ח

8

אתיוביט אורקסטרה

מוצ״ש | 17.12.16
21:00

התחנה הראשונה
ירושלים

על בסיס
מקום פנוי

חינם

10

טספה (תקווה)

יום א׳ | 18.12.2016
19:00

בית הקונפדרציה

 70ש"ח

12

מאיה דוניץ

יום א׳ | 18.12.2016
21:30

בית הקונפדרציה

 70ש"ח

14

AvevA

יום ב׳ | 19.12.2016
19:00

בית הקונפדרציה

 70ש"ח

16

אנסמבל "עד-יבוא"

יום ב׳ | 19.12.2016
21:30

בית הקונפדרציה

 70ש"ח

18

תיאטרון הולגאב

יום ג׳ | 19:30 | 20.12.2016
יום ד׳ | 20:00 | 21.12.2016

בית הקונפדרציה

 70ש"ח

יום ג׳ | 20.12.2016
21:00

אולם ליאו מודל
ז'ראר בכר

 70ש"ח

צוללת צהובה

 90ש"ח

ולהקתה

להקת המחול ביתא
 22-20ומופע סולו של צ'ולוט/
צביקה היזיקיאס

24

אנסמבל תזטה מארח את יום ד׳ | 21.12.2016
שלמה גרוניך
22:00

*זכאי הנחה :גמלאים ,סטודנטים ,תלמידים ,חיילים ,נכים ,עיתונאים ,מנויי תיאטרון ירושלים
ומציגי כרטיס ירושלים יקבלו  20%הנחה | מנויי בית הקונפדרציה יקבלו  40%הנחה
תינתן הנחה לקבוצות בתיאום עם הפקת הפסטיבל | כרטיס שני ב 50%-למחזיקי כרטיס ישראכרט
*הזכות לשינויים שמורה לבית הקונפדרציה

לרכישת כרטיסים :בימות
www.bimot.co.il | *6226 | 02-6237000

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

www.confederationhouse.org
חפשו אותנו :בית הקונפדרציה

