פסטיבל

העוד
הבינלאומי

ﻋﻮﺩ

13

oud

8-17.11.12
תשע"גג
כסלו תשע
כ"ג חשוון  -ג' ל
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מנהל אמנותי :אפי בניה

קהל יקר,
כבר  13שנה ,פסטיבל העוּד הבינלאומי בירושלים מהווה מופת של דיאלוג ,סובלנות ואהבת אדם ,ומשרטט 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 .השנה ייפתח הפסטיבל בשירת הקודש העברית ,יעבור אל גדולי המלחינים ,הזמרים והזמרות הערבים ויינעל
במחווה למוסיקה מכרתים .בכך שואב הפסטיבל מהמגוון האנושי הרב-תרבותי של ישראל ,ומזכיר לנו את העושר הכביר העומד
לרשות יוצרינו.
הצלחתו של הפסטיבל ,שהחל בעיר הבירה ,הביאה לשמחתנו להתרחבותו גם אל יישובי הפריפריה .בזכות כל זאת ,משרד התרבות
והספורט בראשותי גאה השנה ,כבכל שנה ,לתמוך בפסטיבל חשוב זה ולעודד את העשייה המוסיקלית החשובה השואבת את
השראתה מהמורשות המוסיקליות העשירות שצמחו באגן הים התיכון.
אני מברכת את כל העושים במלאכה ,את המנהל האמנותי אפי בניה ואת כל עובדי בית הקונפדרציה ,ומאחלת לצופים ולמאזינים
הנאה שלמה וחוויה אישית ואנושית המגעת עד עומק הלב.
שלכם,
לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ
ﻳﺷﻛﻝ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻁﻼﻗﻪ ﻣﻧﺫ  ۱۳ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺩﻭﺓ ﻟﻠﺣﻭﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻭﺣﺏ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ،ﻭﻳﺭﺳﻡ ﺻﻭﺭﺓ ﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ ﻣﻧﻭﻋﺔ ﻭﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺗﻧﻭﻉ
ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﺭﺍﺑﻁﺔ ﻣﻌﺎ.
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻐﻧﻳﺔ ﺑﺗﻌﺩﺩﻳﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭ ﺑﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ،ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻭﻗﺩﻳﻣﺔ ،ﺷﺭﻗﻳﺔ ﻭﻏﺭﺑﻳﺔ .ﺳﻳﻔﺗﺗﺢ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺄﻏﺎﻥ ﺩﻳﻧﻳﺔ ﻋﺑﺭﻳﺔ ﻟﻳﻧﺗﻘﻝ ﺑﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ،ﺍﻟﻣﻐﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻐﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻭﻳﺧﺗﺗﻡ ﻧﺷﺎﻁﺎﺗﻪ ﺑﺗﻛﺭﻳﻡ
ﺧﺎﺹ ﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺟﺯﻳﺭﺓ ﻛﺭﻳﺕ .ﻭﺑﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻳﻧﻬﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ،ﻭﻳﺫﻛﺭﻧﺎ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻐﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻧﺎ.
ﻟﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻧﺟﺎﺡ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻧﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،ﻟﺣﺳﻥ ﺣﻅﻧﺎ ﻭﻋﻅﻳﻡ ﺳﺭﻭﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﺳﻳﻊ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻭﺍﻧﺗﺷﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻥ ﻭﺑﻠﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺑﻼﺩ،
ﻭﻫﻭ ﺃﻣﺭ ﻳﺑﻌﺙ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ ﺗﺣﺕ ﻗﻳﺎﺩﺗﻲ ،ﺍﻟﻔﺧﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻳﺩﻓﻌﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ،ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻠﻬﻡ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺍﻟﻐﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﻣﺎ ﻭﺗﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺣﻭﺽ ﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ.
ﺃﺣﻳﻲ ﻛﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ،ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻳﻔﻲ ﺑﻧﻳﺎ ﻭﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ ،ﻭﺃﺗﻣﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﻬﻭﺭ ﻭﻟﻠﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ ﻭﻗﺗﺎ ﻁﻳﺑﺎ ﻭﺗﺟﺭﺑﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ
ﻭﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻓﺭﻳﺩﺓ ﺗﻣﺱ ﺃﻋﻣﺎﻕ ﺍﻟﻘﻠﺏ.
ﺑﺈﺧﻼﺹ
ﻟﻳﻣﻭﺭ ﻟﻳﻔﻧﺎﺕ
ﻭﺯﻳﺭﺓ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﺎﺿﺔ

Dear Audience,
For the last thirteen years, the Jerusalem International Oud Festival has been an example of dialogue, tolerance and love
of humankind, painting a wondrous, colorful picture of interrelated, interconnected cultures.
This rich multi-cultural project sheds a clear light on the affinity of modern Israeli creativity to Jewish traditions and others,
new and old, eastern and western. Drawing from Israel's multi-cultural human spectrum, the Festival will open with sacred
Hebrew song, continue on to the great Arabic composers and singers, and end with a salute to music from Crete. Thus, the
Festival reminds us of the immense riches open to our creators.
We are delighted that the success of the Festival, which began in our capital, has led to its expansion to communities in
our periphery. For this and more, the Ministry of Culture and Sports, under my leadership, is proud to support this important
festival this year, as every year, and to encourage this significant musical achievement which draws inspiration from the rich
musical heritages of the Mediterranean.
I congratulate all those who have worked so hard, including the Director, Effie Benaya, and the Confederation House staff,
and wish viewers and listeners great pleasure, and a personal, stirring experience that will touch their hearts deeply.
Sincerely,
Limor Livnat
Minister of Culture and Sports

2

תושבים ומבקרים יקרים,
פסטיבל העוּד הבינלאומי הוא מאירועי התרבות החשובים והמהנים בעיר ,וכבר מזמן הפך למותג ירושלמי מצליח .בכל שנה אנו נהנים
מהצלילים החדשים והמתחדשים היוצאים מן הכלי העתיק והנפלא ,העוּד – מלך הכלים ,שכמוהו כירושלים ,טבורו של העולם.
העוּד הוא מכלי הנגינה העתיקים בעולם .מוצאו במזרח התיכון ,אך הוא נחשב לכלי המשלב מזרח ומערב ,והפופולריות שלו אך הולכת
וגוברת עם חלוף השנים.
ירושלים היא מהערים העתיקות בעולם ,נטועה עמוק בארץ-ישראל אך מסבירת פנים לעולם כולו .כל יום בה הוא שילוב בין מסורות,
בין מזרח ומערב ,ישן וחדש ,ליטורגי ומודרני .כראש העיר ,אני רואה עצמי אמון על שמירת מרקם השילובים היפה הזה ,המעמיד בעיר
פסיפס מרהיב אשר הפסטיבל שלפנינו מעיד עליו גם הוא.
כמו העוּד ,ירושלים הרי נמצאת בשיא של פופולריות ושל פריחה תרבותית ותיירותית – וידנו עוד נטויה .אני מאמין גדול בתרבות
המקומית ,והשקענו רבות בפיתוח ובשדרוג מבנים ומוסדות תרבות ,בהפקה של פסטיבלים ,הופעות ואירועי תרבות רבים ,וכן בטיפוחם
של האמנים והיוצרים המקומיים .ההשקעה בתרבותה של העיר היא השקעה חשובה ונכונה הן לאיכות החיים בה היום והן למען המחר.
תודתי לבית הקונפדרציה ,היוזם והמפיק את הפסטיבל ,ולשותפים הרבים המאפשרים את קיומו .אני מאחל לכולנו מופעים מלבבים
ומהנים.
בברכה,
ניר ברקת
ראש העיר ירושלים

ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﺍﻷﻋﺯﺍء
ﺇﻥ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ،ﻫﻭ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻭﺍﻟﻣﻣﺗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺗﺣﻭﻝ ﻣﻧﺫ ﺯﻣﻥ ﻁﻭﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺭﻛﺔ ﻣﻘﺩﺳﻳﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ .ﻓﻔﻲ ﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻧﺳﺗﻣﺗﻊ ﻭﻧﺷﻧﻑ
ﺁﺫﺍﻧﻧﺎ ﺑﺄﻧﻐﺎﻡ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﺗﻧﺑﻌﺙ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﺍﻟﺭﺍﺋﻌﺔ ،ﺍﻟﻌﻭﺩ -ﻣﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﻣﺛﻝ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻠﻪ.
ﻓﺎﻟﻌﻭﺩ ﻣﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﺃﺻﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻣﺯﺝ ﻭﺗﺩﻣﺞ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﺗﺯﺩﺍﺩ ﺷﻌﺑﻳﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻫﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﺍﻟﻘﺩﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻣﺯﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺑﺷﻭﺷﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻓﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻭ ﺩﻣﺞ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ،ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻭﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ،ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ .ﻭﻛﺭﺋﻳﺱ ﻟﻠﺑﻠﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﻋﺗﺑﺭ ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺅﺗﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﺳﻳﺞ ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﻓﺳﻳﻔﺳﺎء ﺗﺄﺳﺭ ﺍﻷﻟﺑﺎﺏ ﻳﺷﻬﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺃﻳﺿﺎ.
ﻛﻣﺎ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺷﻌﺑﻳﺗﻬﺎ ﻭﻧﻣﻭﻫﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺛﻘﺎﻓﻳﺎ ﻭﺳﻳﺎﺣﻳﺎ -ﻭﻻ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺃﻣﺎﻣﻧﺎ ﻛﺑﻳﺭ ﺟﺩﺍ .ﺃﻧﺎ ﻣﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺅﻣﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺅﻳﺩﻳﻥ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﺛﻣﺭﻧﺎ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﻧﻳﺔ ﻛﺛﻳﺭﺓ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻳﻥ .ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻫﻭ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﻬﻡ ﻭﺻﺣﻳﺢ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺭﻓﻊ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﺃﻭﺟﻪ ﺷﻛﺭﻱ ﻟﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ ،ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﻭﻟﻠﺷﺭﻛﺎء ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻳﺣﻭﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ .ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻋﺭﻭﺿﺎ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﻣﻣﺗﻌﺔ.
ﻣﻊ ﺗﺣﻳﺎﺕ
ﻧﻳﺭ ﺑﺭﻛﺎﺕ
ﺭﺋﻳﺱ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﺍﻟﻘﺩﺱ

Dear Residents and Visitors,
The International Oud Festival is one of the most important and enjoyable cultural events in the city, and a longstanding and
successful Jerusalem enterprise. Every year we enjoy new and renewed sounds produced by this ancient and wonderful king of
musical instruments, the oud—which, like Jerusalem, is a hub of the universe.
The oud is one of the most ancient musical instruments in the world. Its origins are in the Middle East, but it is also an instrument
that combines East and West and has grown in popularity over the years.
Jerusalem is one of the most ancient cities in the world, firmly established in the Land of Israel, but welcoming all. Each day here
is an intermingling of traditions, between East and West, old and new, liturgical and modern. As the city’s mayor, I see myself
responsible for maintaining these beautiful combinations, which create an impressive mosaic in the city that is also mirrored by
this festival.
Like the oud, Jerusalem is at the peak of popularity and enjoys flourishing culture and tourism—and this is but the beginning. I
am a great believer in the local culture. We have made a major investment in the development and improvement of buildings and
cultural institutions, producing numerous festivals, performances and cultural events, as well as encouraging local artists and
performers. The city’s investment in culture is an important and essential one for the quality of life here, today and in the future.
My thanks to Confederation House, initiator and producer of the festival, and to the many partners who make this event possible.
I wish you all fascinating and enjoyable performances.
Nir Barkat,
Mayor of Jerusalem
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באי הפסטיבל ,אמנים ושוחרי מוסיקה יקרים,
פסטיבל העוּד הבינלאומי בירושלים ,שהחל את דרכו כיוזמה לחשיפת המוסיקה הערבית הקלאסית בפני קהלים חדשים ולהנאתם
של קהלים ותיקים ,מגיע אל שנתו ה 13-כאחד מאירועי התרבות החשובים בעיר .שוב ניתן להתמוגג מן המגוון והעושר של המופעים
המשקפים נאמנה את המגוון והעושר של ירושלים.
פסטיבל זה הוא דרך נוספת לבטא את ייחודה של העיר :מקום שנוצרים בו חיבורים קסומים בין צלילים ישנים לצלילים עכשוויים,
בין תרבות המזרח לתרבות המערב ,בין אמנים מקומיים למוסיקאים מכל העולם .מרגש במיוחד החיבור בין יוצרים ערבים ליוצרים
יהודים ,שיצירותיהם המקוריות והמשותפות נוטעות תקווה בלב שומעיהן.
כבכל שנה ,הפסטיבל סוגר תקופה עמוסת אירועי תרבות בעיר – אירועים המאפשרים הצצה לרוחב היצירה והעשייה המתקיימות
בה כל ימות השנה .הקרן לירושלים תמשיך לתמוך במגוון היצירה התרבותית בעיר מתוך אמונה כי התרבות בכוחה לגשר ולחבר בין
שונים .כפי שהיטיב לומר נגן העוּד הארמני הנודע ארא דינקג'יאן ,שהתארח בפסטיבל לא פעם" ,המשמעות של מוסיקת העוּד היא
באפקט המאחד .השפה המוסיקלית היא אחת .עובדים ,יושבים כמו אחים וזה המסר שלנו".
ברכות לבית הקונפדרציה ולמנהלו הכללי והאמנותי ,אפי בניה ,והנאה רבה למבצעים ולמאזינים.
מרק סופר
נשיא הקרן לירושלים

ﺗﺣﻳﺔ ﻣﺎﺭﻙ ﺳﻭﻓﻳﺭ -ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﺿﻳﻭﻑ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﺍﻟﻔﻧﺎﻧﻭﻥ ﻭﻣﺣﺑﻭ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻷﻋﺯﺍء
ﺇﻥ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﺩﺃ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﻛﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﻛﺷﻑ ﻭﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﻟﻣﺗﻌﺔ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ
ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ،ﻳﺻﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﻟـ 13ﻛﺄﺣﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ .ﺗﺗﺎﺡ ﻟﻧﺎ ﺍﻟﻔﺭﺻﺔ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻭﺍﻟﻐﻧﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛﺱ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺗﻧﻭﻉ ﻭﻏﻧﻰ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ.
ﺇﻥ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻫﻭ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﻳﺭ ﻋﻥ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ :ﻣﻛﺎﻥ ﻧﻧﺳﺞ ﻓﻳﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﺎﺣﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺃﻧﻐﺎﻡ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻭﺃﻧﻐﺎﻡ ﺁﻧﻳﺔ ،ﺑﻳﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺑﻳﻥ ﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﻣﺣﻠﻳﻳﻥ ﻭﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .ﻟﻌﻝ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﻣﺷﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺑﻁ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎء ﺑﻳﻥ ﻣﺑﺩﻋﻳﻥ ﻋﺭﺏ ﻭﻳﻬﻭﺩ ،ﺗﺯﺭﻉ ﺇﺑﺩﺍﻋﺎﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻳﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺍﻷﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ.
ﻳﺧﺗﺗﻡ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﻛﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺑﻔﺗﺭﺓ ﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ -ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺇﻟﻘﺎء ﻧﻅﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺳﺎﻉ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ.
ﺳﻳﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ،ﺇﻳﻣﺎﻧﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺳﺭ ﻭﺍﻟﺭﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻳﻥ .ﻭﻛﻣﺎ ﻋﺑﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻭﻓﻕ،
ﻋﺎﺯﻑ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻣﺷﻬﻭﺭ ﺁﺭﺍ ﺩﻳﻧﻛﻳﺟﺎﻥ" :ﺗﻛﻣﻥ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺛﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﻭﺣّ ﺩ .ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ،ﻧﻌﻣﻝ ﻭﻧﺟﻠﺱ ﻣﻌﺎ ﻛﺎﻹﺧﻭﺓ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺭﺳﺎﻟﺗﻧﺎ".
ﻛﻝ ﺍﻟﺗﺣﻳﺎﺕ ﻟﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ ﻭﻟﻠﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ ،ﺁﻓﻲ ﺑﻧﻳﺎ ،ﻭﻧﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛﻡ ﻭﻟﻠﻣﺳﺗﻣﻌﻳﻥ ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ ﻭﺭﺍﺋﻌﺔ.
ﻣﺎﺭﻙ ﺳﻭﻓﻳﺭ
ﺭﺋﻳﺱ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻘﺩﺱ

Dear Festival Guests, Artists and Music Lovers,
The Jerusalem International Oud Festival, which started as an initiative to present Arab classical music for the enjoyment of
new and veteran audiences, has reached its 13th year as one of the city’s outstanding cultural events. Once again, we take
pleasure in the variety and richness of performances that mirror Jerusalem’s cultural variety and wealth.
This festival provides a further way to express the city’s uniqueness: Jerusalem is a place with magical associations
between old and contemporary sounds, between the cultures of East and West, and between local and international artists.
Particularly encouraging are connections formed between Arab and Jewish artists, whose original collaborations plant hope
in the hearts of listeners.
As in previous years, the festival closes a period chock-full of cultural events in the city—events that provide a panoramic
overview of the creative activity that is underway here every day of the year. The Jerusalem Foundation will continue to
support a broad range of cultural creativity in the city, in the belief that culture can serve as a bridge and connect people. As
the well-known Armenian oud player Ara Dinkjian aptly put it, “The meaning of the oud’s music is its unifying effect. There
”is one musical language. We work and sit together as brothers and that is our message.
Congratulations to Confederation House and its general and artistic director, Effie Benaya. I extend my wishes for great
enjoyment to performers and listeners alike.
Mark Sofer
President, The Jerusalem Foundation
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אורחים יקרים,
פסטיבל העוּד הבינלאומי בירושלים חוגג  13שנים של יצירה והנאה .במהלך כל השנים הללו ביקשנו להציג בפני הקהל בישראל
את התרבות המוסיקלית הערבית הגדולה והמגוונת להפליא ,על השפעותיה השונות ועל קשרי הגומלין ההדוקים שלה עם תרבויות
מוסיקליות שכנות.
זו המשימה שהצבנו לעצמנו לפני  13שנה ,ובזכותה היה הפסטיבל לחלוץ בהפקת מופעים שחשפו את הקשרים בין המסורות
המוסיקליות הערביות ובין הפיוטים של יהדות ספרד ,כמו גם את הדמיון בין המוסיקה הערבית לבין המוסיקה הפרסית וההודית.
גם השנה נציג מגוון מופעים שיביאו אליכם מסורות מוסיקליות עתיקות ומודרניות ,ובהן מסורות מאנדלוסיה ,כרתים ,תוניס ,מזרח
אירופה וכמובן רחבי המזרח התיכון.
אני מבקש להודות לכל הגופים והאנשים התומכים בפסטיבל ,ומאחל לכולנו הנאה רבה ,עניין ושמחה.
אפי בניה
מנהל אמנותי

ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﺍﻷﻋﺯﺍء
ﻳﺣﺗﻔﻝ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻌﻭﺩ ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷﺭ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻥ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺗﻌﺔ .ﺳﻌﻳﻧﺎ ﻁﻳﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻌﺭﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺩﻫﺷﺔ ،ﺑﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺛﻳﻘﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻣﺟﺎﻭﺭﺓ.
ﻟﻘﺩ ﻭﺿﻌﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻧﺻﺏ ﺃﻋﻳﻧﻧﺎ ﻗﺑﻝ  ۱۳ﻋﺎﻣﺎ ،ﻭﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺋﺩ ﻭﻁﻼﺋﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻋﺭﻭﺽ ﻛﺷﻔﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺷﻌﺭ ﻳﻬﻭﺩ ﺍﻷﻧﺩﻟﺱ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔﺕ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺷﺑﻪ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﻳﺔ .
ﺿﺭ ﺇﻟﻳﻛﻡ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻭﻋﺻﺭﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺩﻟﺱ ،ﻛﺭﻳﺕ ،ﺗﻭﻧﺱ ،ﺷﺭﻗﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺑﻁﺑﻳﻌﺔ
ﺳﻧﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﺿﺎ ،ﻋﺭﻭﺿﺎ ﺗُﺣْ ِ
ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ.
ﺑﻭﺩﻱ ﺃﻥ ﺃﺷﻛﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﻋﻣﻳﻥ ﻟﻠﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺃﺗﻣﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﺗﻌﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ،ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﻭﺳﺭﻭﺭً ﺍ.
ﺇﻳﻔﻲ ﺑﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻔﻧﻲ

Dear Guests,
The Jerusalem International Oud Festival is celebrating its thirteenth year of creativity and enjoyment. During all of these
years we sought to present the audience in Israel with the great and incredibly varied Arab musical tradition, and the
varied influences in all directions from neighboring musical cultures.
This has been our goal for the past 13 years and through it, the festival has become a pioneer in producing performances
that reveal the connections between Arab musical traditions and the piyyutim of Spanish Jewry, as well as features
shared by Arabic, Persian and Indian music. This year we shall once more present performances that will bring you
ancient and modern musical traditions, including ones from Andalusia, Crete, Tunisia, Eastern Europe and, of course,
the Middle East. I would like to thank the organizations and individuals that support this festival, and wish all of us great
pleasure, fascination and joy.
Effie Benaya
Artistic director
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כ"ג חשוון תשע"ג

מופע פתיחה

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

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ

Opening performance

אברהם אבן עזרא:
הלב ,הרוח והנשמה

להקת המדרגות מארחת את אהוד בנאי ,שלומי שבן,
שאנן סטריט ,ליאור אלמליח ואלברט עמר

ﺃﺑﺭﻫﺎﻡ ﺑﻥ ﻋﺯﺭﺍ :ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﻧﻔﺱ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ

ﻓﺮﻗﺔ "ﻫﻤﺪﺭﺟﻮﺕ" ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ ﺇﻳﻬﻮﺩ ﺑﻨﺎﻱ ،ﺷﻠﻮﻣﻲ ﺷﺒﺎﻥ ،ﺷﺄﻧﺎﻥ
ﺳﺘﺮﻳﺖ ،ﻟﻴﺌﻮﺭ ﺍﳌﻠﻴﻠﺢ ﻭﺃﻟﺒﺮﺕ ﻋﻤﺎﺭ

Abraham Ibn Ezra:
Heart, Spirit and Soul

6

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

בקרוב

The Madregot Ensemble hosts Ehud Banai, Shlomi Shaban,
Shaanan Street, Lior Elmaliach and Albert Amar

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

מחווה למשורר ,הפילוסוף ,הבלשן ופרשן המקרא רבי אברהם בן מאיר
ִאבן עזרא ) ,(1164–1089בן תור הזהב של יהדות ספרד.
אבן עזרא – אשר כונה גם ראב"ע ואברהם השר – חיבר שירי חולין ,שבח
וידידות ,המעידים עד היום על שנינותו ועל ההומור החריף שלו .לאחר
שמלאו לו חמישים החל לנדוד במדינות אירופה ולהפיץ את חוכמת
יהדות ספרד וצפון אפריקה .בתקופה זו החל לעסוק גם באריתמטיקה,
באסטרולוגיה ובאסטרונומיה; כיום קרוי על שמו מכתש בירח.
במופע יבוצע מבחר משירתו של אבן עזרא בפרשנות מיוחדת של
להקת המדרגות ,ממייסדות זרם הרוק היהודי בישראל .אל חברי הלהקה
יצטרפו אמנים אורחים מן השורה הראשונה.
מופע זה ממשיך את סדרת המופעים שפסטיבל העוּד מקדיש לתור
הזהב של יהדות ספרד )בין המופעים הקודמים היה "אדומי השפתות"
של ברי סחרוף ורע מוכיח ,שהוקדש למשורר ר' שלמה אבן גבירול(,
ובמסגרתו יושק גם ספר-דיסק בהוצאת "נענע דיסק".

ﺗﻛﺭﻳﻡ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ،ﺍﻟﻔﻳﻠﺳﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻣﻔﺳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺭﺍﻩ ﺍﻟﺭﺍﺑﻲ ﺃﺑﺭﺍﻫﺎﻡ ﺑﻥ ﻣﺋﻳﺭ ﺑﻥ
ﻋﺯﺭﺍ ،ﺭﺟﻝ ﺍﻟﻌﺻﺭ ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ ﻟﻳﻬﻭﺩ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ .ﻧﻅﻡ ﺑﻥ ﻋﺯﺭﺍ ﻗﺻﺎﺋﺩ ﺃﺩﺑﻳﺔ ،ﻭﻣﺩﻳﺢ
ﻭﺻﺩﺍﻗﺔ ﺑﺭﺯﺕ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠﻛﺗﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺣﺱ ﺍﻟﺩﻋﺎﺑﺔ ﺍﻟﻼﺫﻉ .ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﺭﺳﻬﺎ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻟﻠﻌﺻﺭ ﺍﻟﺫﻫﺑﻲ ﻟﻳﻬﻭﺩ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ،ﺑﻌﺩ ﻋﺭﺽ
"ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺷﻔﺎﻩ ﺍﻟﺣﻣﺭ" ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﻪ ﺑﺎﺭﻱ ﺳﺣﺎﺭﻭﻑ ﻭﺭﻉ ﻣﻭﺧﻳﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺭﺱ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ
ﺭﺍﺑﻲ ﺍﺑﻥ ﺟﻔﻳﺭﻭﻝ .ﻭﺳﻳﺗﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﻛﺗﺎﺏ -ﻗﺭﺹ ﻳﻌﺭﺽ ﻓﺭﻗﺔ
"ﻫﻣﺩﺭﺟﻭﺕ" ﻭﻓﻧﺎﻧﻳﻥ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﺿﻳﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﻳﻌﺭﺿﻭﻥ ﺗﻔﺳﻳﺭﻫﻡ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯ
ﻟﻛﺗﺎﺑﺎﺕ ﺍﺑﻥ ﻋﺯﺭﺍ.

A tribute to the poet, philosopher, linguist and Bible commentator
Rabbi Abraham Ben Meir Ibn Ezra, who lived during the Spanish
Golden Age. Ibn Ezra wrote secular poems, and poems of praise
and friendship that highlight his wit and humor. This performance
con nues the series of Oud Fes val programs devoted to the Golden
Age in Spain. Last year’s program was “Red Lips” by Berry Sakharof
and Ra Mochiach, which was devoted to the poet Ibn Gabirol. With
the performance comes the dedica on of a CD presen ng the
interpreta ons of Ibn Ezra’s works by the Madregot Ensemble and
the guest ar sts.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

משתתפים
הוד דיין גיטרה וקולות
אילן דמרי שירה
אלון יופה תופים
עידו גונן בס
יניב רבה עוּד
יניב טייכמן עוּד
נאור דיין גיטרה
אמנים אורחים:
אהוד בנאי ,שלומי שבן,
שאנן סטריט ,ליאור אלמליח
ואלברט עמר

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻫﻭﺩ ﺩﻳﺎﻥ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﻭﺃﺻﻭﺍﺕ
ﺇﻳﻼﻥ ﺩﻣﺎﺭﻱ ﻏﻧﺎء
ﻳﻌﻧﻛﻠﻲ ﺳﻳﺟﻝ ﻋﻭﺩ
ﻳﻧﻳﻑ ﺭﺍﺑﺎ ﻋﻭﺩ
ﻧﺄﻭﺭ ﺩﻳﺎﻥ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ
ﻓﻧﺎﻧﻭﻥ ﺿﻳﻭﻑ ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ:
ﺇﻳﻬﻭﺩ ﺑﻧﺎﻱ ،ﺷﻠﻭﻣﻲ ﺷﺑﺎﻥ ،ﺷﺄﻧﺎﻥ
ﺳﺗﺭﻳﺕ ،ﻟﻳﺋﻭﺭ ﺍﻟﻣﻠﻳﻠﺢ ﻭﺃﻟﺑﺭﺕ ﻋﻣﺎﺭ

Participants
Hod Dayan guitar and vocals
Ilan Damari vocals
Alon Yofeh drums
Ido Gonen bass
Yaniv Raba oud
Yaniv Teichman oud
Naor Dayan guitar
Other ar sts:
Ehud Banai, Shlomi Shaban,
Shaanan Street, Lior Almaliah
and Albert Amar

27.12.12 – 20.12.12
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מוצאי שבת |  | 21:30תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺳﺑﺕ |  | 21:30ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻧﺭﻱ ﻛﺭﺍﻭﻥ
Saturday | 21:30 | Jerusalem Theater, Henry Crown Hall

ֵהי ְַרה
ַמ ַמה ז ְ

אתי אנקרי במופע תוניסאי

ﻣﺎﻣﺎ ﺯﻫﻳﺭﺓ

ﺇﺗﻲ ﺃﻧﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺗﻮﻧﺴﻲ

Mama Zehyerei

Etti Ankri in a Tunisian Performance

בשיתוף בית אבי חי
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בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

אוצרות רבים ועתיקים מוכמנים במסורתם של היהודים התוניסאים.
ניצוצות של מסורת עשירה ורבגונית חבויים במאכלים ,במנהגים ,בלבוש
וכמובן בשירים.
אוצרות אלה ליוו את ילדותה של אתי אנקרי ,אשר גדלה על רקע
המנגינות והמקצבים התוניסאיים הודות לסבתה ,ממה זהירה ,ילידת האי
ג'רבה .כעת היא שבה אל הצלילים הללו בליווי הרכב עשיר של תשעה
נגנים ,שישלבו מוסיקה מסורתית ושירים בשפה התוניסאית המדוברת
ומוסיקה עכשווית במקצב תוניסאי קלאסי לצד מקצבי אתנו-ג'אז.
"ממרחק השנים אני עוקבת אחרי החוט הדק שמחבר את הסיבה
והזיקה שבין ישראל לתוניס ",אומרת אנקרי" .אני מקשיבה שוב לשירים
ששמעתי בילדותי ובוררת מתוכם את מה שמתאים עכשיו ,נוסעת
למושב בדרום להקליט נשים תוניסאיות מג'רבה שאוצרות שירת
קודש יהודית ,פוגשת מוסיקאים מהעדה לחקור ולדרוש אחרי הסולם
התוניסאי ,חוקרת אנשים מהעדה שמושיטים יד טובה ברצון להוציא
לאור את הנפלא הטמון במסורת הזאת .לאט-לאט ,בעזרת השם ,נרקם
המופע 'ממה זהירה' כמו מסע שמתחיל בנקודה אחת ומשנה את פני
ההולכים בכל צעד".

ﻭُﻟﺩﺕ ﺟﺩﺓ ﺇﻳﺗﻲ ﺃﻧﻛﺭﻱ ،ﻣﺎﻣﺎ ﺯﻫﻳﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺟﺯﻳﺭﺓ ﺟﺭﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻭﻧﺱ .ﻭﻛﺎﻧﺕ ﺃﻳﺗﻲ
ﺃﻧﻛﺭﻱ ﻁﻳﻠﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻁﻔﻭﻟﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎﻁﺔ ﺑﺄﻧﻐﺎﻡ ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺗﻭﻧﺳﻲ .ﺗﻘﻭﻝ ﺇﻳﺗﻲ" :ﺃﺳﺗﻣﻊ ﻣﺟﺩﺩﺍ
ﻟﻸﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻟﺗﻲ ،ﻭﺃﺧﺗﺎﺭ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻧﺎﺳﺑﻧﻲ ﺍﻵﻥ" ،ﻭﺗﺿﻳﻑ" :ﺃﺳﺎﻓﺭ
ﻟﻣﻭﺷﺎﻑ ﻓﻲ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻧﺳﺎء ﺗﻭﻧﺳﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﺭﺑﺎ ﻳﺣﺗﻔﻅﻥ ﺑﺄﻏﺎﻥ ﺩﻳﻧﻳﺔ
ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻗﺎﺑﻝ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻲ ﻭﺃﺣﻘﻕ ﻣﻊ
ﺃﻧﺎﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ،ﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻟﻲ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺳﺧﻳﺔ ﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻛﻧﻭﺯ ﺍﻟﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ".

E Ankri’s grandmother, Mama Zehyerei, was born on the island of
Jerba in Tunisia. Through her childhood E Ankri was surrounded by
Tunisian melodies and rhythms. “I listen again to songs that I heard in
my childhood and select ones that are suited to audiences today,” says
E Ankri. “I travel to a moshav in the south to record Tunisian women
from Jerba who preserve Jewish sacred songs, meet paytanim and
musicians from the Tunisian community in Israel to learn the Tunisian
scales and encounter community members, who willingly help to
”bring the wonderful treasures of this tradi on to light.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

משתתפים
אתי אנקרי שירה וגיטרה
איתמר גרוס פסנתר
צור בן זאב בס
ישראל נחום תופים
יוסי גרשון קלידים
שמואל טרבלסי דרבוקה
רוני דלאל עוּד
רפי שוואט כינור
האחים שניישל זורנה ,תוף באנדיר

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﺇﺗﻲ ﺃﻧﻛﺭﻱ ﻏﻧﺎء ﻭ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ
ﺍﻳﺗﺎﻣﺎﺭ ﺟﺭﻭﺱ ﺑﻳﺎﻧﻭ
ﺗﺳﻭﺭ ﺑﻥ ﺯﺋﻳﻑ ﺟﻳﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﺹ
ﻳﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻧﺎﺣﻭﻡ ﻁﺑﻭﻝ
ﻳﻭﺳﻲ ﺟﺭﺷﻭﻥ ﺍﻭﺭﻍ
ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ ﻁﺭﺍﺑﻠﺳﻲ ﺩﺭﺑﻛﺔ
ﺭﻭﻧﻲ ﺩﻻﻝ ﻋﻭﺩ
ﺭﻓﻲ ﺷﻭﺍﺕ ﻛﻣﺎﻥ
ﺍﻹﺧﻭﺓ ﺷﻧﺎﻳﺷﻝ ﺯﻭﺭﻧﺎ ،ﻁﺑﻝ ﺑﺎﻧﺩﻳﺭ

Participants
E Ankri vocals and guitar
Itamar Gross piano
Zur Ben Zeev bass guitar
Israel Nahum drums
Yossi Gershon keyboard
Shmuel Trabelsi darbuka
Roni Dalal oud
Rafi Shawat violin
the Shneishel brothers
zurna, bandir

27.12.12 – 20.12.12
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חשוון

בקרוב

תשע"ג

יום א' |  | 20:30בית הקונפדרציה
ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺣﺩ |  | 20:30ﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ
Sunday | 20:30 | Confederation House

שקט כרומטי

ויסאם ג'ובראן ,רסיטל לעוּד סולו

ﺻﻣﺕ ﻣﻠﻭّ ﻥ

ﻭﺳﺎﻡ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺘﺎﻝ ﻟﻠﻌﻮﺩ ،ﻋﺰﻑ ﻣﻨﻔﺮﺩ

Chromatic Silence

Wisam Gibran, Solo Oud Recital

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

ויסאם ג'ובראן ,זוכה פרס ראש הממשלה למלחינים לשנת  ,2004הוא מן
המוסיקאים המגוונים ,המרתקים והמעמיקים בישראל .הוא למד הלחנה
במוסקבה ,בין היתר תחת אלפרד שניטקה ,המשיך בלימודי הלחנה
וניצוח בברלין ,וכיום משמש המנהל המוסיקלי והמנצח של תזמורת
הנוער הערבית-יהודית בנצרת .כפלסטיני המתגורר בישראל ,ג'ובראן
חותר למצוא זהות מוסיקלית שבכוחה להכיל את מורכבותו של הסכסוך
הפוליטי :שפה צלילית המשלבת השפעות ומקורות ממזרח וממערב,
ויוצרת סינתזה מוסיקלית חדשה.
ביצירתו "שקט כרומטי" ג'ובראן חוקר גוונים שונים של שקט במסורות
שונות של נגינת העוּד .מוסיקה ,הוא מסביר ,בהיותה סדר סימבולי של
צלילים ,אינה יכולה להתקיים בלא שקט.

ﻭﺳﺎﻡ ﺟﺑﺭﺍﻥ ،ﺍﻟﺣﺎﺋﺯ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺯﺓ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، 2004
ﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻭّﻋﻳﻥ ،ﺍﻟﻣﺛﻳﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻌﻣﻳﻘﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ .ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺗﻠﺣﻳﻥ ﻓﻲ
ﻣﻭﺳﻛﻭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻳﺩ ﺃﻟﻔﺭﺩ ﺷﻧﻳﺗﻛﺎ ،ﻭﻭﺍﺻﻝ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻟﻠﺗﻠﺣﻳﻥ ﻭﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻕ
ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﻭﻗﺎﺋﺩ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﺷﺑﻳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﺓ .ﻛﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ﻳﻌﻳﺵ ﻓﻲ ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ،ﻳﺳﻌﻰ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺗﻛﺎﺭ ﻫﻭﻳﺔ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ

משתתפים
ויסאם ג'ובראן עוּד

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻭﺳﺎﻡ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﻋﻭﺩ

ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻭﺍء ﺗﻌﻘﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ :ﻟﻐﺔ ﻧﻐﻣﻳﺔ ﺗﺩﻣﺞ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﻭﻣﺻﺎﺩﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻭﻟﻳﻔﺔ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ .ﻳﺑﺣﺙ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻪ
"ﺻﻣﺕ ﻣﻠﻭّﻥ" ﺃﻟﻭﺍﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﺩﻭء ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺯﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩ.
ﻭﻫﻭ ﻳﻧﻭّﻩ ّ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ،ﺑﻛﻭﻧﻬﺎ ﻧﻅﺎﻣًﺎ ﺭﻣﺯﻳًّﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻐﺎﻡ ،ﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻬﺎ
ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﻫﺩﻭء.

Jubran, winner of the Prime Minister’s prize for composi on in 2004,
studied in Moscow with Alfred Schni ke and con nued his studies in
composi on and conduc ng in Berlin. Jubran tries to find a musical
idiom and iden ty through which he can contain the complexity of
poli cal conflict: combining a variety of musical influences, from East
”and West, to create a new synthesis. His work “Chroma c Silence
examines the shades of silence in diﬀerent tradi ons of oud playing.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

Participants
Wisam Gibran oud

27.12.12 – 20.12.12
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12.11.12
כ"ז

12

חשוון

תשע"ג

יום ב' |  | 21:00תיאטרון ירושלים ,אולם שרובר

המופע יועבר בשידור חי בערוץ  .33כניסת הקהל תתאפשר עד 20:45

ﻳﻭﻡ ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ |  | 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

ארבעת הגדולים

מחווה למוחמד עבד-אלווהאב ,פריד אלאטרש,
לילה מוראד ואסמהאן

ﺍﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻷﻃﺮﺵ ،ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺮﺍﺩ ﻭﺃﺳﻤﻬﺎﻥ

The Four Greats

Muhamad Abd al-Wahab, Farid al-Atrash, Layla Mourad
and Asmahan

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

התזמורת למוסיקה ערבית מנצרת ,בניצוחו של ד"ר ניזאר רדואן ,תציג
מבחר מהקלאסיקות של ארבעה מלחינים וזמרים אהובים ומשפיעים ,מן
הגדולים במאה העשרים :המלחין ,הזמר ושחקן הקולנוע מוחמד עבד-
אלווהאב ,אשר הלחין מאות שירים ויצירות עבור גדולי הזמרים והזמרות,
ובכללם השיר הנודע "אינתא עומרי"; פריד אלאטרש" ,מלך העוּד",
שהתפרסם גם כמלחין פורה וככוכב קולנוע בעל שם; אחותו של אלאטרש,
אסמהאן ,אשר מותה בטרם עת הכה בתדהמה את עולם המוסיקה המצרי,
וזיכה את אחיה בכינוי "המוסיקאי העצוב"; ולילה מוראד ,זמרת מצרית
ממוצא יהודי ,אשר פרשה מעולם השירה והמשחק בגיל צעיר יחסית,
והותירה מאחור רבבות מעריצים ומורשת בלתי נשכחת.
את השירים המזוהים עם ארבעת היוצרים האהובים יציגו הסולנים אבי
כהן ,זמר ופייטן העובד עם התזמורת מאז  1998ומתמחה בקלאסיקות של
עבד-אלווהאב; מאמון זיוד ,חבר התזמורת מאז  ,2001המרבה לבצע מן
הקלאסיקות של אלאטרש; ולובנה סלאמה ,חברת התזמורת מאז ,1999
שעשתה לעצמה שם כמבצעת בחסד של שירים שנכתבו עבור אסמהאן
ומוראד.

משתתפים
ד"ר ניזאר רדואן מנצח
אבי כהן ,מאמון זיוד
ולובנה סלאמה סולנים
התזמורת למוסיקה ערבית מנצרת

ﺗﻌﺭﺽ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺑﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ﺩ .ﻧﺯﺍﺭ ﺭﺿﻭﺍﻥ ،ﺃﻋﻣﺎﻻ ﻣﺧﺗﺎﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﺣﻧﻳﻥ ﻭﻣﻐﻧﻳﻥ ﻣﺣﺑﻭﺑﻳﻥ ﻭﻣﺅﺛﺭﻳﻥ :ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺣﻥ ﻣﺋﺎﺕ

ﺩ .ﻧﺯﺍﺭ ﺭﺿﻭﺍﻥ ﻗﺎﺋﺩ
ﺁﻓﻲ ﻛﻭﻫﻥ ،ﻣﺄﻣﻭﻥ ﺯﻳﻭﺩ
ﻭﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﻧﺎء
ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﺓ

ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻟﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﻁﺭﺑﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻁﺭﺑﺎﺕ؛ ﻓﺭﻳﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ،
ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻑ ﺑﺎﺳﻡ "ﻣﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺩ" ،ﺷﻘﻳﻘﺗﻪ ﺃﺳﻣﻬﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻏﻧﺕ ﻣﻥ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ
ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺷﻘﻳﻘﻬﺎ؛ ﻭﻟﻳﻠﻰ ﻣﺭﺍﺩ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﻳﻬﻭﺩﻱ ﻏﻧﺕ ﻫﻲ ﺃﻳﺿﺎ ﻟﻌﺑﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ.
ﻳﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﻓﺭﺩﻱ ﺁﻓﻲ ﻛﻭﻫﻳﻥ ،ﻣﺄﻣﻭﻥ ﺯﻳﻭﺩ ﻭﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ.

The Nazareth based Orchestra for Arab Music, conducted by Nizar
Radwan, will present a selec on of the classics of four beloved and
influen al composers and vocalists: Muhamad Abd al-Wahab, who
composed hundreds of songs and musical works for the greatest
;”vocalists of his day; Farid al-Atrash, known as the “King of the Oud

Participants
Dr. Nizar Radwan conductor
Avi Cohen, Maamun Zayoud and
Lubna Salameh vocals
The Orchestra for Arab Music
Nazareth

al-Atrash’s sister Asmahan, who sang the songs composed by Abd alWahab and her brother; and Layla Mourad, a singer of Jewish origin
who also sang songs wri en by Abd al-Wahab. The songs will be
performed by soloists Avi Cohen, Mamun Zayud and Lubna Salameh.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12
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13.11.12
כ"ח חשוון תשע"ג
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יום ג' |  | 20:00תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء |  | 20:00ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ  ،ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻧﺭﻱ ﻛﺭﻭﺍﻥ
Tuesday | 20:00 | Jerusalem Theater, Henry Crown Hall

בין קווקז לאררט

אנה מאיליאן ,ארם גארבקיאן והקאמרטה הישראלית

ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ ﻭﺃﺭﺍﺭﺍﻁ

ﺁﻧﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﺎﻥ ،ﺃﺭﻡ ﺟﺎﺭﺑﻜﻴﺎﻥ ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﺭﺗﺎ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ

Between the Caucasus
and Ararat

Anna Mailian, Aram Garbakian and the Israel Camerata Orchestra

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

"לא ניתן לתפוס את הצבעים העזים של הבד הארמני ללא המוסיקה
המסורתית והדתית שלנו ",אומרת זמרת המצו-סופרן אנה מאיליאן,
שתופיע בפסטיבל עם תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים.
במופע ,שיציג את המוסיקה הארמנית המסורתית והמודרנית ,יבוצעו
עיבודים לשירים ארמניים עממיים לצד שירים של המלחין הארמני
הלאומי קומיטס ,סינפונייטה של אלכסנדר ארוטוניאן ,קטעים מיצירה
לבלט של טיגראן מנסוריאן ,יצירה לכלי קשת של אדוארד מירוזיאן
והיצירה "ציפורים נודדות" של המלחין הישראלי יליד גיאורגיה יוסף
ברדנשווילי.

משתתפים
ארם גארבקיאן מנצח
אנה מאיליאן סולנית
תזמורת הקאמרטה הישראלית
ירושלים

ﻣﻐﻧﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺑﺭﺍﻧﻭ ،ﺁﻧﺎ ﻣﺎﻳﻠﻳﺎﻥ ﻭﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻛﻣﺎﺭﺗﺎ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻭﺗﺣﺕ ﻗﻳﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﺍﻟﻣﺎﻳﺳﺗﺭﻭ ﺃﺭﺍﻡ ﺟﺎﺭﺑﻛﻳﺎﻥ ﺳﻳﻘﺩﻣﻭﻥ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺃﺭﻣﻳﻧﻳﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻳﺔ

ﺃﺭﺍﻡ ﺟﺎﺭﺑﻛﻳﺎﻥ ﻗﺎﺋﺩ
ﺃﻧﺎ ﻣﺎﻳﻠﻳﺎﻥ ﺃﺩﺍء ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻟﻐﻧﺎء ﺳﻭﺑﺭﺍﻧﻭ
ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻟﻛﻣﺎﺭﺗﺎ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺛﺔ :ﺃﻏﺎﻥ ﺃﺭﻣﻳﻧﻳﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﻭﺃﻏﺎﻥ ﻟﻠﻣﻠﺣﻥ ﺍﻷﺭﻣﻳﻧﻲ ﺍﻟﻘﻭﻣﻲ ،ﻛﻭﻣﻳ ِﺗﺱ،
ﻭﻣﻘﻁﻭﻋﺔ ﻷﻟﻛﺳﻧﺩﺭ ﺃﺭﻭﻁﻭﻧﻳﺎﻥ ،ﻣﻘﻁﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺑﺎﻟﻳﻪ ﻟﺗﻳﺟﺭﺍﻥ ﻣﻧﺳﻭﺭﻳﺎﻥ ،ﻣﻌﺯﻭﻓﺔ
ﻓﻧﻳﺔ ﻹﺩﻭﺍﺭﺩ ﻣﻳﺭﻭﺯﻳﺎﻥ ﻭﻣﻘﻁﻭﻋﺔ "ﻁﻳﻭﺭ ﻣﻬﺎﺟﺭﺓ" ﻟﻠﻣﻠﺣﻥ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﻳﻭﺳﻑ
ﺑﺭﺩﻧﺷﻔﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻭﻟﻭﺩ ﻓﻲ ﺟﻭﺭﺟﻳﺎ.

Mezzo-soprano vocalist Anna Mailian and the Israel Camerata
Orchestra, Jerusalem conducted by Aram Garbakian will present
tradi onal and modern Armenian music of diﬀerent types:
adapta ons of Armenian folk songs and songs of Armenia’s na onal
composer Komitas, a symphone a by Ar unian, selec ons from the

Participants
Aram Garbakian conductor
Anna Mailian mezzo-soprano
The Israel Camerata Orchestra,
Jerusalem

ballet by Tigran Mansourian, a work for strings by Edward Mirozian
and the work “Birds of Passage” by Georgian-born Israeli composer
Josef Bardanashvili.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

15

13.11.12
כ"ח חשוון תשע"ג
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בקרוב

יום ג' |  | 22:00בית הקונפדרציה
ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء |  | 22:00ﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ
Tuesday | 22:00 | Confederation House

שירת הנשים

אילנה אליה

ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺳﺎء

ﺇﻳﻼﻧﺔ ﺃﻟﻴﺎ

Women’s Song

Ilana Elia

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

בשירתה של אילנה אליה נמזגה תמיד המסורת המקומית ,היהודית
והישראלית ,במסורת עתיקה מהרי כורדיסטן .שירתה ייצגה את
היסודות השונים של זהותה ושל כוחה היצירתי ,ובכלל זה הקשר העמוק
למסורת שהנחיל לה אביה ,החזן יליד כורדיסטן ,והקשר העמוק שלה
ללשון העברית ולשירה העברית החדשה.
כך גם במופע זה ,שבמרכזו תעמוד הפעם שירת הנשים :שירתן של נשות
התנ"ך דבורה וחנה ,שירים ששרו נשים בכורדיסטן ושירי משוררות
ישראליות כדליה רביקוביץ ויונה וולך.
"בימים אלה ,שבהם מנסים להדיר נשים בשם סטריאוטיפים לגבי
מקומן כביכול של הנשים בכלל ושל הנשים המזרחיות בפרט ,אני רוצה
להנכיח את הקול הצלול והמיוחד במינו של שירת נשים ",אומרת אליה.
"המסורת של שירת נשים קיימת מזה מאות שנים ,אך למרבה הצער
לא זכתה לבולטות ולנראות ציבורית ,והתקיימה בשוליים החברתיים.
המופע מציב את השוליים האלה במרכז".

משתתפים
אילנה אליה שירה
אליהו דגמי סאז
טיבי גולן חליל נאי
ערן הורוביץ בס
אפרים זקן ואורן פריד כלי הקשה

ﺗﻣﺯﺝ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺇﻳﻼﻧﺔ ﺇﻟﻳﺎ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻣﺣﻠﻳﺔ ،ﻳﻬﻭﺩﻳﺔ ﻭﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ ،ﻭﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﻗﺩﻳﻣﺔ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻣﻥ ﺟﺑﺎﻝ ﻛﺭﺩﺳﺗﺎﻥ .ﻳﻭﺍﺻﻝ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻁ ﻭﻳﺑﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺭﺓ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺳﺎء-

ﺇﻳﻼﻧﺔ ﺇﻟﻳﺎ ﻏﻧﺎء
ﺇﻟﻳﺎﻫﻭ ﺩﺟﻣﻲ ﺻﺎﺝ
ﻁﻳﺑﻲ ﺟﻭﻻﻥ ﻧﺎﻱ
ﻋﻳﺭﺍﻥ ﻫﻭﺭﻭﻓﻳﺗﺱ ﺑﺎﺱ
ﺇﻓﺭﺍﻳﻡ ﺯﻛﻳﻥ ﻭﺃﻭﺭﻥ ﻓﺭﻳﺩ ﺇﻳﻘﺎﻉ

ﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻭﺭﺍﺓ :ﺩﺑﻭﺭﺍ ﻭﺣﻧﺔ ،ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺭﺩﺩﺗﻬﺎ ﻧﺳﺎء ﻛﺭﺩﺳﺗﺎﻥ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﻟﺷﺎﻋﺭﺍﺕ
ﺇﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺎﺕ ﻣﺛﻝ ﺩﺍﻟﻳﺎ ﺭﺍﺑﻳﻛﻭﻓﻳﺗﺵ ﻭﻳﻭﻧﺎ ﻓﻭﻟﺦ .ﺗﻘﻭﻝ ﺇﻟﻳﺎ" :ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﻲ
ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﻓﻳﻬﺎ ﺇﻗﺻﺎء ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺑﺎﺳﻡ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺧﺎﺹ ،ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺃﺭﻳﺩ ﺍﺳﺗﺣﺿﺎﺭ ﻧﻘﺎء ﺍﻟﺻﻭﺕ
ﻭﺗﻣﻳﺯﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻧﺳﺎء".

The songs of Ilana Elia have always combined local Jewish and Israeli
tradi ons with ancient ones from the mountains of Kurdistan. Her
performance con nues to pursue this line, this me emphasizing
songs sung by women—women of the Bible such as Deborah and
Hannah, songs sung by women in Kurdistan and songs based upon
the works of Israeli female poets such as Dahlia Ravikovitch and

Participants
Ilana Elia vocals
Eliyahu Digmi saz
Tibi Golan nai
Eran Horowitz bass
Ephraim Zaken and Oren Fried
percussion

Yonah Wallach. “These days, when a empts are being made to make
women invisible due to stereotypes about their supposed social
role—eastern women in par cular—I want to make the presence of
the pure and special voice of women’s song felt,” says Elia.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12
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14.11.12
כ"ט חשוון תשע"ג
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בקרוב

יום ד' 19:30 ,ו | 21:30-בית הקונפדרציה
ﻳﻭﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء |  19:30ﻭ | 21:30 -ﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺳﺗﻳﺎ
Wednesday | 19:30 and 21:30 | Confederation House

ואהבת :געגועים ופיוט של אהבה

יאיר דלאל

ﻭﺃﺣ َﺑﺑﺕ :ﺃﺷﻭﺍﻕ ﻭﺗﺭﺍﻧﻳﻡ ﺍﻟﺣﺏ

ﻳﺌﻴﺮ ﺩﻻﻝ

Sacred Songs of Longing and Love

Yair Dalal

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

יאיר דלאל הוא מנגני העוּד והכינור הידועים והמוערכים ביותר בסצנת
המוסיקה האתנית בארץ ובעולם .ביצירתו המוסיקלית הוא משלב
השפעות מהמוסיקה היהודית-עיראקית ,מן המוסיקה העממית
הבדואית ומן המוסיקה הקלאסית המזרחית והמערבית .המופע
"ואהבת" ,שנבנה סביב אלבומו החדש ,מפגיש טקסטים יהודיים קדומים
עם שירה עכשווית ,ומביע כמיהה לאהבה ,שלום ,השלמה ופיוס.
האלבום והמופע מפליאים להציג את יכולותיו המרשימות של דלאל גם
כזמר רגיש ועז מבע .השירים כוללים פיוטים עתיקים של רבי שלמה אבן
גבירול ורבי ישראל נג'ארה ,טקסטים השאובים ממסכת אבות ומאמרות
חז"ל ,שירים מקוריים ,שיר של המשורר אמיר אור ,שיר אהבה בדואי –
וגרסה נפלאה לשיר של ג'ון לנון.
"ואהבת" הוא מסע מוסיקלי הרווי ניחוחות מאגן הים התיכון ומאסיה
הגדולה :מסע על-זמני לצלילי מוסיקה שקופה ומזוככת ,המזכירה
עולמות רחוקים וקרובים.

משתתפים
יאיר דלאל עוּד ,כינור ושירה
ארז מונק כלי הקשה
יותם חיימוביץ סיטאר
לובנה סלאמה שירה
הלייל אל אוויווי חליל ,ג'ורון ,שירה

ﻳﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺃﺷﻬﺭ ﻋﺎﺯﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻛﻣﺎﻥ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻓﻬﻭ ﻳﺩﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﻭﺳﻳﻘﺎﻩ ﺑﻳﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ -ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ،

ﻳﺋﻳﺭ ﺩﻻﻝ ﻋﻭﺩ ،ﻛﻣﺎﻥ ﻭﻏﻧﺎء
ﺇﻳﺭﺯ ﻣﻭﻧﻙ ﺇﻳﻘﺎﻉ
ﻳﻭﺗﻡ ﺣﻳﻣﻭﻓﻳﺗﺵ ﺳﻳﺗﺎﺭ
ﻟﺑﻧﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻏﻧﺎء
ﻫﻠﻳﻝ ﺍﻻﻭﻳﻭﻱ ﻧﺎﻱ ،ﺟﺭﻥ ،ﻏﻧﺎء

ﻭﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺍﻟﺑﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ .ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﺣﻭﻝ
ﺃﻟﺑﻭﻣﻪ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﺫﻱ "ﻭﺃﺣ َﺑﺑ َْﺕ" ﺃﺷﻌﺎﺭﺍ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻟﻠﺭﺍﺑﻲ ﺷﻠﻭﻣﻭ ﺑﻥ ﻏﻔﻳﺭﻭﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﺑﻲ
ﻳﺳﺭﺍﺋﻳﻝ ﻧﺟﺎﺭﻩ ،ﻧﺻﻭﺻﺎ ﻣﻥ ﻛﺗﺏ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﺍﻵﺑﺎء ﻭﺃﻗﻭﺍﻝ ﺣﻛﻣﺎء ﺣﺯﺍﻝ ،ﻗﺻﺎﺋﺩ
ﺃﺻﻳﻠﺔ ،ﻗﺻﺎﺋﺩ ﻟﻠﺷﺎﻋﺭ ﺃﻣﻳﺭ ﺃﻭﺭ ،ﻗﺻﻳﺩﺓ ﺣﺏ ﺑﺩﻭﻳﺔ ﻭﺗﻭﺯﻳﻌﺎ ﺟﺩﻳﺩﺍ ﻹﺣﺩﻯ ﺃﻏﺎﻧﻲ
ﺟﻭﻥ ﻟﻳﻧﻭﻥ.

Yair Dalal is one of the best known Israeli oud and violin players on
the local and interna onal ethnic music scene. His musical works
combine influences from Jewish-Iraqi music, Bedouin folk music, and
eastern and western classical music. The performance, built around
songs from his new album “Ve-Ahavta” presents ancient piyyuƟm

Participants
Yair Dalal oud, violin and vocals
Erez Munk percussion
Yotam Haimovitz sitar
Lubna Salameh vocals
Helayel Al Awiwi flute, juron, vocals

of Rabbi Israel Najara, texts from the tractate Abot and the rabbinic
literature, original songs, poems by Amir Or, a Bedouin love song and
a beau ful rendi on of a song by John Lennon.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12
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15.11.12
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כסלו

תשע"ג

יום ה' |  | 19:30בית הקונפדרציה
ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ |  | 19:30ﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﻳﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ
Thursday | 19:30 | Confederation House

אנדרומדה מקומית –
מסע בכביש 6

האנסמבל היהודי-ערבי של התזמורת הפילהרמונית

ﺃﻧﺩﺭﻭﻣﻳﺩﺍ ﻣﺣﻠﻳﺔ –
ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺗﺩﺍﺩ ﺷﺎﺭﻉ 6

ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ – ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﻛﺴﺘﺮﺍ ﺍﻟﻔﻠﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ

—Local Andromeda
a Journey on Route 6

The Jewish-Arab Ensemble of the Israel Philharmonic

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

"אנדרומדה מקומית" ,יצירתו של המלחין רונן שפירא לאנסמבל היהודי-
ערבי של התזמורת הפילהרמונית ,שואבת השראה מנסיעות לאורך
כביש  – 6מקום שהמציאות הישראלית והפלסטינית מתערבבות זו בזו
לאורכו.
הכביש נעשה למקום שבכוחו להכיל את הזרות הקרובה בין שתי
המציאויות ,וכמוהו גם הרכב הכלים והמוסיקאים המבצע את היצירה,
ובו כינור ערבי ,עוּד ,חליל ופסנתר ,שני נגנים ערבים ושני נגנים יהודים.
הפרטיטורה ,שנכתבה בתיווי מסורתי לצד תיווי גרפי מודרני ,כוללת
סולמות ערביים – מקאמים – ומותירה מקום גם לאלתור ברוחם .ליצירה
מצלול לא מושווה :הכלים אינם מכוונים בכיוון מערבי או מזרחי ,והכוונון
החדש משמש נקודת מוצא לעולם רב-תרבותי ,שהשוני והמרחק הם בו
אמצעי לקרבה.
"אפשר למצוא ביצירה תאונות והתנגשויות ,אבל יש בה גם הרמוניה",
אומר שפירא" .המכלול משקף את הזרות ,שואל שאלות ,מתמודד
ומנסה לחבר ולגשר היכן שאפשר".

משתתפים
יוסי ארנהיים חליל
סמי חשיבון כינור ערבי
מיכאל מארון עוּד
רונן שפירא פסנתר ופסנתר מזרחי

"ﺃﻧﺩﺭﻭﻣﻳﺩﺍ ﻣﺣﻠﻳﺔ" ،ﻫﻭ ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻣﻠﺣﻥ ﺭﻭﻧﻳﻥ ﺷﺑﻳﺭﺍ ،ﺃﻋﺩ ﻟﻠﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ -ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻟﻸﻭﺭﻛﺳﺗﺭﺍ ﺍﻟﻔﻠﻬﺭﻣﻭﻧﻳﺔ ،ﻳﺳﺗﻣﺩ ﺇﻟﻬﺎﻣﻪ ﻣﻥ ﺭﺣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﺭﻗﻡ  ،6ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻣﺗﺯﺝ

ﻳﻭﺳﻲ ﺍﺭﻧﻬﺎﻳﻡ ﻧﺎﻱ
ﺳﺎﻣﻲ ﺧﺷﻳﺑﻭﻥ ﻛﻣﺎﻥ ﻋﺭﺑﻲ
ﻣﻳﺧﺎﺋﻳﻝ ﻣﺎﺭﻭﻥ ﻋﻭﺩ
ﺭﻭﻧﻳﻥ ﺷﺎﺑﻳﺭﺍ ﺑﻳﺎﻧﻭ ﻭﺑﻳﺎﻧﻭ ﺷﺭﻗﻲ

ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﺑﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺃﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﻓﺭﺍﻥ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺣﻳﺙ ﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﺷﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻭﺍء ﺍﻻﻏﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻳﻥ .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﺅﺩﻭﻥ -ﻛﻣﺎﻥ ﻋﺭﺑﻲ ،ﻋﻭﺩ ،ﻧﺎﻱ ﻭﺑﻳﺎﻧﻭ،
ﻋﺎﺯﻓﺎﻥ ﻋﺭﺑﻳﺎﻥ ﻭﻋﺎﺯﻓﺎﻥ ﻳﻬﻭﺩﻳﺎﻥ -ﺗﺟﺳﺩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ.

“Local Andromeda,” a work by composer Ronen Shapira for the JewishArab Ensemble of the Israel Philharmonic, draws its inspira on from
drives along Route 6, where Israeli and Pales nian reali es intertwine,
even though they appear to be at loggerheads. The road has become
a symbol of a place that is able to contain the estrangement and

Participants
Yossi Arnheim flute
Sami Hashibun Arab violin
Michael Marun oud
Ronen Shapira piano and Middle
East tuned piano

proximity of two reali es. The ensemble performing the work—Arab
—violin, oud, flute and piano—two Arab and two Jewish musicians
further emphasizes its message.
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יום ה' |  | 21:30בית שמואל
ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ |  | 21:30ﺑﻳﺕ ﺷﻣﻭﺋﻳﻝ
Thursday | 21:30 | Beit Shmuel

מוסיקת עולם מפולין פוגשת פלמנקו ספרדי

טריו קרוקה ואמיר-ג'ון חדד

ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﻭﻟﻧﺩﺍ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻔﻼﻣﻳﻧﻛﻭ ﺍﻷﺳﺑﺎﻧﻲ

ﺗﺭﻳﻭ ﻛﺭﻭﻛﺎ ﻭﺃﻣﻳﺭ -ﺟﻭﻥ ﺣﺩﺍﺩ

World Music from Poland Meets Spanish Flamenco

Kroke Trio and Amir-John Haddad

בקרוב
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משתתפים

שיתוף פעולה ייחודי בין טריו מוסיקת העולם הפולני קרוקה ובין נגן
העוּד והפלמנקו אמיר-ג'ון חדד ,ששורשיו קולומביאניים ופלסטיניים,
אך חי כיום בספרד .קרוקה )קרקוב ,ביידיש( פעילה כבר עשרים שנה
ויוצרת מוסיקה השואבת השפעות ממוסיקת כליזמר ,מן המוסיקה
הבלקנית ומן המוסיקה מהמזרח .הטריו הקליט עם אמנים מפורסמים,
ובהם הכנר נייג'ל קנדי ,והופיע גם בירושלים ,בהקרנת הבכורה של
סרטו של סטיבן שפילברג "רשימת שינדלר".
אמיר-ג'ון חדד נולד בגרמניה ,החל לנגן בעוּד ובגיטרה כבר בגיל
צעיר ,ולימים למד פלמנקו באנדלוסיה מפי מורים דוגמת פפה
ג'וסטישיה ואנריקה דה מלכור .במשך עשר שנים היה גם חבר בלהקת
רדיו טריפה.
המופע יפגיש בין המורשת המוסיקלית המגוונת של מזרח אירופה ובין
הפלמנקו הסוער של דרום ספרד.

עוּד וגיטרה פלמנקו

ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻣﻳﺯ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﺑﻭﻟﻧﺩﻳﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﻛﺭﻭﻛﺎ ﻭﺑﻳﻥ ﻋﺎﺯﻑ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﺍﻟﻌﻭﺩ ﻭﺍﻟﻔﻼﻣﻳﻧﻛﻭ ﺃﻣﻳﺭ ﺟﻭﻥ ﺣﺩﺍﺩ .ﺗﻧﺷﻁ ﻓﺭﻗﺔ ﻛﺭﻭﻛﺎ )ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻳﺩﻳﺵ ﻭﺗﻌﻧﻲ

ﺗﻭﻣﺎﺵ ﻛﻭﻛﻭﺭﺑﺎ ﻛﻣﺎﻥ ﻭﻏﻧﺎء
ﺟﻳﺭﺯﻱ ﺑﺎﻭﻝ ﺃﻛﻭﺭﺩﻳﻭﻥ
ﺗﻭﻣﺎﺵ ﻛﻭﺑﻳﻙ ﻛﻭﻧﺗﺭﺑﺎﺱ
ﻋﺎﺯﻑ ﺿﻳﻑ :ﺍﻣﻳﺭ ﺟﻭﻥ ﺣﺩﺍﺩ
ﻋﻭﺩ ﻭﻗﻳﺛﺎﺭ ﻓﻼﻣﻳﻧﻛﻭ

ﻛﺭﺍﻛﻭﻑ( ﻣﻧﺫ ﻋﺷﺭﻳﻥ ﻋﺎﻣﺎ ،ﻭﺗﻧﺗﺞ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺗﺳﺗﻭﺣﻲ ﺃﻟﺣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻛﻠﻳﺯﻣﺭ
)ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺩﻳﻧﻳﺔ ﺍﻟﻳﻬﻭﺩﻳﺔ( ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﻘﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ .ﺩﺭﺱ ﺣﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻼﻣﻳﻧﻛﻭ ﻣﻥ
ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﻛﺑﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺩﻟﺱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﻋﺷﺭ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﺭﻗﺔ ﺭﺍﺩﻳﻭ
ﻁﺭﻳﻔﺎ .ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻳﻥ ﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻛﻠﻳﺯﻣﺭ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﻼﻣﻳﻧﻛﻭ ﺍﻟﻧﺎﺑﺽ

תומאש קוּקוּ ְרבה כינור ושירה
ג'רזי באוול אקורדיון
תומאש קופייק קונטרבס
נגן אורח :אמיר-ג'ון חדד

ﻟﺟﻧﻭﺏ ﺃﺳﺑﺎﻧﻳﺎ.

Unique coopera on between the Polish world music trio Kroke and
oud and flamenco guitar player Amir-John Haddad. Kroke (Krakow
in Yiddish) has been ac ve for 20 years crea ng music drawing from
klezmer, from Balkan tradi on and from eastern music. Haddad
studied flamenco with esteemed masters in Andalucia and for a
decade was member of the Radio Tarifa band. The performance is an

Participants
Tomasz Kukurba violin and vocals
Jerzy Bawoł accordion
Tomasz Kupiec bass
Guest musician:
Amir-John Haddad
oud and flamenco guitar

encounter between Eastern European klezmer tradi on and the fiery
flamenco of southern Spain.
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מוצאי שבת |  | 19:00בית הקונפדרציה
ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺳﺑﺕ |  | 19:00ﺑﻳﺕ ﻫﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺎ
Saturday | 19:00 | Confederation House

ׂ ּפ – מקאמים ובי-בופ
ֲע ַרבו

מישל שג'ראוי

ﻋﺭﺑﻭﺏ  -ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺑﻲ –ﺑﻭﺏ

ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺷﺠﺮﺍﻭﻱ

Arabop— Makams and Bebop

Michel Sajrawy

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12

מופעו של הגיטריסט מישל שג'ראוי ,איש נצרת ,מבוסס על אלבום
הסולו השלישי שלו ,"Arabop" ,מונח שטבע שג'ראוי עצמו כדי להעיד
על עולמו ועל דרכו המוסיקלית :פיוז'ן תוסס של מקאמים ערביים,
אלתורי בי-בופ ג'אזיים מהירים ואנרגיות רוק .הפיוז'ן התוסס חוצה
גבולות גיאוגרפיים ומוסיקליים.
"יש פה צלילים חדשים בתכלית ",אומר שג'ראוי" ,צלילים שמעולם
לא נוצרו בשום הקלטה .הרחקתי לכת אל מעבר למה שמותר לנגן על
הכלי"...

משתתפים
מישל שג'ראוי גיטרה
עמירם גרנות סקסופון
יותם בארי בס
סטס זילברמן תופים
ויסאם עראם דרבוקה

ﻋﺭﺽ ﻟﻌﺎﺯﻑ ﺍﻟﻘﻳﺛﺎﺭ ﻣﻳﺷﻳﻝ ﺳﺟﺭﺍﻭﻱ ،ﺍﺑﻥ ﺍﻟﻧﺎﺻﺭﺓ ،ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺑﻭﻣﻪ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻭﺍﻷﺧﻳﺭ ﻟـ ،Arabopﻭﻫﻭ ﻣﺻﻁﻠﺢ ﺍﺟﺗﺭﺣﻪ ﺷﺟﺭﺍﻭﻱ ﻟﺷﺭﺡ ﻭﺗﻭﺛﻳﻕ ﻋﺎﻟﻣﻪ

ﻣﻳﺷﻳﻝ ﺷﺟﺭﺍﻭﻱ ﻗﻳﺛﺎﺭﺓ
ﻋﻣﻳﺭﺍﻡ ﻏﺭﺍﻧﻭﺕ ﺳﺎﻛﺳﻔﻭﻥ
ﻳﻭﺗﻡ ﺑﺋﻳﺭﻱ ﺑﺎﺱ
ﺳﺗﺱ ﺯﻳﻠﺑﺭﻣﺎﻥ ﺩﻓﻭﻑ
ﻭﺳﺎﻡ ﻋﺭﺍﻡ ﺩﺭﺑﻛﺔ

ﻭﻁﺭﻳﻘﻪ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ .ﻋﺭﺑﻭﺏ ﻫﻭ ﺧﻠﻳﻁ ﺣﻲ ﻭﺻﺎﺧﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ،ﻭﻣﻥ
ﺍﻷﻟﺣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﺗﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺑﻭﺏ ﻭﺍﻟﺟﺎﺯ ﺍﻟﺳﺭﻳﻌﺔ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺫﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻌﻣﺔ
ﺑﻁﺎﻗﺎﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺭﻭﻙ .ﻳﺟﺗﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺣﺩﻭﺩﺍ ﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻭﺗﻌﺭﻳﻔﺎﺕ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻗﻳﺔ.

Performance by Nazareth guitarist Michel Sajrawy, based upon
his third and latest album, “Arabop”, a term that Sajrawy coined to
describe his world and his musical path. Arabop is a bubbly fusion of
Arab makams, fast, sophis cated and jazzy bebop improvisa on, and
the energies of rock music. This fusion crosses musical boundaries

Participants
Michel Sajrawy guitar
Amiram Granto sax
Yotam Beeri bass
Stas Zilberman drums
Wissam Aram darbuka

and blurs the boundaries between western and eastern music.
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ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺳﺑﺕ | 21:00 | ،ﻣﺳﺭﺡ ﺃﻭﺭﺷﻠﻳﻡ ﻗﺎﻋﺔ ﻫﻧﺭﻱ ﻛﺭﺍﻭﻥ
Saturday | 21:00 | Jerusalem Theater, Henry Crown
Hall

מופע סיום

ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻻﺧﺘﺘﺎﻣﻲ

Closing Performance

מוסיקה ושירה מכרתים

רוס דאלי ,אנסמבל לבירינת וזהר פרסקו

ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻻﺧﺗﺗﺎﻣﻲ

ﺭﻭﺱ ﺩﺍﻟﻲ ،ﻓﺮﻗﺔ ﻟﻴﺒﻴﺮﻧﻴﺔ ﻭﺯﻭﻫﺮ ﻓﺮﺳﻜﻮ

Music and Poetry from Crete

26

מוצאי שבת |  | 21:00תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון

בקרוב

Ross Daly and the Labyrinth Ensemble
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המלחין ונגן הלירה האירי-יווני רוס דאלי – מן האורחים האהובים
בפסטיבל העוּד – הוא יוצר ומורה בעל שם ,אשר יציג במופע שירי מחול
ושירי ריזיטיקה הייחודיים לאי כרתים ,ואיתו אנסמבל לבירינת והזמר
גיאורגיוס קסילוריס.
המופע נרקם סביב סיפור עממי המתאר את טקס החניכה של נגני
לירה צעירים .האגדה מספרת כי צעיר המבקש להיות לנגן לירה נדרש
להגיע לצומת דרכים עם שקיעה ,להתוות מעגל על הקרקע ולשבת בו
עד שיבואו השדים וינסו לפתות אותו לצאת .הנגן הצעיר אינו מתפתה,
לבל יטרפו אותו השדים – ולאחר שהם מבינים שאין בכוחם להוציאו
מהמעגל ,הם מבקשים ממנו את הלירה כדי שיוכלו לשעשע את עצמם
בנגינה.
לאורך כל הלילה מנגנים השדים נעימות מכושפות ויפות להפליא.
עם שחר ,הצעיר מוציא את קצה הזרת שלו מחוץ למעגל – והשדים
נוגסים בה ,כתשלום על השיעור .הנגן חוזר לכפרו ,וכל ימיו ינסה להיזכר
במנגינות הנפלאות ששמע באותו לילה ולנגן אותן בעצמו.

משתתפים
גיאורגיוס קסילוריס שירה ולאוטה
גיאורגיוס מאנולקיס שירה ולאוטה
קלי תומה לירה
רוס דאלי לירה
זהר פרסקו כלי הקשה

ﺍﻟﻣﻠﺣﻥ ﻭﻋﺎﺯﻑ "ﺍﻟﻠﻳﺭﺍ" ﺍﻷﻳﺭﻟﻧﺩﻱ -ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﺭﻭﺱ ﺩﺍﻟﻲ ﻫﻭ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻳﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺋﻣﻳﻥ

ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﻭﺍﻟﻣﺣﺑﻭﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻬﺭﺟﺎﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﻳﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻭﻳﺎ ﻣﻊ ﻓﺭﻗﺔ

ﺟﻳﻭﺭﺟﻳﻭﺱ ﻛﺳﻳﻠﻭﺭﻳﺱ
ﻏﻧﺎء ﻭﻻﻭﺗﺎ
ﺟﻳﻭﺭﺟﻳﻭﺱ ﻣﺎﻧﻭﻟﻛﻳﺱ ﻏﻧﺎء ﻭﻻﻭﺗﺎ
ﻛﻳﻠﻲ ﺗﻭﻣﺎ ﻟﻳﺭﺍ
ﺭﻭﺱ ﺩﺍﻟﻲ ﻟﻳﺭﺍ
ﺯﻭﻫﺭ ﻓﺭﺳﻛﻭ ﺿﺎﺑﻁ ﺇﻳﻘﺎﻉ

ﻟﻳﺑﻳﺭﻳﻧﻳﺔ ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻣﻐﻧﻲ ﺟﻳﻭﺭﺟﻳﻭﺱ ﻛﺳﻳﻠﻭﺭﻳﺱ ﻭﻋﺎﺯﻑ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺯﻭﻫﺭ ﻓﺭﺳﻛﻭ،
ﺃﻏﺎﻧﻲ ﺭﺍﻗﺻﺔ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ "ﺭﺯﻳﺗﻳﻛﺎ" ﻣﻣﻳﺯﺓ ﻟﺟﺯﻳﺭﺓ ﻛﺭﻳﺕ .ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻧﺳﺟﻪ
ﻣﻥ ﻗﺻﺔ ﺷﻌﺑﻳﺔ ﺗﺻﻑ ﻁﻘﻭﺱ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻋﺎﺯﻓﻲ "ﺍﻟﻠﻳﺭﺍ" ﺍﻟﺷﺑﺎﻥ ،ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺗﻌﻠﻣﻭﻥ ﺍﻟﻌﺯﻑ
ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻔﺎﺭﻳﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺩﺍﻫﻣﻬﻡ ﻟﻳﻼ ﻻﻓﺗﺭﺍﺳﻬﻡ -ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻛﻲ ﺗﻌﺯﻑ ﻟﻬﻡ ﺣﺗﻰ
ﺑﺯﻭﻍ ﺍﻟﻔﺟﺭ.

Composer and Irish-Greek lyra player Ross Daly is one of the regular
and beloved guests of the Jerusalem Interna onal Oud Fes val.
Together with the Labyrinth Ensemble, vocalist Giorgos Xilouris and
percussionist Zohar Fresco, in this performance he presents the
unique dance and riziƟka songs of the island of Crete. The performance
centers around a folk story describing the ritual encounter of young

Participants
Giorgos Xilouris vocals and lauta
Giorgos Manolakis vocals and
lauta
Kelly Thoma lyra
Ross Daly lyra
Zohar Fresco percussion

lyra players taught by spirits who besiege them at night and seek to
devour them—or at least, play for them un l daybreak.

בקרוב

אב ליצירה ישראלית-אתיופית
פסטיבל הו ֵּל ֵג ּ

27.12.12 – 20.12.12
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הפסטיבל לקולנוע יהודי בירושלים
The Jerusalem Jewish Film Festival

עיצוב :סטודיו דוד הראל

 9-14.12.2012כ"ה כסלו–א' טבת
סינמטק ירושלים  -ארכיון ישראלי לסרטים )ע"ר( Jerusalem Cinematheque - Israel Film Archivet

פסטיבל
בל
פ
3
הו ֵלגֵאב
ליצירה ישראלית-אתיופית
20-27.12.12
ז-י"ד בטבת התשע"ג

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

ﺃﻋﺿﺎء ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺑﻳﺕ
ﺍﻟﻛﻭﻧﻔﺩﺭﺍﺗﺳﻳﺔ
ﺭﺋﻳﺱ ﻭﻣﺅﺳﺱ ﻛﻠﻣﻥ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﺃﺑﺭﺍﻫﺎﻡ ﺍﻓﻳﺣﺎﻱ
ﺃﻫﺎﺭﻭﻥ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﻳﺣﻳﺋﻳﻝ ﻟﻛﺕ
ﻛﻭﺑﻲ ﺍﺑﻠﻣﻥ
ﺇﻳﻠﻲ ﺍﻳﺎﻝ
ﺑﺭﺑﺭﺍ ﻏﻠﻭﺩﺷﺗﺎﻳﻥ
ﺍﻟﻥ ﻫﻭﻓﻣﻥ
ﺑﺭﻧﻳﺱ ﺗﻧﻧﺑﺎﻭﻡ
ﺑﻭﻝ ﻟﻧﻐﺎ
ﺳﻣﻭﺋﻳﻝ ﺳﻭﻟﺗﻧﻳﻙ
ﺃﻭﺭﺍ ﺳﻳﻠﻊ
ﺭﺍﻣﻲ ﻛﻭﺭﻧﺑﻠﻭﻡ
ﻳﺗﺳﺣﺎﻕ ﺭﻭﻏﻭﻑ
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בית הקונפדרציה
ניהול והפקה :בית הקונפדרציה
מנכ"ל ומנהל אמנותי :אפי בניה
עוזרת למנהל :מרב ּפיטוּן-שטרנברג
מפיקה ראשית :יוליה פרזומנט
מפיק ,מפיק בפועל :מאור עזרא
מפיק טכני :יאן בירברייר
רכזת תוכן ושיווק :נטליה לויצקי
אחראי טכני :כאמל סבאח
הנה"ח :סוזי אטר
יחס"צ :אורה לפידות – תדמית ויחסי ציבור
בעלת המשרד :אורה לפידות
סאונד :אורי ברק ,צביקה הירשלר
כתיבת התוכנייה :אייל הראובני
עורך לשון :אסף שור
תרגום לאנגלית :אלן פריס
תרגום לערבית :נאדר אבו-תאמר
צילומים בתוכנייה :דניאל בר און ,יוג'יניו גורומטה ,אלכסיס גלאבס ,ערן גרבלר ,מרטינה זניקוטי
רויטל טופיול ,חביב מסד ,יגאל עמר ,בסטיאן פרסצ'או ,יוסי צבקר ,מוטי קקון ,נעמי שפירא
צילום הע ּוּד לאלמנט הגרפי של הפסטיבל :לנה בקלנובה
עיצוב גרפי :חמדה אידל – hemdastudio

בית הקונפדרציה
רח' אמיל בוטה  ,12ימין משה ,ת"ד  ,7218ירושלים | 91071 ,טל' 02-6245206 :׀ פקס02-6234756 :
 | shivuk@conhouse.org.ilהצטרפו אלינו בפייסבוק בית הקונפדרציה
www.confederationhouse.org

פסטיבל העוּד הבינלאומי ירושלים  2012מודה לכל המוסיקאים ,היוצרים והעושים במלאכה:
משרד התרבות והספורט שמעון אלקבץ ,מנהל מינהל התרבות; רעיה זמרן ,מנהלת המחלקה למוסיקה;
בטי דן ,מנהלת המחלקה למוסדות מחקר ומורשת; כלנית שמיר ,מנהלת תחום תקצוב ותוכנות
עיריית ירושלים שמי אמסלם ,מנהל אגף תרבות; מילכה בורשטיין ,עוזרת בכירה למנהל אגף תרבות;
ברוך גולדמן ,מנהל המחלקה לשיווק ,פרסום ומחקר; פטי ורדיקה ,רכזת שיווק
הקרן לירושלים אייל שר ,מנהל המחלקה לתרבות
משרד החוץ עפרה בן יעקב ,מנהלת המחלקה לאמנויות באגף לקשרי תרבות ומדע;
אביעד עברי ,מנהל המדור למוסיקה באגף קשתו"ם
המועצה לתרבות ואמנות במפעל הפיס דולין מלניק ,מנהלת אגף התרבות
קול המוסיקה אריה יאס ,מנהל
המכון הפולני יואנה סטאכירה ,מנהלת
בית אבי חי דני דניאלי ,מנהל
הקאמרטה הישראלית בנצי שירה ,מנהל
ערוץ  33בטלוויזיה איילת הייבלום ,ממלאת מקום מנהל חטיבת התוכניות בערבית;
עדנה שמואלי ,מפיקה
גלי צה"ל ,מחלקת תרבות אתי אנטה ואפי בן אברהם
סינמטק ירושלים מירי קפילוטו ,מנהלת שיווק
מרכז שמשון – בית שמואל רותי קפלן ,מנהלת מחלקת תרבות; הילה בן חמו ,רכזת תרבות
העיר כל העיר דיני קסורלה ,מנהלת; אפרת גלנצר ,פרסומים
ידיעות תקשורת מוטי בר זיו ,סמנכ"ל; חוה דותן ,מנהלת המקומון ידיעות ירושלים
זמן ירושלים אתי אטון ,מנהלת
אתר הבמה דינה נאור ,מנהלת האתר
פרלוד הפקות נוריאל שמעון ,ייצוג והפקה של המופע "ארבעת הגדולים"
תודה לאלעד גבאי על תרומת העוּד לעיצוב האלמנט הגרפי של הפסטיבל

מחירי כרטיסים והנחות
עמ'

שם המופע

תאריך

יום

שעה

אולם

מחיר

6

אברהם אבן עזרא:
הלב ,הרוח והנשמה

8.11.12

חמישי

21:00

אולם שרובר –
תיאטרון ירושלים

 140ש"ח

8

ֵהיְ ַרה
ַמ ַמה ז ְ
אתי אנקרי במופע תוניסאי

10.11.12

מוצ"ש

21:30

אולם הנרי קראון –
תיאטרון ירושלים

אולם 120 :ש"ח
יציע 90 :ש"ח

10

שקט כרומטי
ויסאם ג'ובראן ,רסיטל לעוּד סולו

11.11.12

ראשון

20:30

בית הקונפדרציה

 80ש"ח

12

ארבעת הגדולים :מחווה למוחמד
עבד-אלווהאב ,פריד אלאטרש,
לילה מוראד ואסמהאן

12.11.12

שני

20:45

אולם שרובר –
תיאטרון ירושלים

 150ש"ח

14

בין קווקז לאררט
אנה מאיליאן ,ארם גארבקיאן
והקאמרטה הישראלית

13.11.12

שלישי

20:00

אולם הנרי קראון –
תיאטרון ירושלים

אולם 169 :ש"ח
יציע 129 :ש"ח

16

שירת הנשים
אילנה אליה

13.11.12

שלישי

22:00

בית הקונפדרציה

 80ש"ח

18

ואהבת :געגועים ופיוט של אהבה
יאיר דלאל

14.11.12

רביעי

19:30
21:30

בית הקונפדרציה
בית הקונפדרציה

 80ש"ח
 80ש"ח

20

אנדרומדה מקומית – מסע בכביש 6
האנסמבל היהודי-ערבי של
התזמורת הפילהרמונית

15.11.12

חמישי

19:30

בית הקונפדרציה

 80ש"ח

22

מוסיקת עולם מפולין פוגשת
פלמנקו ספרדי
טריו קרוקה ואמיר-ג'ון חדד

15.11.12

חמישי

21:30

מרכז שמשון –
בית שמואל

 120ש"ח

24

בופ – מקאמים ובי-בופ
ֲע ַר ּ
מישל שג'ראוי

17.11.12

מוצ"ש

19:00

בית הקונפדרציה

 80ש"ח

26

מוסיקה ושירה מכרתים
רוס דאלי ,אנסמבל לבירינת
וזהר פרסקו

17.11.12

מוצ"ש

21:00

אולם הנרי קראון –
תיאטרון ירושלים

אולם 169 :ש"ח
יציע 129 :ש"ח

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

לרגל פסטיבל העוּד ופסטיבל הוּ ֵלגֵאב ,בית הקונפדרציה מציע לכם כרטיס חבר חדש
בתנאים משופרים!
מחזיקי הכרטיס יזכו להנחה של עד  40%למופעי הבית השוטפים ,משלוח תוכנייה
הביתה והטבות נוספות.
לפרטים ולהרשמה 02-6245206 :שלוחה Julia@conhouse.org.il ,2

לרכישת כרטיסים :בימות www.bimot.co.il *6226 ,02-6237000
לפרטים :בית הקונפדרציה www.confederationhouse.org ,02-6245206
הצטרפו אלינו בפייסבוק בית הקונפדרציה

