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ברוכים הבאים לסדרת המופעים והקונצרטים "אביב בסלון" 

של מרכז פיס למוסיקה רעננה.

 

פיס  מרכז  באולמות  המוצגת  הייחודית,  המופעים  סדרת 

הינה  בישראל,  מסוגם  והחדשניים  המתקדמים  למוסיקה 

התכנים  את  המרכז  לסלון  בהביאה  לעיר,  גאווה  מקור 

היוצרים  טובי  מאת  ביותר,  המתקדמים  המוסיקאליים 

והמבצעים מהארץ והעולם.

 

הסדרה, המעניקה חוויה אומנותית תרבותית מיוחדת במינה, 

תואמת את מרקמה הייחודי של העיר רעננה, כעיר שוחרת 

תרבות ואומנות המאופיינת בהיצע תכנים ופעילויות עשיר 

לרבות בתחום המוסיקה הקלאסית.

 

והקונצרטים,  המופעים  ממיטב  ליהנות  אתכם  מזמין  אני 

עשיר  תכנים  במנעד  מעמיקה,  חשיבה  מתוך  שנרקמו 

ואיכותי כאן, קרוב לבית.

תושבות ותושבים 
יקרים, 

שלכם,

בברכת עונת פעילות פורה ומעשירה,

ראש העיר רעננה,

חיים ברוידא



שלכם, רותי ורון, 

מנהלת אמנותית של הסדרה הקאמרית בסלון הקאמרי, 
נגנית קרן ומורה לקרן במרכז למוסיקה רעננה.

קהל יקר,

בשנה שעברה ייסדנו תוכנית קונצרטים קאמריים בסלון הקאמרי של מרכז המוסיקה. הקהילה 

ברעננה וקהל הרחב נהנו מקונצרטים מעולים, מרתקים ומעשירים. 

הקונצרטים הוכיחו שהסלון בנוי ומעוצב בצורה נהדרת. תענוג לארח בו אמנים מהארץ והעולם. 

יש בו תחושה אינטימית ואקוסטיקה מושלמת. הקהל נהנה להקשיב והנגנים נהנים לנגן בסלון. 

בעונה הקרובה יופיעו בסלון אמנים והרכבים קאמריים מהמובילים והידועים בתחומם, בארץ ובעולם. 

תכנית הקונצרטים במהלך השנה מגוונת מאוד: בסלון יתארחו הרכבים המנגנים בכלים אותנטיים 

עתיקים אשר ינגנו יצירות מתקופת הבארוק )הרכב פניקס והרכב נארי(, הרכבים שינגנו יצירות 

מופת מהתקופה הקלאסית, מהתקופה הרומנטית ובסגנון האימפרסיוניסטי )הפרויקט הקאמרי 

הישראלי, רביעיית טוסקניני, רסיטל של הלל צרי עם הפסנתרנית אוקסנה יבלונסקיה ורביעיית 

יצירות  סקורקה,  דניאלה  האופרה  זמרת  עם  אמריקה  מדרום  שירים  ערב  המפורסמת(,  אביב 

ישראליות וערביות )מנחם ויזנברג, תייסיר אליאס והרכב נגנים מובילים מהארץ ומהעולם(, יצירות 

בסגנון דיקסי חסידי )גלעד הראל והרכב נגנים מעולים( ועוד קונצרטים של מוזיקאים מובילים 

הנמנים על סגל ההוראה במרכז המוסיקה.

קהל הילדים יוכל ליהנות גם הוא מקונצרטים מיוחדים ויצירתיים, המותאמים לגילאים צעירים.

ארצות  תקופות,  בין  מרגש  "טיול"  יחווה  הקאמרי,  בסלון  רבים  לקונצרטים  ויגיע  שיתמיד  קהל 

וסגנונות, והכל בביצוע של מיטב האומנים מהארץ ומהעולם. בלי לנסוע רחוק, בלי לחפש חניה, 

באקוסטיקה מעולה, בביצוע ברמה בין לאומית, ובמחיר שווה לכל נפש-  פה ליד הבית!

כולם מוזמנים!

צילום: מיכאל פביה
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האב הבן ורוח הקודש

קלאסיקה מלחני סשה ארגוב ומתי כספי.

טריו יוצא דופן - פסנתר, חצוצרה, צ'לו

האב, הבן ו...משה זורמן

במסע אינסטרומנטלי מרגש בעקבות הקלאסיקה של סשה ארגוב ומתי כספי.

 משה זורמן - )פסנתר, אקורדיון, טרומבון( מלחין, פסנתרן, מעבד. דמות מרכזית, 

חשובה ומוערכת הן בתחום המוסיקה הקלאסית והן בתחום הזמר העברי.

 יגאל מלצר - )חצוצרות( נגן החצוצרה הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. 

סולן, חבר בהרכבים קאמריים ייחודיים )טמפרה, דאדא, חמישית סאבראס(

 הרן מלצר - )צ'לו( נגן הצ'לו הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית, סולן, 

זוכה תחרויות צ'לו בינלאומיות וכן זוכה תחרויות האביב.

חוברים יחדיו למרקם צלילי נפלא ומנגנים את השירים האהובים של סשה ארגוב ומתי כספי 

בביצוע אינסטרומנטלי יוצא דופן. השירים, בעיבוד נפלא של משה זורמן, פאראפראזות 

יצירתיות מרתקות, מקנות חיים חדשים ונקודת האזנה מרגשת לשירים האהובים.

יום ה׳ 09.02.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%90%D7%91__%D7%94%D7%91%D7%9F_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9_-_%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%9F?id=20397


ואג פפיאן – רסיטל לפסנתר

בתכנית: מיצירות מוצרט ושופן

פסנתרן ומנצח בינלאומי מוערך. 

ב-1984 הזמין אותו ואלרי גרגייב לנצח על תזמורת הפילהרמונית 

של ארמניה, מאז היה למנהלה המוזיקלי של התזמורת. פפיאן שיתף 

פעולה גם עם האופרה הלאומית של ארמניה עד 1990.

פפיאן עלה לישראל בשנת 1990 והתחיל כאן את פעילותו כמנצח 

בתזמורת סימפונטה באר-שבע וכמנצח אורח של התזמורת 

הסימפונית ירושלים.

כפסנתרן סולן הופיע באירופה, בקנדה, בארצות-הברית, בדרום 

אמריקה ובמזרח אסיה. פפיאן ניצח על תזמורות חשובות רבות, ביניהן 

התזמורת הקאמרית האנגלית במרכז ברביקן בלונדון, התזמורת 

הפילהרמונית החדשה של יפן, התזמורות הסימפוניות בנורבגיה, 

במוסקבה, בבלגרד ובאלמה שבשבדיה. כמו כן ניצח על מקהלת 

הנערים המפורסמת של וינה.

יום ג׳ 13.02.23 | שעה: 19:30

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%95%D7%90%D7%92_%D7%A4%D7%A4%D7%99%D7%90%D7%9F?id=20577


קונצרט בארוק איטלקי עם שירים בנושא אהבה

אנסמבל הבארוק ָנארי הוא הרכב צעיר המתמחה בנגינת מוזיקה מתקופת

הבארוק בכלים היסטוריים ובהשראת טכניקות נגינה תקופתיות. 

הקונצרט מוגש בגישה רעננה ורלוונטית היוצרת חיבור מיידי עם המאזין המודרני.

ָנארי זכה במקום הראשון בתחרות החליליות הבינלאומית 2021, ההרכב מופיע 

בסדרות קונצרטים בולטות, ביניהן "צעירים במרכז" במרכז למוסיקה ירושלים, 

"פסטיבל פליציה בלומנטל" במוזיאון תל אביב, פסטיבל "החג של החגים" בחיפה, 

"צוהרי יום ב" בהר הצופים ועוד.

מיהו קופידון, עם חציו המפלחים לבבות נערים ונערות? 

מלחיני הבארוק האיטלקי המאוחר, קורלי, פורפורה, מלאני, סקרלטי ועוד, 

בחרו לשים במרכז יצירותיהם את שליח האהבה הידוע.

 נעמי חסון - חליליות | לירון גבעוני - סופרן

יותם הרן - צ'לו-בארוק | גיא פרדו - צ'מבלו

יום ה׳ 23.02.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91_%D7%94%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7__%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99__-_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A7%D7%99_%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94?id=20400


אומנות הפוגה - אנסמבל פניקס

קונצרט המשתתף בפסטיבל באך הלאומי.

אומנות הפוגה )Die Kunst der Fuge 1080( ,)BWV(, היא ללא ספק 

אחת מיצירות  המופת שהלחין יוהאן סבסטיאן באך )1685-1750(.  

ביצירה זו, שהחלה ב-1740 ולא הושלמה, המלחין לוקח נושא פשוט 

ברה מינור וחוקר אותו בצורה קונטרפונקטית בכל דרך אפשרית.

 טלי גולדברג - כינור בארוק | אלמה מאייר - קורנטו וחלילית | 

 רחל רינגלשטיין - ויולה בארוק | סוניה נבות - ויולה דה גמבה טנור | 

מירנה הרצוג - ויולה דה גמבה באס

יום ג׳ 14.03.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%9A_-_%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1?id=20402


רביעיית אביב

הרביעייה זוכת הפרסים היוקרתיים הבינלאומיים, הופיעה באולמות הקונצרטים הגדולים 

בעולם כגון קרנגי הול, אליס טאלי בניו יורק, המרכז ג׳ון קנדי ובספריית הקונגרס 

בוושינגטון, בית האופרה של סידני, האולם הפילהרמונית של קלן, ב"קונצרטהאוס" וינה, 

באולם ויגמור וברויאל פסטיבל הול בלונדון ועוד.

הרביעייה הקליטה בחברה Naxos, מספר דיסקים, ביניהם ב- 2018 חמישיית מיתרים 

מאת שוברט.

בתוכנית: שוברט-פרק רביעיית מיתרים בדו מינור ד.703 - ד.10 דק׳ | 

ברג-רביעיית המיתרים אופ 3 20 דק׳ | מוצרט רביעיית מיתרים 

בדו מז'ור ק.465 ״דיסוננסים״ 30 דק׳

 סרגיי אוסטרובסקי - כינור ראשון  |  פיליפ וילפרנקה - כינור שני

נואמי ביאלוברודה - ויולה  |  דניאל מיטניצקי - צ'לו

יום ד׳ 19.04.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_10523?id=20418


ותיקי הווירטואוזים של מוסקבה

תזמורת הוירטואוזים של מוסקבה נחשבת לאחת מהתזמורות 

הקאמריות הטובות בעולם!

התזמורת שנוסדה על ידי המנצח והכנר הנודע מאסטרו ולאדימיר 

ספיבקוב, הופיעה בכל העולם וכבשה קהלים רבים מיום היווסדה.

ותיקי התזמורת ומייסדיה יגיעו לרעננה לקונצרט מיוחד וחגיגי.
 

בתוכנית:

שומאן רביעיית פסנתר במי במול מאז'ור, אופוס. 47

שוברט חמישיית פסנתר "דג השמך" בלה מאז'ור, אופוס 47
 

נטשה שר – כינור | אליזבטה בלומינה – פסנתר | יורי גנדלסמן – ויולה

מישה מילמן – צ'לו | גרגורי קבלבסקי – קונטרבס 

יום ג׳ 02.05.23 | שעה: 19:30

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%90%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%91%D7%94?id=20420


ג'יפסי סווינג וכליזמר

מפגש מרתק בין הג'אז הצרפתי של תחילת המאה העשרים, 

הידוע בכינויו - ג'יפסיסווינג –  למוזיקת הפולקלור היהודית של 

מזרח אירופה, הידועה בכינויה - כליזמר.

עם הנגנים הווירטואוזים המרגשים: 

גלעד הראל - קלרינט  |  דניאל הופמן - כינור

יעקב חוטר - גיטרה  |  גלעד אפרת - קונטרבס

יום ה׳ 04.05.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%92_%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%99_%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%92_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%A8?id=20407


פילהקאמרי 
נגני הפילהרמונית בקונצרט קאמרי מוסבר

מסע מוסיקלי מלהיב ובו ינוגנו פרקים שונים ממיטב 

היצירות הקאמריות לכלי הקשת מבאך ועד קודאי. 

בקונצרט זה תגלו את עולמם העשיר של כלי המיתר, 

דרך נגינתם המופלאה של נגנים מהשורה הראשונה 

בפילהרמונית הישראלית.

סעידה בר לב - כינור | מתן נוסימוביץ - ויולה | מרצל ברגמן - צ'לו

יום ה׳ 11.05.23 | שעה: 19:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_-_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94?id=20408


סדרת מורים משלנו

הקסם, האגדה והמציאות העגומה

רסיטל לצ'לו ופסנתר

יורי לוגצ'וב - פסנתר  |  יוליה בלואוסוב - צ׳לו

בתוכנית: 

ל. יאנאצ'ק. אגדה לצ׳לו ופסנתר 

שופן. ארבע מזורקות אופוס 24

ר. שומאן. 5 קטעים בסגנון עממי, 

אופוס 102 לצ׳לו ופסנתר

ב. מרטינו. וריאציות על נושא 

סלובאקי לצ'לו ופסנתר

ר. שצ'דרין. קדריל מתוך האופרה 

״לא רק אהבה״

עיבוד לצ׳לו ופסנתר מאת גרגורי זינגר

יום ד׳ 29.03.23 | שעה: 20:00

יום ו׳ 02.06.23 | שעה: 12:00

בהשראה פואטית

 זמרת הסופרן מירב ברנע והפסנתרן 

אריאל הלוי, בתוכנית פיוטית מתוך עולם 

הספרות הווקאלי משוברט ועד ראוול

מחזור שירים אופוס 39 של שומן, חמישה 

שירים יווניים של ראול, מבחר מתוך 'קרן 

הפלאים של הנער' של גוסטב מאהלר, 

שוברט ושטראוס.

בהשראה 
פואטית

הקסם, האגדה 
והמציאות העגומה

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%9D__%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%94?id=20404
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99?id=20411


מוצרט, חמישיות מיתרים - אנסמבל פניקס

מוצרט: חמישיית מיתרים 515K ו-516K, בכלים תקופתיים!

אומרים שחמישיות המיתרים של מוצרט מסמנות את 

 515K הגעתה של התקופה הרומנטית. בין אלה בולטות

ו-516K , הנחשבות כיצירות המופת הגדולות ביותר של 

המלחין במוזיקה קאמרית. זו זכות לשמוע אותן בזו אחר זו, 

ְממּות ו-515K במלוא הקסם 
ֹ
ו

ׁ
516K  בהתבוננות פנימה וש

וההתלהבות.

ָלה | 
ֹ
נועם שוס - כינור | ליליה סלבני - כינור | עמוס בועזסון - ִויו

ָלה | מירנה הרצוג - צ'לו וניהול מוסיקלי  
ֹ
מרים פינגרט - ִויו

יום ג׳ 14.06.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%90%D7%A0%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%9C_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D?id=20395


"שוקו ובלון" ילדים מנגנים לילדים

להורים ולילדים שלום,

ילדי מרכז פיס למוסיקה רעננה מזמינים 

אתכם הילדים אלינו לסלון למפגש מוסיקלי

בגובה האוזניים! בואו לפגוש ילדים כמותכם 

או כמו האחים והאחיות הגדולים שלכם

שמנגנים בכל מיני כלים: כינור, צ'לו, חליל, 

חצוצרה, פסנתר ועוד.

במפגש נשמע יצירות קצרות

חלקן מצחיקות, חלקן מרגשות.

נשמע סיפורים ונכיר את הילדים שמנגנים. 

נכיר גם אתכם ונבלה בנעימים.

ובסוף המפגש, 

כמובן – שוקו ובלון לכל ילדה וילד!

אז ניפגש - אצלנו בסלון!

10.01.2323.05.23

23.05

ימים ג׳ בשעה 17:00, בתאריכים:

14.03.23

14.03

https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F__%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_10528?id=20423
https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F__%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_10529?id=20424


קלאסיקה! התזמורת הסימפונית הצעירה

חברי הסימפונית הצעירה מזמינים אתכם לקונצרט מיוחד המוקדש 

לשיריו של פול סיימון.

לרגל הקונצרט חברו לתזמורת חברי וחברות מקהלת ענבר בניצוחה 

של מירב ברנע וארבע זמרות ממחלקת פיתוח הקול של מרכז המוסיקה: 

מאיה אופק, רומי בראון, מור יצחק והדר מרקוביץ'. 

יחדיו נבצע שמונה להיטים פרי עטו של הכותב והזמר הנפלא פול סיימון.

נתראה בקונצרטים!

בתוכנית:

 ,Still crazy after all these years - מור יצחק ,America - רומי בראון

 ,The Boxer - 'הדר מרקוביץ ,ways to leave your lover 50 - מאיה אופק

 Bridge over Troubled - מקהלת ענבר ,Slip sliding away - ארבע הזמרות

.waters, You can call me Al, Sounds of silence

מבצעים: מקהלת ענבר | התזמורת הסימפונית הצעירה רעננה | 

מנצח – גיא פורת

יום א׳ 22.01.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94___%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94?id=20421


קלרינט, כינור והיפיפייה הנמה
הסימפונית הצעירה

קונצרט ״שוקו ובלון״ - קונצרט מונחה 
ומותאם לילדים בגילאי 4-12 ולכל המשפחה!

חברי הסימפונית הצעירה רעננה 

מזמינים אתכם הילדים למפגש 

מוסיקלי בגובה האוזניים! 

בסיום הקונצרט כתמיד 

שוקו ובלון לכל ילד!

והפעם קונצרט מרגש: 
"קלרינט, כינור והיפיפייה הנמה"

נארח שניים מתלמידיו של מישה גורפינקל 

בקלרינט, המסיימים את לימודיהם השנה. 

את הרונדו המפורסם והמרגש לכינור מאת 

סן סנס נשמע בביצוע שי לוסטיג – הכנרת 

הראשית של התזמורת ותלמידתה של 

מרינה זיסקינד. נשמע גם את הפרק השני 

השובב מתוך הסימפוניה השמינית מאת 

בטהובן – לאחר ששמענו את פרק הראשון 

בתוכנית הקודמת. נקנח בשני פרקים מתוך 

הסוויטה היפיפיה הנמה מאת צ'ייקובסקי. 

בתוכנית פרקים מתוך:

מנדלסון – קטע קונצרטנטי לשני קלרינטים 

ולתזמורת אופ' 114 מס' 2

סן סנס – רונדו קפריצ'יוזו לכינור ולתזמורת

בטהובן – סימפוניה מס' 8

צ'ייקובסקי – הסוויטה היפיפיה הנמה

 
מבצעים:

רון דורמן, יעל אבן-חן מודריק - קלרינטים 

שי לוסטיג - כינור 

התזמורת הסימפונית הצעירה רעננה

גיא פורת - מנצח 

 

יום א׳ 12.03.23
שעה: 17:30

יום א׳ 19.03.23
שעה: 20:00

שוקו
ובלון

קלרינט, כינור 
והיפיפיה הנמה

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%9D__%D7%94%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%94?id=20404
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99?id=20411
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94__%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F_?id=20442
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%98__%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%94?id=20600


קונצרט ״שוקו ובלון״ - קונצרט מונחה 
ומותאם לילדים בגילאי 4-12 ולכל המשפחה!

חברי הסימפונית הצעירה רעננה 

מזמינים אתכם הילדים למפגש 

מוסיקלי בגובה האוזניים! 

בסיום הקונצרט כתמיד 

שוקו ובלון לכל ילד!

והפעם ״בוגרים ושירים״

נארח שתי כנריות תלמידות י"ב בפרקים 

מתוך ארבע העונות מאת ויולדי, נרקוד 

טנגו ארגנטינאי מאת פיאצולה בגרסא 

לחצוצרה ולתזמורת, נשמע ביצוע 

בכורה ליצירה מיוחדת לטרומבון ולזמרה 

ונחגוג שירים ישראליים מוכרים ואהובים 

בעיבודים חדשים ומקסימים.

בתוכנית פרקים מתוך:

ויולדי – ארבע העונות, החורף,
האביב – לכינור ולתזמורת כלי קשת

פיאצולה – ליברטנגו, לחצוצרה ולתזמורת

עודד מאיר – בכורה ליצירה לטרומבון ולזמרה

שירים ישראליים – בעיבודיו של רני גולן

מבצעים:

אורה רזאל, אליה חסון - כינור

נועה יום טוב - טרומבון וזמרה

מיה קליינברג - חצוצרה

תלמידי מחלקת פיתוח קול - זמרה

התזמורת הסימפונית הצעירה רעננה

גיא פורת - מנצח 

יום א׳ 11.06.23
שעה: 17:30

יום א׳ 11.06.23
שעה: 20:00

בוגרים ושירים
הסימפונית הצעירה

שוקו
ובלון

בוגרים
ושירים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94__%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F__%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%99?id=20443
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A2_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99?id=20411
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94__%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F_?id=20442
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94__%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F__?id=20443
https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94___%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94_-_%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%AA_%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%99?id=20607
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שרים ח״נ ביאליק
עם חני דינור ומיקי גבריאלוב

על הפסנתר וההפקה המוזיקלית – רמי הראל

מופע הפתיחה הוקדש למשורר הלאומי – ח״נ ביאליק, 

לרגל 150 שנים להולדתו

 

מרכז המוזיקה שם לו למטרה להפיח חיים חדשים 

בשירה העברית בשיתוף הדור הצעיר של המוזיקאים.

  

משתתפים נוספים:

 ירון חסון - גיטרה

אור צ׳יפרוט - כלי הקשה

לינדה סטרומר - חליל צד 

מקהלת ״ענבר קטנטנים״ בניצוחה של ליאת ניסן ויסוצקי.

 

״מקהלת ענבר״ בניצוחה של מירב ברנע ובניהולו 

המוזיקלי של רני גולן ילוו אותנו במהלך הסדרה כולה.

 

יום ג׳ 03.01.23 | שעה: 20:30

צילום: אלעד אקרמן

צילום: חיה גולד

צילום: לנה פילר



עוזי פוקס במחווה לשירי ג'ו קוקר ולהיטיו הגדולים של עוזי

מופע רוק אנרגטי עם מיטב השירים והלהיטים מכל 

הזמנים ״ילדונת, תחתונים וגופיות, יום יבוא״ ושירי רוד 

סטיוארט, פרוקול הארום ואריק קלפטון.

 להקה בת 9 נגנים כולל זמרות ליווי וסרטוני רקע 

של ג'ו קוקר שיוקרנו על גב הבמה.

יום ה׳ 26.01.23 | שעה: 21:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1_%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%92_%D7%95_%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%A8?id=19868


הדרה לוין ארדי - המשתה

הופעת "משתה" אינטימית, סודות וסיפורים מאחורי השירים, על פסנתר 

שיכור, עם נגנים חתיכים. בואו להיות. בואו לשתות. בואו כמו שאתם. 

אם יש לכם לב, הביאוהו לכאן.  אורח מיוחד: בועז כהן.

הדרה לוין ארדי היא מוזיקאית, משוררת, סופרת ואמנית ספוקן־וורד. 

בוגרת אוניברסיטת ניו יורק בקולנוע וטלוויזיה בהצטיינות יתרה. פרסמה 

4 ספרים )שירה ופרוזה(, 18 אלבומי מוזיקה. כותבת טורי דעה וטורים 

אישיים בעיתונים שונים. 

"הדרה היא הטום ווייטס והבוב דילן הישראלית" )"הארץ"(

 "היא מבריקה, היא מוכשרת בטירוף )על גבול הגאונות(,

היא אמנית גדולה" )עליזה ציגלר, סופרת ועורכת ספרות(

אודי צ'יקו גלברט – תופים

אבי שניידר – טרומבון ושירה

הדרה על פסנתר וסטנדאפ על פי תהום

יום ה׳ 02.02.23 | שעה: 21:00

צילום: הילה עוז

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%93%D7%99?id=20396


שרים רחל המשוררת
עם חני דינור, אורח: דניאל סלומון

על הפסנתר וההפקה המוזיקלית – רמי הראל

המופע השני בסדרה, יוקדש לרחל המשוררת

 

מרכז המוזיקה שם לו למטרה להפיח חיים חדשים 

בשירה העברית בשיתוף הדור הצעיר של המוזיקאים.

 

 ״מקהלת ענבר״ בניצוחה של מירב ברנע ובניהולו 

המוזיקלי של רני גולן ילוו אותנו במהלך הסדרה כולה

 

יום ג׳ 07.02.23 | שעה: 20:30

צילום: חיה גולד צילום: טל שחר

https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D__-_%D7%A8%D7%97%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA_-_%D7%97%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F?id=20197


לייזי גורדון בסטנדאפ מוסיקלי

Lay Z Gordon Presents - Valentine's Night 

Special - a musical stand-up!

He's a Poet & Comedian, a Musician 

-Singer songwriter & entertainment 

sensation.

Lay Z Gordon, takes the audience 

to an unpredictable journey that moves 

the soul and breaks All the rules.

לייזי גורדון במופע ששובר את כל הכללים!

לייזי לוקח את הקהל למסע מצחיק ומרגש 

דרך סיפור חייו משחקן כדורסל בקולג' 

בטקסס, דרך הקריירה המקצועית במכבי 

 ת"א ועד הקריירה המוסיקלית כאמן יוצר

 עם יותר מ-200 שירים מקוריים, 

המושפעים מג'אז, פאנק ו-אר אנ בי
 

מופע קומי - מוסיקלי בלתי צפוי ושובה לב

יום ה׳ 14.02.23 | שעה: 20:00

https://tickets.raanana.muni.il/Lay_Z_Gordon_-_Valentine_s_Night_Special_-_Musical_Stand-Up?id=20398


הדר נחמיה במופע ג'אז

הדר נחמיה ביחד עם להקתה המשובחת סוחפת את הקהל אל 

עולמה הפנימי והמוסיקלי שלא ישאיר אתכם אדישים.

אל תחמיצו!

 הדר נחמיה - שירה  |  דניאל שוורצוולד - פסנתר

גון שני - קונטרבס |  דוד סירקיס - תופים

מופע המורכב מחומרים מקוריים המשלבים את כל העולמות 

המוסיקליים עליהם גדלה נחמיה ומהם הושפעה לאורך השנים 

מג'אז, דרך מוסיקה ישראלית ישנה, ועד לשורשיה ההודים 

והתימנים.

הטקסטים והלחנים נבררו בקפידה במטרה לתת למאזינים 

מוסיקה ישראלית איכותית, עשירה, מרגשת, חדשנית וחסרת 

פשרות אמנותיות.

את נחמיה תלווה להקה משובחת עם ייצוג של כמה ממוסיקאי 

הג'אז הישראלים הבולטים.

 יוצרים נוספים: טקסטים מאת רחל שפירא, נתן אלתרמן, 

אמה שם-בה אילון, עינת אזולאי.

לחנים: הדר נויברג, דניאל שוורצבלד, לאו נועה ועוד.

לאחרונה נבחר האלבום 'שכבות' לאחד מאלבומי הג'אז הישראלי 

המומלצים של עיתון הארץ.

 "הקול המלאכי של הדר נחמיה חדר לי ללב משמיעה ראשונה. 

 אז תגבירו, קחו נשימה עמוקה ותנו לעצמכם לצלול לשירה

 מהפנטת מעולם אחר. אני התאהבתי".

יום ה׳ 16.02.23 | שעה: 21:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%93%D7%A8_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%92_%D7%90%D7%96?id=20399


אבו ג׳וש

אבו ג׳וש הינו ההרכב של הפסנתרן יהושע לוי שעבד עם אומנים כמו 

עמיר בניון ואלעד לוי ובן טיפוחיו של עומרי מור.

המוסיקה של אבו ג׳וש, היא חפלה מודרנית המשלבת RnB וג׳אז 

עם מוסיקה מצפון אפריקה ואגן הים התיכון אשר עליה גדל. הצליל 

של ההרכב יוצר ״קיבוץ גלויות״ מוסיקלי בהשראת הרחוב הישראלי 

ששוזר בתוכו מנגינות ממסורות שונות.

בעברו יהושע היה רקדן שזכה לרקוד בכל העולם וכך במוסיקה 

ניכרת הרגשה של תנועה, ריקוד ואנרגיה שלוקחת את הקהל לחוויה 

שבין מסיבה וריקודים אל מול צלילה במרחבי זמן שמזיזה את הראש 

בטראנס אקוסטי.

אחרי שהופיעו בשנים האחרונות ברחבי ישראל, נכנס ההרכב להקליט 

אלבום שני ויצר תמהיל מדויק שיוצא בהופעה דינמית ומלאת רגשות.

חברי ההרכב במופע: 

 יהושע לוי - פסנתר ועיבודים 

אביתר מורד - כינור, עוד

  בר גבע - קונטרבס  

מתן דרעי - תופים 

יום ה׳ 09.03.23 | שעה: 21:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%90%D7%91%D7%95_%D7%92_%D7%95%D7%A9?id=20401


שרים יונה וולך
עם חני דינור, אורחים: אילן וירצברג וערן צור

על הפסנתר וההפקה המוזיקלית – רמי הראל

המופע השלישי בסדרה, יוקדש ליונה וולך 

מרכז המוזיקה שם לו למטרה להפיח חיים חדשים 

בשירה העברית בשיתוף הדור הצעיר של המוזיקאים.

 

 ״מקהלת ענבר״ בניצוחה של מירב ברנע ובניהולו 

המוזיקלי של רני גולן ילוו אותנו במהלך הסדרה כולה

 

יום ג׳ 21.03.23 | שעה: 20:30

צילום: חיה גולד צילום: אורית פניניצילום: הילה עמנואל

https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D__-_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%9A_-_%D7%97%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%A6%D7%91%D7%A8%D7%92_%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%9F_%D7%A6%D7%95%D7%A8?id=20198


גיל ליבני בטריו ג'אז

טריו אחד בישראל צולל אל מעמקי הג'אז, על מנת לתת חיים לאחד הפורמטים 

האבודים של המוסיקה הזו.

גיל לבני בשירה ובגיטרה, יונתן ריקליס בפסנתר, ורם ארז בקונטרבס, מנגנים ג'אז 

מקורי ומסוגנן. הרכב כלי שכזה בוסס על ידי השלישייה האייקונית של נאט קינג קול 

בשנות ה-30 של המאה ה-20.

כיום כמעט ולא נראים הרכביים כאלו בעולם הג'אז. 

הטריו משלב בין נגינה וירטואוזית, עיבודים יחודיים, ושירים מקוריים.

במופע ינגנו מוסיקה מתוך אלבום הבכורה שלהם שיצא בשנת 2023.

גיל לבני הוא אחד מזמרי הג'אז הצעירים היחידים בארץ, בעל קול ייחודי וכריזמטי.

הטריו לוקח את המאזין למסע שבין תקופת הסווינג והביבופ, ומספק למאזין חוויית 

האזנה קלילה מהנה ותקשורתית.

יום ה׳ 23.03.23 | שעה: 21:00

צילום: אביעד פוקס

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%92_%D7%90%D7%96?id=20403


להקת "פונץ"

להקת פונץ׳ המיתולוגית נחשבת לאחת הלהקות הבולטות 

שעיצבו את פס הקול של הרוק המקומי בשנות ה- 90. 

אחרי שלושה עשורים שבהם פונץ' חרכה את הבמות, 

את מצעדי הפזמונים ואת הלבבות עם סדרה של להיטים 

בלתי נשכחים- עדינה, נדמה שישוב, אני מאוהב בבחורה 

מבת ים, הוא מסתכל בה כל הזמן ועוד.. 

הלהקה חוזרת החורף במופע אקוסטי, 

אינטימי, מרגש ונוגע.

יום ה׳ 30.03.23 | שעה: 21:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA__%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A5_?id=20405


רביעיית עמית פרידמן

עמית פרידמן, נחשב לאחד הסקסופוניסטים המובילים 

בישראל; מאחוריו שלושה אלבומים, הופעות בארץ ובעולם. 

בינואר האחרון הוא נבחר כחתן פרס ראש הממשלה 

 למלחינים, הנחשב לפרס החשוב ביותר בישראל 

למלחינים מכל התחומים המוסיקליים.

המוסיקה של פרידמן נאמנה למסורת הג'אז ומשלבת 

אלמנטים של מוסיקת עולם ומוסיקה מזרח תיכונית.

 הלחנים הקליטים, המשלבים תחכום ופשטות, 

מתקשרים עם מגוון רחב של קהלים.

עמית פרידמן - סקסופון

קטיה טובל - פסנתר

גלעד אברו - בס

יונתן רוזן - תופים 

יום ה׳ 13.04.23 | שעה: 21:00

צילום: אלון גריני

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F?id=20406


עמיר לב בהופעה

מופע אקוסטי, עם אלבום חדש 

ושירים מכל האלבומים

ההופעה האקוסטית של עמיר לב היא קשר 

בלתי אמצעי רגיש ומרגש עם הקהל. עם 

שירים אהובים מכל האלבומים ובעקבות 

האלבום החדש "רומה" )בהפקתו של רונן 

סאבו( עמיר נכנס ישר ללב וממלא את 

החלל כמו להקה שלמה.

עמיר לב הוא מאסטר של גיטרה ואמן 

של מילים, מהיוצרים המרכזיים במוזיקה 

הישראלית מאז ראשית שנות התשעים. 

מאחוריו שבעה אלבומי אולפן מדוברים 

ושני אלבומי הופעות חיות, ב"בארבי" 

וב"זאפה", זוכה פרס אקו"ם )מחבר השנה( 

על אלבומו משנת 2014, "נוגע בדרכון". 

עוד לפני שהוא זמר ויוצר, עמיר לב מספר 

סיפורים. כתיבתו הציורית, הגשתו הנוגעת 

וצניעותו היוצאת דופן - מייחדות אותו כבר 

שנים בנוף המוזיקלי המקומי.

יום ה׳ 11.05.23 | שעה: 21:00

צילום:
תומר גילת

https://tickets.raanana.muni.il/event/20419


שרים לאה גולדברג
עם חני דינור, אורחת: לאה שבת

על הפסנתר וההפקה המוזיקלית – רמי הראל

המופע הרביעי בסדרה יוקדש למשוררת לאה גולדברג 

מרכז המוזיקה שם לו למטרה להפיח חיים חדשים 

בשירה העברית בשיתוף הדור הצעיר של המוזיקאים.

 

 ״מקהלת ענבר״ בניצוחה של מירב ברנע ובניהולו 

המוזיקלי של רני גולן ילוו אותנו במהלך הסדרה כולה

 

יום ג׳ 16.05.23 | שעה: 20:30

צילום: חיה גולד צילום: ראובן חיון

https://tickets.raanana.muni.il/_%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D__-_%D7%9C%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%92_-_%D7%97%D7%A0%D7%99_%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%97%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%94_%D7%A9%D7%91%D7%AA?id=20201


קטיה טובול בטריו ג'אז

ההרכב התחיל לעבוד יחד כטריו בשנתיים האחרונות לאחר 

נגינה משותפת בהרכבים שונים ומגוונים. המוסיקה של הטריו 

מתמקדת ביצירות מקוריות שנכתבו על ידי קטיה המושפעות 

מהרקע הקלאסי הרב שיש לה יחד עם גרוב והשפעות 

ההרמוניות העשירות של מוסיקת הג'אז.

המוסיקה נכתבה במיוחד לכבוד הנגינה המשותפת של הטריו 

ולקראת האלבום שמוקלט בימים אלה.

במופע בולט המקום האישי של כל נגן בטריו, לצד התקשורת 

והכימיה המעולה בין הנגנים. הדבר מוביל לעניין רב למאזינים, 

הסוחף אותם להרפתקה מוסיאקאלית.

קטיה טובול - פסנתר

תופים- עופרי נחמיה 

בס - יונתן לוי

יום ד׳ 17.05.23 | שעה: 21:00

צילום: יואל לוי

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%92_%D7%90%D7%96?id=20409


 Jazz N Roll

הרכב ייחודי ואיכותי בהנהגת הזמרת אלה תדמור ונגנים 

בינלאומיים המבצע להיטי פופ עכשווים וקלאסיקות רוק, 

בעיבודי ג'אז מגוונים, ומעניק תיבלון מיוחד לשירים מפורסמים 

כך שיפנו לקהל הרחב.

 "Blame it on the Boogie" :בהופעה יבצעו את השירים

של ג'קסון Smells Like Teen Spirit " ,5" של נירוונה, 

 Happy ,של אלביס "Can't Help Falling in Love" -ו

ועוד רבים וטובים.

מופע אנרגטי שכולו חגיגה מוסיקלית עם עיבודים מפתיעים 

ומסעירים ללהיטים הכי מוכרים!

אלה תדמור - שירה | עומר ריז'י - פסנתר 

שי אורן - קונטרבס | אסף דגן- תופים  

עיבודים: עומר ריז'י ושי ורדי

יום ד׳ 24.05.23 | שעה: 21:00

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%92_%D7%90%D7%96__amp__%D7%A8%D7%95%D7%9C?id=20410


מועדון הסלון - הבמה שלכם!

יום ד׳ 10.05.23 | שעה: 20:00
תלמידי מרכז המוסיקה רעננה בערב ג'אז 

יום ד׳ 31.05.23 | שעה: 20:00
יש לכם להקה?

רוצים להופיע על הבמה הכי חמה בעיר? 

"מועדון הסלון" ברעננה פותח לכם במה!

יום ה׳ 15.05.23 | שעה: 20:00
כתבת שיר? רוצה להשמיע אותו? 

״מועדון הסלון״ ברעננה מזמין אתכם, 

צעירים וצעירות שכותבים, מלחינים 

ומבצעים את שיריהם לעלות לבמה! 

ערב הרכבי ג'אז

ערב להקות צעירות

ערב יוצרים צעירים

להזמנת כרטיסים )ללא עלות( 

להזמנת כרטיסים )ללא עלות( 

להזמנת כרטיסים )ללא עלות( 

הכניסה חופשית

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%91%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%92_%D7%90%D7%96?id=20578
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%91%D7%9E%D7%94_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D?id=20579
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_?id=20580


ההופעות שלנו:

סגנון שם המופע שעה תאריך יום

קלאסי ״קלאסיקה!״ הסימפונית הצעירה 20:00 22/01/23 ראשון

רוק עוזי פוקס שר מחווה לג'ו קוקר 21:00 26/01/23 חמישי

פולק הדרה לוין ארדי 21:00 02/02/23 חמישי

עכשווי שרים רחל המשוררת עם חני דינור ודניאל סלומון 20:30 07/02/23 שלישי

קלאסי האב, הבן ומשה זורמן - שעה מוסיקלית יוצאת דופן 20:00 09/02/23 חמישי

סטנדאפ מוסיקלי Lay Z Gordon 20:30 14/02/23 שלישי

ג'אז הדר נחמיה בטריו ג'אז 21:00 16/02/23 חמישי

קלאסי נארי - קונצרט בארוק איטלקי 20:00 23/02/23 חמישי

ג'אז אבו ג'וש 21:00 09/03/23 חמישי

לכל המשפחה "שוקו ובלון" הסימפונית הצעירה 17:30 12/03/23 ראשון

קלאסי אומנות הפוגה של אנסמבל פינקס 20:00 14/03/23 שלישי

לכל המשפחה "שוקו ובלון" ילדים מנגנים לילדים 17:00 14/03/23 שלישי

עכשווי שרים יונה וולך עם חני דינור, אילן וירצברג וערן צור 20:30 21/03/23 שלישי

ג'אז גיל ליבני בטריו ג׳אז 21:00 23/03/23 חמישי

קלאסי הקסם, האגדה והמציאות העגומה 20:00 29/03/23 רביעי

רוק להקת "פונץ'" 21:00 30/03/23 חמישי

ג'אז רביעיית עמית פרידמן 21:00 13/04/23 חמישי

קלאסי רביעיית אביב 20:00 19/04/23 רביעי

קלאסי ותיקי הוירטואוזים של מוסקבה 19:30 02/05/23 שלישי

קלאסי ג'יפסי סווינג וכלייזמר 20:00 04/05/23 חמישי

ג'אז במה פתוחה ג'אז 20:00 10/05/23 רביעי

קונצרט מוסבר פילהקאמרי טריו נגנים מובילים מהפילהרמונית 19:00 11/05/23 חמישי

רוק עמיר לב בהופעה 21:00 11/05/23 חמישי

עכשווי ערב יוצרים צעירים 20:00 15/05/23 שני

עכשווי שרים לאה גולדברג עם חני דינור ולאה שבת 20:30 16/05/23 שלישי

ג'אז קטיה טובול בטריו ג'אז 21:00 17/05/23 רביעי

לכל המשפחה "שוקו ובלון" 17:00 23/05/23 שלישי

ג'אז ג'אז & רול 21:00 24/05/23 רביעי

עכשווי ערב להקות צעירות 20:00 31/05/23 רביעי

עכשווי מירב ברנע ואריאל הלוי 12:00 02/06/23 שישי

לכל המשפחה "שוקו ובלון" הסימפונית הצעירה 17:30 11/06/23 ראשון

קלאסי-ישראלי קלאסיקה – הסימפונית הצעירה 20:00 11/06/23 ראשון

קלאסי אנסמבל פניקס בכלים עתיקים 20:00 14/06/23 שלישי


