
 

 2קאמרי  אולמות נוספים
 
 

גלריה מיזנה  גלריה ישראלית 
 בלומנטל

 

 קאופמן
 

 אסיא
 

 רקנאטי  
 

2017 

 נוגהתיאטרון 
21:00  

 חוה שרה ושלומי מנגן

הפסנתרן הבינלאומי  
  פיטר בנס

Peter Bence 

 אוי דיוויז'ן 
"חמישים גוונים של 

 חיוורון"

טל גורדון עמר טייאר 
 "לא יום ולא לילה"

 אבו נאסר לונא
 מיוחד לפסנתר

 מוקי
 "באמת ומקרוב" 

 ג'יין בורדו" "
מחווה לשלישיות 

 מיתולוגיות

 8.11ד' 
20:00   

 קפה תיאטרון הקאמרי
21:00 

 יובל כספין "ממני אליך"
 

 גל תורן וגיא לוי
 ליילי" “

 מופע השקה
 

 עדי אולמנסקי
 SNOW 

 

 תמרדה
 מופע בכורה

 

 "המסך הלבן"
 מופע פסנתר מיוחד

 

 עמיר לב "פעם בחיים"
 שנה לצאת האלבום 20

 

 עברי לידר 
 "שיחות על אהבה"

 

 8.11ד' 
22:30 

 נוגהתיאטרון 
21:00 

 חוה שרה ושלומי מנגן

 נסרין קדרי "קלאסי" 
 

 נרקיס 
 נדבר אמת" בוא"

 

 "תמונת אשה"
 שרות תרצה אתר 

 

 ריף כהן 
 אקוסטי

 

 רוקפור בהופעה
 מארחים את מיכה שטרית

 

 אביב גדג'
 ""כמו נפש 

 

 9.11ה' 
20:00 

 

 גרדן סיטי מובמנט 
 מופע מיוחד לפסנתר

 

 להקת "לא" 
 מארחת את ספי אפרתי

 

 עדי רנרט 
 "שירים לזכרנו" 

 מופע אישי
 

Mary Ocher   
 אינדי בינלאומי-אלקטרו

"The West Against the 
People" 

 

 נעם רותם "עזרה בדרך" 
עשור לצאת האלבום מארח 

  אמדורסקיאת אסף 
 

 שמעון בוסקילה
 בפסטיבל הפסנתר

 

 9.11ה' 
22:30 

 
 
 

 
 

 ּבֶבל""
 אבי בנימין טריו 

 

 ענבר זיגדון 
 חשיפה ראשונה

 
 

 נועם בנאי מארח
 את אורן ברזילי

 
 

13:00 
 אלי מגן "ימי אדם" 

מארח את מירון ח. איזקסון 
 ומישה סגל

 אורח מיוחד אהוד בנאי

 "החצר האחורית"
מופע השקה לאלבום 

 חדש
 

 10.11ו'
14:00 

 פלורה "מקום"   
 

 משה בונן "בא הביתה" 
  גרסת פסנתר

 מארח את חמי רודנר

 "נשים כותבות שירה"
ן ערן צור, דודי לוי, נת
 סלור, שאול בסר,

 אלעד כהן בונן

 יזהר אשדות ומשה לוי
 מופע מיוחד לפסנתר 

 

 "קצת אחרת" איחוד 
שם טוב לוי, שלמה 
 גרוניך, שלמה יידוב

 10.11ו'
20:00 

 קרן טננבאום  
 "שיקוף מוחין"

 

 איה זהבי פייגלין
 "אמריקה אקוסטית" 

 

 רונן בנטל 
 "דורך במקום מזנק

 לאחור"
 מאור כהןמארח את 

 שנה לליאונרד כהן  הללויה""
ארי גורלי, סיוון טלמור, גל 
ניסמן, ערן צור, יאיר דלאל, 

  שפיטה, יואב קוטנר ועוד

 "קצת אחרת" איחוד
שם טוב לוי, שלמה 
 גרוניך, שלמה יידוב

 10.11ו'
22:30  

 

 "חולמים"    
קונצרט רוק לילדים 

 והורים 
 

 דניאל מורשת 
מארח , מופע חדש לילדים

 את אליאנה תדהר ולי בירן

תזמורת הקאמרית ה
 הישראלית 
 "איה פלוטו" 

 קונצרט תיאטרלי

שבת 
11.11 
11:00 

 היכל התרבות
21:00 

והתזמורת  יונתן רזאל
 הסימפונית ראשון לציון
"ניגון פוגש תזמורת" 

 קובי אפללומארח את 

 אנסמבל גלעד אפרת  
 עם הפסנתרנית 

 ענת פורט
 

 רוני פרי
 "נראתה לאחרונה"
מארחת את תומר 

 ישעיהו
 

 דודי בר דוד
 "פרחים בפה" 

 מארח את מירי מסיקה
 

ריקי גל "זאת אהבה" 
 מי ינטיא

 מארחת את הראל סקעת
 

 רותם כהן 
 לטיני"-"אינטימי

 מארח את דנה ברגר
 

 שבת 
11.11 
20:00 

 תומר בר "לדעת הכל"  
 אריק אבר  מארח את

 

 רועי פרייליך
 "הריגוש בנפילה" 

 

יהוא ירון "אם לא נרקוד 
 לא נבין כלום"

 מארח את נעמי חשמונאי

 "רבע לאפריקה" 
 אריאל זילבראת מארחים 

 

 דני רובס 
"בעקבות האהבה" 

 מארח את 
 נתן כהן ורוני דלומי

 

 שבת 
11.11 
22:30 

 



 

 


