
 

 / ענב  היכל התרבות גלריה ישראלית גלריה בלומנטל  קאופמן 3קאמרי  אסיא  רקאנטי  11

רביעי 
2.11   

20:00 

MERCURY REV 

"Whisper and strum" 
 

  ריקי גל ושלומית אהרון
 "אוהבות לשיר ביחד"

עם האנסמבל המורחב של  
 גלעד אפרת 

 

   Dשושנה  
,  שני שביט, קרני פוסטל
,  רז שמואלי, ורד פיקר

אולה שור, אלכס משה,  
רוני וגנר, גליה חי, ענת  

     סלעית להב , מושקובסקי

 סטלה גוט  
 מופע להקה מיוחד 

 מארחת את סיון שביט  
 

  משה לוי ואהוד אריאל
 ולואיז" "ברנרד 

 מחזה מאת מאיר אריאל  
 

 לורן פלד 
 "לא עושה לי מקום"

 

 

רביעי 
2.11 

22:30 

MERCURY REV 

Whisper and strum"" 
 תם אהרון  

 מארח את שולי רנד 
 ולארי חמאתי  

 מופע להקה מיוחד 
 שי טרא ליטמן

 בפסטיבל הפסנתר 
 

 נדב הולנדר  
 מארח את אלי מגן  
 לקראת אלבום חדש 

 דניאלה תורג׳מן  
 בפסטיבל הפסנתר  

 מארחת את מיקה קרני 

 

חמישי  
3.11  

20:00 

 ארקדי דוכין 
 "רוצה ויהיה"

 משירי ויסוצקי מופע  

 קרולינה  
ALL RIVERS   השקה לאלבום

 בינלאומי חדש 

 שלמה בר 
 "בזמן אחר" מופע חדש 

 דאנה איבגי  
 חוזרת לפסנתר 

 דניאלה ספקטור  אורחת 

 תמר שאוקי 
"מנגינת ליבי" עם שראל  

 הכהן ואוריין שוקרון 

 ענבל דור  
 מארחת את  

 אחינועם ניני וגיל דור 

 

חמישי  
3.11  

22:30 

 "סולו "   אמדורסקיאסף  
 מארח את רונה קינן  

 ואת קרני פוסטל 
 

 עמרי סמדר 
מופע מיוחד לפסטיבל  

 הפסנתר 

 כהן   
מארח את האחיות  

 כרקוקלי 

 "סמבטיון" מוטי רודן
 לקראת אלבום חדש 

 בועז כהן ושחר כהן  
 "שיר. סיפור" 

 אורח מיוחד יוסי בבליקי 

 שלי ארצ'ר 
 מופע מיוחד לפסנתר 

21:00  
 קרן פלס  

 בהיכל התרבות 

שישי  
4.11  

13:00 

 ירמי קפלן 
 עושה אלטון ג׳ון 

 מארח את ילדי המוסיקה 

 ימן בלוז "שבזי" 
 מופע חגיגי לאלבום חדש 

 גון בן ארי 
 עם מקהלת זולת 

 יזהר אשדות  מיוחד  אורח

 רננה נאמן  
 + אחיות לנשק

 

  דן יפת
את  עּוד" מארח "פסנתר ו

 דניאל סאן קריאף  

 אלעזר  -הילה כהן
 "את חירותי"

 

 

 שישי  
4.11 

20:00   

 אבישי כהן  
   שירים" ה"ספר 

 מופע חדש 

 ערן צור  
 ל"עיוור בלב ים"   20

 מארח את אפרת בן צור 

 דני בסן 
 שר רוטבליט 

 ישי קיצ'לס 
 מארח את גיגיא 

 מארח  יוני לבנה
 את רות דולורס וייס  

   האחיות ג'משידאת ו

 פעת נץ י
 מארחת את   

 ארז נץ את קורין אלאל ו

 

שישי  
4.11  

22:30 

 אלון עדר ותומר ישעיהו
 "סוכר טלוויזיה"  

 השקה לאלבום המשותף 

 גיא לוי גל תורן   ליילי
 פסטיבל ב  חגיגימופע 

 יהוא ירון 

 "יהוא ירון נגד השטן"

 לאלבום החדש  החגיג

  חשש אמיתי
 עדי קשת כהן אורחת 

 אלבום   תהשק

 דץ  משהו דץ עומר
 עם  "שרים על אהבה" 

 אדר ויהודה הגר -חן מצגר

Folly Tree   
 מארחת את  

 ינגר ר אלון לוט

 

שבת  
5.11  

11:00 

 ילדי בית העץ 
 חוזרים לפסנתר 

 

   "מצד לצד"  אקוט
  מארחים את עלמה זהר

כל  מוזיקה מזרחית ל 
 משפחה ה

 שחר אבן צור  
 "אגדה חיה"  

 פרויקט מוזיקלי זאולוגי 

   

 שבת  
5.11 

16:00 

   ענן על מקל
 ! 10יומולדת  
 

      

שבת  
5.11     

21:00 

 זהבה בן  
מופע אקוסטי חד פעמי  

 לפסטיבל 
 

 2של נויפלד  יםיהמשקפ
גלי עטרי,   נויפלד עםשמוליק 

משה פרץ, ירמי קפלן, ישי  
לוי, קובי אפללו, בן ארצי,  
מיקה קרני, אור עמרמי  

ברוקמן, רום שינדלר, רועי  
 ואחרים  , ים גרוניך נויפלד

 ודניאל קורן  איתי זבולון
   "הווה מוחלט" 

 יצירת תאטרון  
 מאולתרת לחלוטין 

 גל דה פז  
 השקת אלבום פסנתר 

מארחת את דפנה שילון    
   Lucille Crewואת  

 

 רתם שפרן
 "ם ואמנות הנפילה יהשמי " 

 דניאל רובין  מארח את
 

 גלי אלון  
 מופע מיוחד לפסנתר 
 מארחת את אור אדרי 

 

 מרכז ענב   21:00
 "ארץ קטנה עם פסנתר" 

 מאיר גולדברג מחווה ל
דודי לוי, קורין אלאל, גלי  

עטרי, דן תורן, עומר קורן,  
 , שני פלג שבת לאה 

רביעי 
9.11 

מופע  
 נעילה 

      21:00  
  60 קלינשטיין חוגג

   בהיכל התרבות
עם שלומי שבן, שירי מימון  

 מנגו  שלישיית ו



 


