פסטיבל אומנותי רב תחומי

סופ”ש 24-25/2
יום חמישי  24/2שעה 20:00

זירת פיוט  //בית הכנסת בן זכאי בעיר העתיקה  -מתחם ארבעת בתי הכנסת הספרדיים

התזמורת האנדלוסית אלמוגרביה עם זמר הפלמנקו יהודה שוויקי ומספר הסיפורים דביר סורמלו
קליגרפיה מוסיקה ומחול  //בית הנסן
אמן הקליגרפיה סעיד אלנהרי ,הרכב אתני אינסטרומנטלי בשילוב רקדניות מסדנת ורטיגו

ערב ביטלס  //מוזיאון רוקפלר

המוסיקאי דני רובס במפגש עם איש הרדיו יואב קוטנר

יום שישי  25/2שעה 12:00

זירת אקוסטית בשילוב משוררים/ות  //מועדון נוקטורנו
המוסיקאי ערן צור פוגש את המשורר דוד )נאו( בוחבוט

זירת רחוב  //כיכר ציון**

הרכבים מוסיקליים בשילוב רקדני סדנת ורטיגו הרכב "צנרת" והרכב הג‘אז Blue note quartet

זירת מחול וקריאת שירה  //ז'ראר בכר הקטן הסטודיו של הלהקה

 – Shape on usלהקת המחול ורטיגו כח האיזון ,פוגשים את המשורר רוני סומק

זירת תיאטרון  //גבעת התחמושת

״בסוף ,יש סוף״/חנוך לווין .רוני קובן ,ליליאן ברטו ,נדב הולנדר

זירת גרוב קומי  //תיאטרון ירושלים אולם רבקה
גיא מזיג מארח את מריאנו אידלמן

יום חמישי  3/3שעה 20:00

יום שישי  4/3שעה 12:00

”מאופרה למחזמר“ עם סולני האופרה הישראלית | נטלי וואמבה אומנית בינלאומית – live on dj
בשילוב רקדנים מסדנת להקת ורטיגו

דף חלק  /מיכל סבירוני תיאטרון ואמנות פלסטית

זירת קצב ותנועה  //מוזיאון רוקפלר

עמיר בניון -הופעה  //אולם מרכז שלווה

זירת אמנות  -תאטרון  -ציור  //מוזיאון ישראל
זירת קולנוע  //סינמטק ירושלים

הקרנת הסרט " מחברות שחורות" על רונית אלקבץ ומפגש עם הבמאי שלומי אלקבץ

המופע ילווה בהקרנות לייב של אומנית החול אולגה גולדסטר
זירת פיוט  //בית הכנסת בן זכאי בעיר העתיקה  -מתחם ארבעת בתי הכנסת הספרדיים
הפייטן ליאור אלמליח מארח את הפייטן אליה מויאל בשילוב מספר הסיפורים דביר סורמלו

זירה רב תחומית  //כיכר ציון**

זירת מוסיקה מחול אופרה ואומנות רחוב "ויוה איטלה"  -סולני האופרה הישראלית | הרכב הסווינג
של קובי סלומון | אמן הגרפיטי – נדב כץ

זירה אקוסטית בשילוב משוררים/ות  //נוקטורנו

זירת הומור ומוסיקה  //מוזיאון המקרא

דנה ברגר במופע המארח את המשוררת נעם פרתום

מוני מושונוב במופע סטנדאפ מרגש

סופ”ש 10-11/3
יום חמישי  10/3שעה 20:00

יום שישי  11/3שעה 12:00

מארח את האמנית לאה אברהם

מופע דו לשוני עברי  -ערבי המשלב משיריו המוכרים של אהוד ושירי עם ערביים גליליים.

"פרדס" להקת המחול ורטיגו  //ז'ראר בכר
תזמורת הצעצועים  //אולם הספורט בימקא

זירת קצב תנועה וגרוב  //כיכר ציון**

אהוד בנאי עם ג'יש  //תיאטרון ירושלים אולם רבקה

שי צברי  -הופעה  //שלווה

הרכב מאלוקס ,חברי להקת פורטרט dj ,כרמי בשילוב רקדנים מסדנת ורטיגו

בשילוב עבודות וידאו ואמנות פלסטית

זירה אקוסטית בשילוב משוררים/ות  //בית הנסן עליית הגג
אלישע בנאי מארח את המשורר שלומי חתוכה

חן צימבליסטה  //מוזיאון רוקפלר

אמן כלי ההקשה בשיתוף פעולה עם תזמורת המפעל

זירת קולינריה  //תיאטרון הקרון

זירה קולית ישראלית  -נורית גלרון  //זאפה ירושלים
נורית גלרון מארחת את אנסמבל קווינטה וחצי

הילה אלפרט dj ,ישראל אהרוני ,אבי בללי וגליה חי בשילוב וידאו ארט – דניאל בסין

**במקרה של גשם ארועי כיכר ציון עוברים לחניון ספרא

את הזירות השונות ילוו אמנים מהתאטרון החזותי ,מיצגי פרפורמנס ועבודות וידאו של אמנים

ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה.

סופ”ש 3-4/3

