
 ומוזיקה יהדות
 "לא והישראליות היהדות פסטיבל □ 2019 יולי בחודש העליון בגליל יתקיימו פסטיבלים שני

 בנושאים שיח ורבי הרצאות ויכלול בגליל שונים באתרים ימים שלושה במשך יתקיים בשמיים",
 בכפר יתקיים המוזיקה" פסטיבל"קול והחילונית□ הדתית - הישראלית החברה את שמעסיקים

פורמאליים, בלתי מופעים מקהלתיים, תזמורתיים, קאמריים, קונצרטים עשרות ויכלול בלום
פתוחות וחזרות אמנויות שילוב׳ אמנים, עם מפגשים

 והישראליות היהדות פסטיבל
 השנה זו יתקיים בשמיים" "לא ב*

 ובאתרים תל-חי במכללת 21 ה־
 ביולי. 2״4 התאריכים בין בגליל וספים

 אירועים עשרות יתקיימו :פסטיבל
 שיח, רבי הרצאות, שיכללו צמים,

 כאשר תרבות, ומופעי שיעורים :יורים,
 מרצים 90כ־ בפסטיבל חלק ייקחו זשנה

 בארץ. מהטובים אומנים,
 ולהציף לדון היא הפסטיבל גטרת

 עכשוויות. ישראליות יהודיות- צאלות
 ביוזמתו בבאזל, הראשון הציוני ־;קונגרס

 לפני התקיים הרצל, זאב בנימין טל
 מחפשת היום ועד שנה, 120מ־ מעלה1

 שאלות זהותה. את הישראלית ־חברה
 הזהות בנושא ומחלוקות צצות :ןשות

 היום. עד קיימות :יהודית-הישראלית
 פסטיבל קם המתמיד, מהחיפוש :חלק

 שנה מדי מגיעים אליו בשמיים", ילא
 וחילוניים. דתיים וצעירים, :!בוגרים

 מגוונות, הרצאות יכלול השנה זפסטיבל
 עוז, עמוס של ליצירתו מחווה :יניהם:
 טוב, שם הבעל של ייאמן הלא זסיפור
 נחמן לרבי מהזוהר החיים- :!סעות

 בוראות אותיות קולשתיקותי־ :זברסלב,
 ועוד. תשובה בלי חזרה יציאות,

 שיח, רבי יתקיימו ההרצאות צד1
 תאטרון, ומופעי מיוחדים ספרות דרועי

 לחנה הוקרה ־ קולי?" "התשמע :יניהם:
 ד״ר ליבנה, רן בהשתתפות ז״ל ־מון

 פלק רני מגן, מיכאל בריינר, !ביבה1
 חוק על ושיחה רגב; ליאת בהנחיית:

 גוטווין, דני פרופ׳ בהשתתפות זלאום
 ד״ר מסלאלחה, עלי פרידמן, שוקי ־"ר

המפגש את הייטנר. אורי נבון, נמנואל

פריאנט שיר׳ ■

 מפגש יתקיים כן, כמו לורד. אמנון ינחה
 נאמן, ויעל חרמוני מתן הסופרים עם
 לאה של הגנוזים הכתבים על שיח רב

 * וגיבורות אלות בנושא ודיון גולדברג,
ובקבלה. בספרות נשיים מיתוסיים
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מוסקוביץ עופר צילום: בשמיים. לא

 חצר במוזיאון סיורים יכלול הפסטיבל
 אחוזת המתחדש, הזהב פארק תל-חי,

 של המוזיקלי בחלק ועוד. דוברובין
 ומוכרים: טובים אומנים יופיעו הפסטיבל

 ויעל שבן שלומי אמדורסקי, אסף
 החלונות ללהקת הוקרה במופע קראוס

 שי את יארח אשר סחרוף ברי הגבוהים,
 במופע ולהקתו קיציס זאב הרב צברי,

 ומיכה גלרון הדר וחסידות, בלוז שמשלב
 ונתן סאטירי, מוזיקלי במופע ביטון
 האישי ניסיונו את המביא במופע דטנר

 ושירה, במשחק
זיטה1הוו טול ד3טטי3

של ימים 8 במשך חג ילבש העליון הגליל

 תזמורתיים, קאמריים, קונצרטים עשרות
 פורמאליים, בלתי מופעים מקהלתיים,

 אמנויות שילובי אמנים, עם מפגשים
 כמדי לילה. עד מבוקר פתוחות וחזרות

 המוסיקה" "קול פסטיבל יתקיים שנה,
 בלום. בכפר ביולי, 9-16 התאריכים בין

 תשתתף נגנים של בינלאומית נבחרת
 גיא הכנר ביניהם: בפסטיבל, השנה

 אליאס, תייסיר העוד נגן בראונשטיין,
 עלמה האופרה זמרת גרוס, עמיחי הויולן

 לויתן. אברי הויולה ונגן שדה, מושונוב
 אשר "מוזתיקה", בפרוייקט פעיל לויתן
 העליון, הגליל ברחבי קונצרטים יוזם

 לחינוך ספר לבתי ועד אבות מבתי
 שאינם אלה עבור במיוחד זאת המיוחד.

 הקונצרטים. לאולמות להגיע יכולים
 יפתח פתוחות, חזרות של יומיים לאחר

 ובמהלך חגיגי, בקונצרט הפסטיבל
 אחרת" "קצת המופעים: יתקיימו השבוע

 ושלמה גחניך שלמה לוי, טוב שם עם
 ניב הרקדנים עם מחול מופע יידוב;

 שוברט; עם בוקר לאור; ואורן שיינפלד
 יצירות שתי חי; תל בחצר שבת קבלת
 העשרה בשנות גאונים בידי שנכתבו פאר

 הלהיטים ; דאנסקו> {מנדלסון לחייהם
 ועוד. ברהמס של הגדולים

 קול אירועי בפסטיבל יתקיימו כן, כמו
 המופעים: את שיכללו לילדים, המוזיקה

 חמישיית בין פעולה שיתוף והזאב- פטר
 מופע טפרברג; ארי והבמאי אביב תל

 שישלב פה-מי-לה" "משפחת המחול
 באך, שוברט, מאת קלאסיות יצירות
 אירוע ־ לימונדה" ו״סרנדה ועוד; ליגטי

 יצירות יבוצעו בו לילדים מסורתי
הפסטיבל. מרפרטואר

הערה



