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פסטיבל״צלילים במדבר״ מביא בשנתו ה־  17את המחיקההישראלית
^^
האיכותית ,המקורית והמגוונת לקהל בדרום הארץ .כל יום בפסטיבל
^^
יוקדשלנושא מרכזי אחד :מוזיקהישראלית מקורית 00 ,שניםלהולדתו
ישראליות.
של םשה ארגוב ,שירהישראלית ,ותזמורות
היצע המופעים מגוון ומציע זווית שונה לכל נושא .משירת מקהלות ועד פאנק
קאמרית מקורית
אופרה
מוזיקלילילדים ועד׳רוברטו׳
יהודי ,ממופעי תיאטרון
שתוצגלראשונה על במתהפסטיבל.
מדשאות קיבוץ שדה בוקר בנגב יתקיימו מפגשים אינטי־
$TS1$אינטימיים$TS1$
בפסטיבל שיתקיים על
גדולות ושמחות ללאתשלום ,לקהל הרחב.
מיים
ים $DN2$בין יוצרים ובין מאזינים ,וגם הופעות
למוזיקהישראלית מקורית .שירת מקה־
$TS1$מקהלה$TS1$
היום הראשון שלהפסטיבל מוקדש ברובו
יצירתו החדשה של
 $DN2של המקהלה הקאמרית כפר־םבא שתבצע את׳קהלת׳
לה
ישראלי-ערבי של אנסמבל׳חביבתי׳ עם צליל ייחודי המפגיש
אהרוןחרל״פ ,גרוב
מזרח ומערב ,ערב ייחודי של הםינפונייטה הישראלית באר־שבע שתבצע יצירות
שלמלחיניםישראלים ,ועד לפאנק יהודי של להקת״שממל״.
המלחין ,חתן פרם
היום השני שלהפסטיבל מוקדשלציון  100שניםלהולדתו של
ישראל,אלכסנדר םשה ארגוב .איתמר ארגוב ,בנו של םשה ,גבי ארגוב ויונית שקד־
$TS1$שקדגולן$TS1$,
ישתתפו
אולארצ׳יק ,נוריתגלרון ועפר כלף
 $DN2$אנסמבל מיתר והזמריםאלון
גולן,

המוקדשיםלמלחין האהוב.
בשלושה מופעים שונים
והתולה״ ,מופע לכל
היום השלישי יוקדש לשירהישראלית .״סוף התחלה
עם ישראלגוריון ,אלברט כהן ונירהרבינוביץ׳ יפתח את היום .אחר הצהריים תבוצע
אופרה קאמרית מקורית בהפקתהפסטיבל .רגעלפני
בהשמעת בכורה ״רוברטו״
הפוליטיים של
ארבעה עשר משיריו
צאת שבתיעלה פרויקט ״החצר האחורית״
ועולם הקצב
יענקל׳הרוטבליט במפגש יוצא דופן ביןעולםהמילים שלרוטבליט
וההרמוניה של תומר יוסף ,גדי רונן ואיתמרציגלר.
לסיפורים ,שירים וסאטירה
במופע המרכזי ״תזמורת המהפכה״ תארח את יונתן גפן
מושחזת ,יחד עם אסף אמדורםקי ,אפרת בן צור ,מיוןטלמור ,ורד פיקר ונועם רותם.
בסיום היום להקת ״הודנא אפרוביט אוקםטרה״ תעלהלמופע מרקיד אל תוךהלילה.
היום הרביעי והמסיים שלהפסטיבל יוקדשלתזמורות
ישראליות .התזמורת הער־
$TS1$הערבית$TS1$
$DN2$הערבית $DN2$יהודית בניצוחו של תייםיר אליאם תבצע עיבודיםלשיריםישראליים ויצירות
בית
חדשות שחוברו במיוחדלפסטיבל .תזמורת הרחובהירושלמית שתבצע עיבודים חד־
$TS1$חדשים$TS1$
שים
והלועזי ובהמשךתלווה את הזמר ארקדי דוכין במופע
$DN2$חדשים$DN2$לקלאסיקות מהזמר העברי
המשפחה

סוחף עם שיריו האהובים.
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