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 יליד הארץ
 מופע פתוח לקהל המוקדש לאהוד מנור

 
 
 

 אהוד מנור ז"ל,מופע פתוח, המוקדש לסיפור חייו ויצירתו של גדול הפזמונאים הישראלי  -יליד הארץ 
של מנור   יו ירמבצעים מבחר מש אנסמבל קווינטה וידי מנור. 2005אשר הלך לעולמו באביב של 

 .  איילת כוגן תחת ניהולה המוזיקלי של   עפרה פוקסבהנחיה אישית ומרגשת של רעייתו 
 

, היה הפורה בפזמונאי הארץ, שהרבה גם 1998חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת  אהוד מנור

, ורבים מבין  יוירבתרגום וכתיבה לתיאטרון ולבידור. אין כמעט מלחין או זמר בארץ שלא הלחין או הקליט מש
 השירים שלו נכנסו כבר לקלאסיקה של הזמר העברי, וביניהם "אין לי ארץ אחרת", "ללכת שבי אחרייך", 

"ברית עולם" ו"אחי הצעיר יהודה". רבים משיריו נכנסו לקלאסיקה של הזמר העברי.  מנור נולד וגדל במושבה 
הצבא למד פסיכולוגיה וספרות אנגלית   רי אחבנימינה, ושירים רבים שכתב מוקדשים לה ולבית הוריו. 

כעורך ומגיש של תכניות  לקול ישראל, שם הוא עבד 1962שנת באוניברסיטה העברית בירושלים והתקבל ב
 תרבות ומוסיקה עד מותו. 

 

 . 70 -ובתחילת שנות ה 60 -הייתה אחת מזמרות הפופ הבולטות בארץ בסוף שנות העפרה פוקס 

ה היו "אני שומעת צעדים", "איזה בוקר של זהב" ו"שיר אהבה" )"כמו גלגל"(. ופתקלהיטיה הגדולים מאותה 
   אלבום משותף עם בעלה, אהוד מנור, משיריו.  1997 -לאחר הפסקה ארוכה היא שבה להקליט והוציאה ב

 

 שנקרא על שמו של אחיו של אהוד, יהודה, אמנם הופיע עם אביו על תקן זמר )"כששרתי ידי )יהודה( מנור

אמר, 'אם היה לי הקול של הבן שלי, הייתי כובש מזמן את העולם'"(, אבל את פרנסתו מוצא דווקא כעורך  באא
דין. בעבר היה עורך דין פלילי שהתמחה אצל נירה לידסקי, בהמשך היה תובע משטרתי, וכיום, לאחר הסבה, 

 הוא עוסק בזכויות יוצרים של אמנים. 
 

שנה. בניהולה המוזיקלי של איילת כוגן. האנסמבל מונה כשבעה   15 -על לקיים כבר מ אנסמבל קווינטה 

זמרים השרים בחמישה קולות: סופרן, מצו, אלט, טנור ובס. רפרטואר קווינטה כולל מוסיקת המאה העשרים,  
שירי פופ, רוק, מזרחיים  ,מחזות זמר, שירה קלאסית, שירים ישראליים מכל גווני תרבות המוסיקה הישראלית

שמה, שירי משוררים ועוד. האנסמבל מופיע באירועים רבים על בימות שונות ברחבי הארץ ואף בחו"ל. ירי נש
השנים   15 -לאחרונה חזר ממסע הופעות בפריז וסביבתה, כאורחי ראש העיר סורן הצמודה לפריז שבצרפת. ב

ירתם כגון:  נעמי שמר,  ם ויצהאחרונות הוביל האנסמבל סידרת ערבי זמר על יוצרי הזמר העברי ואירח יוצרי
יאיר רוזנבלום, מתי כספי, צביקה פיק, בועז שרעבי ועוד. כיום מופיעים בכל רחבי הארץ בתכנית "יליד הארץ" 

משירי אהוד מנור, במופע משירי שלונסקי בהנחיית מושיק טימור, ובמופעי מחוות רבות של האנסמבל ליוצרים  
 רבים בארץ ובעולם. 

 

אית, מנצחת, מלחינה, מעבדת, מנהלת מוסיקאלית, זמרת.  בעלת תואר במוסיקה מוסיקהיא  איילת כוגן

ניהלה מוסיקאלית את ההצגות  .ות ולסרטיםבוסטון. חיברה מוסיקה להצג -מביה"ס ברקלי קולג' אופ מיוזיק 
לה" סינדר, " 1989, "עוץ לי גוץ לי" בתיאטרון הקאמרי, 1994"זה כבר לא אותו שולחן" בתיאטרון בית צבי, 

. כמו כן ניהלה מוסיקאלית,  1997יזיה "ברני וחברים", וו, את תוכנית הטל1999-2000בתיאטרון אוקטבה 
, ואף ניהלה מוסיקאלית את סרטי האנימציה 2005המחזמר "צלילי המוסיקה", באופרה הישראלית  עלניצחה 

 אריות". מלך ה"חתולים בצמרת", "מיקי ואפון הפלא", "פו הדוב", "  - של וולט דיסני
 הצגות נוספות בניהולה המוסיקלי: "עלובי החיים", " המלך ואני" ו"אמא קוראז'" בתיאטרון הקאמרי.  


