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צלילים במדבר 24

מייסד ומנהל מוסיקלי: מיכאל וולפה   מפיק: איתן פאר

למידע נוסף על מופעי הפסטיבל, לרכישת כרטיסים למופעים 
ולמידע על לינה והסעדה – כנסו לאתר הפסטיבל

 tzlilimbamidbar.co.il
לבירורים וסיוע טלפוני בכל זמן: 08-6564115

למוקד סיוע ברכישת כרטיסים ומידע במשך ימי הפסטיבל
 ראו פרטים באתר הפסטיבל

ניתן לרכוש כרטיסים באתר עד תחילת המופע. מומלץ להצטייד בברקוד הקנייה 
באמצעות הטלפון הנייד או בהדפסה - לצורך סריקת הכרטיס בפתח. 

צלמים:
אילן בשור, שרון דרעי, גיא הכט, תמי וייס, אריאל זנדברג, מיכאל טופיול, 

חנה טייב, סטודיו יהושע, יואל לוי, גלוריה מטוס, וולאדי סולו, אביעד פוקס, 
משה ציטיאת, עומר קידר, אלי קורן, גלית רוזן, יואל רון, שי פרנקו, שי שמואלי

איתן פאר 
מפיק

מיכאל וולפה
מייסד ומנהל מוסיקלי

הפסטיבל  לכיכר  חוזרים  אנו  שעברה,  שנה  של  המקוון  הפסטיבל  לאחר 
בשדה בוקר, לפסטיבל מגוון, חי ותוסס.   

במוקד התוכנית השנה עומד הזמר העברי על רבדיו השונים, בשיר, במחול, 
בעיבודים ובפרשנויות חדשות. נארח את עמותת זמרשת, במופע שירת קהל 
עם נגה אשד, את פרויקט "ילדי המוסיקה של יפו" בשיריו של יוני רכטר, 
את יעל קראוס, אסף אמדורסקי ושלומי שבן בשירי "החלונות הגבוהים", 
את גברי, אורי ובעז בנאי ואת דביר בנדק ודקלה הדר עם תזמורת המהפכה 
בניצוחו של רועי אופנהיים במחוות לגשש החיוור. נחזור גם לשירי שנות 
השמונים עם אנסמבל איל חביב והזמרות מירי זהבי ומורן קשרו עקרבי, 

אשר יארחו את אלון אולארצ'יק.
 אנסמבל גלעד אפרת יארח את הזמרת ריקי גל במופע חדש, אשר יסיים 

את הפסטיבל. 
כמיטב מסורת הפסטיבל, גם השנה נציג מוסיקה ישראלית אמנותית, פרי 
וותיקים, בביצוע של הסינפונייטה הישראלית  עטם של מלחינים צעירים 
יחדיו  שהתכנסו  אורחים  ונגנים  סיב  אנסמבל  מיתר,  אנסמבל  שבע,  באר 
לאנסמבל "צלילים במדבר". במרכז מופעים אלה - מחווה למלחין הוותיק 

מנחם צור, בהגיעו לגבורות. 
מאי  היוצרים  הזמרים  פרי עטם של  פרויקטים חדשים  בכורה של  מופעי 
ואורי לשמן, מורין נהדר, יונתן רזאל,  להקת "גוטה גוטה", אנסמבל "טוטל 
ווקאל", השחקנית אורנה בנאי, והמופע "ֶנש-עברי", פרי עטו של יוצר המחול 
עידן שרעבי, מביאים כל אחד את שפתו הייחודית, הנוגעת בשורשיה של 

המוסיקה שלנו. 

ברכת ראש המועצה

ערן דורון
ראש המועצה האזורית רמת הנגב

אורחים יקרים,
אני כל כך שמח ומתרגש לכתוב את המילים הבאות:

והאהובה,  "צלילים במדבר" ה-24 חוזר אלינו, במתכונת המוכרת  פסטיבל 
ונחגוג  בוקר  שדה  בקיבוץ  הפסטיבל  ולרחבת  לאולמות  פיזית  כולנו  נגיע 

ביחד בתוכנית אומנותית מרגשת ומרשימה! 
התרבות והמוזיקה איננה מותרות אלא נפשה של החברה הישראלית. תרבות 
שרק  לעומקים  שמגיעה  תרבות  זאת  ומרגשת,  בועטת  תוססת,  ישראלית 
הדמיון יכול להוביל לשם, למחוזות של השראה ועוצמה החזקים מכל דבר 

אחר. אין אחד ואחת שלא הושפעו ונסחפו בחייהם אחרי צלילים ומילים.
גם השנה הפסטיבל מגוון ומסקרן, אומנים בעלי שם לצד כאלו המתחילים 
לצד  פיוטים  הפסטיבל,  עבור  במיוחד  שנוצרו  מקור  הפקות  דרכם,  את 
מוזיקת עולם, מופעים לכל נפש, שפע משמח ומעשיר במדבר היפה שלנו. 
צלילים  פסטיבל  מאחורי  החיה  לרוח  והוקרה  תודה  ברכת  לשלוח  אבקש 
ספי  לד"ר  פאר,  איתן  למפיק  וולפה,  מיכאל  פרופ'  הקמתו  מיום  במדבר 
ולאנשי  התרבות,  רכזת  פלג  לנעמה  וקהילה,  חינוך  אגף  מנהלת  מלכיאור 
אירוע  לפועל  ולהוציא  לתכנן  שסייעו  והמיוחד  היחיד  בוקר  שדה  קיבוץ 

מרשים זה. 
לרמת  להגיע  הארץ,  רחבי  מכל  ואורחים  המועצה  תושבי  את  מזמין  אני 

הנגב, לחוות, להכיר, לטייל ולחגוג עימנו.

ברכת הפסטיבל

מה שונה השנה?
רכישת כרטיסים

רכישת הכרטיסים כבר אינה יכולה להיעשות באמצעות אתר המועצה ולכן 
היא תתבצע באמצעות חברת טיק-צ'אק. אין צורך לחפש דבר, פשוט כנסו 

לאתר הפסטיבל, בחרו מופע ומשם תופנו ישירות ובקלות לאתר המכירה.

לצערנו עדיין לא ניתן לרכוש כרטיסים בצורת "סל קניות". תצטרכו להכניס 
פרטים לכל מופע בנפרד. אתם צודקים - זה מעצבן, בטיק צ'אק עובדים על 
פיתוח של סל כזה אבל זה לא יהיה מוכן לשנה הקרובה. עם זאת – הרכישה 

קלה והפרטים שצריך להכניס הם לא רבים. 

אנא שימו לב, בעת הרכישה תקבלו אישור עם ברקוד. ניתן להדפיס והביא 
עד  לפסטיבל.  הגיעכם  בעת  שלם  הנייד  במכשיר  להציגו  או  איתכם,  אותו 

למועד תחילת המופע. 

המחירים עולים
זו תולדה של נסיקה של  השנה ישנה עלייה במחירי הכרטיסים לפסטיבל. 
לעלייה  ביטוי  לתת  וצריך  ברירה  לנו  אין  המופעים.  הזמנת  במחירי  ממש 
לכל  הסבסוד  עדיין  למופעים.  הכרטיס  של  במחיר  גם  הזו  המשמעותית 

כרטיס הוא 70% ויותר. 

שיפור טכנולוגי קל מאפשר לנו להכניס חידוש מתבקש, ומרבית המושבים 
ביציעי הצד של האולם המרכזי יהיו השנה זולים יותר לרכישה.  

התו הירוק
הפסטיבל מחויב בשמירת כל הכללים המחייבים של משרד הבריאות ולכן 
במסגרת  מהירה  בדיקה  שעשה  מי  או  ירוק  תו  לבעלי  רק  תותר  הכניסה 

רשמית. לצערנו זו גם הסיבה שהשנה לא יתקיימו מופעי ילדים בפסטיבל. 

במתחם  שהותכם  בעת  ועטייתם  מסיכות  הבאת  על  הקפידו  אנא  כן  כמו 
ובאולמות. האוהל, לצורך העניין, הינו מתחם מופעים רגיל לגמרי. 
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13:00 – אולם המועדון  

אולפן חי – בכורות 
יצירות שנכתבו במיוחד לפסטיבל על ידי 
טל  בר-און,  יונתן  קושניר,  ניקה  זיו,  דנה 
עידו  גרליך,  אפרת  וואל,  עמנואל  כהן, 
אנסמבל  בביצוע  מלכינסון,  ואיל  שירום 
כל   - המסורת  כמיטב  במדבר".  "צלילים 

היצירות יוקלטו בזמן השמעתן.

17:00 – אולם המועדון

אנסמבל סיב  
מוסיקה חדשה

 - סובולב  דניס  סקסופון,   - חזן  יונתן 
גיטרה חשמלית, דן וינשטיין – צ'לו. 

מקוריים  עיבודים  ינגנו  האנסמבל  חברי 
ושתי  ה-20  המאה  מן  מופת  ליצירות 

יצירות חדשות בבכורה עולמית. 

18:30 – כיכר הפסטיבל  

יונתן רזאל – מופע פסנתר   
הזמר והיוצר מגיע למפגש אינטימי 

עם מיטב שיריו מכל הזמנים

20:00 – אולם מרכזי    
הסינפונייטה הישראלית 

באר שבע בניצוחו של רועי 
אזולאי

חלק ראשון:
יצירות חדשות לתזמורת מאת בר אמיגא, 
ישראל שרון ואורי נתנאל. בכורה עולמית.

חלק שני: 
יצירות חדשות לתזמורת מאת רוני רשף , 

תום זילברשטיין וניצן היימן.

22:30 – כיכר הפסטיבל 
גוטה גוטה 

חפלה בלקנית מהים התיכון – 
גרוב מקפיץ במיטבו 

13:00 – אולם המועדון

אנסמבל מיתר 
מחווה למנחם צור

שתי  עם  צור  מנחם  למלחין  גבורות  חוגגים 
יצירות פרי עטו בבכורה עולמית, לצד יצירות 
של פאול בן חיים, מיכאל וולפה ואורי בר אור.

המלחין  עם  מפגש  יתקיים  המופע  בתום 
ואורחיו. 

17:30 – כיכר הפסטיבל 

מורין נהדר  
תור הזהב של הזמר הפרסי

מורין נהדר, ואיתה להקה של 4 נגנים, מביאה 
לבמה את הלהיטים הפרסיים הגדולים שבוצעו 

רגע לפני עליית משטר האייתולות לשלטון

19:00 – כיכר הפסטיבל  

פרויקט ילדי המוסיקה של יפו
מחווה לשיריו של יוני רכטר

ערב  את  לפסטיבל  שהביא  המרגש,  הפרויקט 
שאסור  מחווה  ערב  עם  חוזר  בנאי,  מאיר 

להחמיץ!

20:30 – אולם מרכזי

אסף אמדורסקי, שלומי שבן, 
יעל קראוס - שרים 'החלונות 

הגבוהים'
של  הנצחיים  השירים  את  מחדשים  השלושה 

החלונות הגבוהים. הופעה שהיא תענוג צרוף.

22:30 – כיכר הפסטיבל

אנסמבל טוטאל ווקאל
 א-קפלה אחרת

חוויה ווקאלית גרובית, בועטת ומפתיעה

17:30 – אולם המועדון

מאי ואורי לשמן  
מדברים בשירים

קאמרי,  הרכב  בלווי  לשמן,  ואורי  מאי 
שירים  עם  לב  אל  מלב  אישי  במופע 
חדשים לצד עיבודים חדשים לקלאסיקות 

ישראליות. 

19:30 – כיכר הפסטיבל  

"אלה הם בנאי"
גברי, אורי ובועז בנאי 

מופע בידור מוסיקלי מפתיע מרגש ומרתק.

21:00 – אולם מרכזי

קונצ'רטו לגשש ותזמורת
עם תזמורת המהפכה והשחקנים 

דביר בנדק ודקלה הדר
אופנהיים,  רועי  של  בניצוחו  התזמורת, 
מקורית  תזמורתית  פרשנות  מגישה 
השירים  של  וידאו  קטעי  המשלבת 

והמערכונים המוכרים והאהובים. 

23:00 – כיכר הפסטיבל

אורנה בנאי פותחת פה
מופע בידור עם אורנה בנאי 

והדמויות שמלוות אותה לכל מקום. 

16:00 – אולם מרכזי

ֶנש-עברי 
בכורה מיוחדת לפסטיבל 

'אנסמבל רגע - עידן שרעבי' בשיתוף 
ולחן  שירה  למחול,  צעירים'  'רגע 
מיצירותיו  קטעים  המשלב  עבריים, 
של שרעבי על נשיות, נוזליות מגדרית 

ונשמה.

17:30 – אולם המועדון

נּו!  ֵנס ֹלא ָקָרה לִָ
השירים שבנו את הארץ

המוקדם,  העברי  הזמר  מעוז  ֶזֶמֶרֶׁשת, 
מגיעה לשירת קהל במדבר!

השירים: מלפני קום המדינה 
גיטרה והובלת שירה: נגה אשד, 

אקורדיון: פרופ' שי בורשטין .

19:30 – כיכר הפסטיבל 

שוב האייטיז כאן
זהבי  מירי  עקרבי,  קשרו  מורן 

ואנסמבל אייל חביב 
מעניין  הכי  מהעשור  השירים  מיטב 

בזמר העברי. 
אורח מיוחד: אלון אולארצ׳יק

21:00 – אולם מרכזי

אנסמבל גלעד אפרת 
וריקי גל 

מגיעה  והיחידה  האחת  גל  ריקי 
מיטב  עם  במדבר  צלילים  לפסטיבל 
שיריה בשיתוף פעולה מיוחד מאד עם 
קטעים  מספר  גם  שיבצע  האנסמבל  
מהפרוייקט "גלעד אפרת מנגן ואן גוך".
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