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ידידי שוחרי התרבות,
זכות גדולה היא עבורי לברך אתכם. 

אנו בעיריית חיפה גאים לייצר עבורכם את המסגרות התרבותיות אשר הפכו ליסודות האיתנים 
המעניקים לעיר מניפה רחבה של עושר תרבותי, התורמת לאיכות החיים שלנו ויוצקת בהן תוכן.
עיריית חיפה מציעה לכם תפריט מגוון - התזמורת הסימפונית ותזמורת הג'אז שלה קוצרות 
שבחים והצלחות בארץ ובעולם, התיאטרון העירוני מגיש רפרטואר יוצא דופן ומגרה, וגם 
האופרה וסדרת המחול החדשה פותחות צוהר חדש של עניין לאוהבי התרבות שיש בה 

רבדים ועומק.
אני מאחל לכם הנאה גדולה מהמגוון שעירכם מציעה לכם, אך גם מעז לבקש מכם דבר 
מה – היו שגריריהם של האמנים היוצרים והחיים בעיר. דרככם לתמוך ביצירה הינה פשוטה. 
נהניתם? ספרו לחבריכם. שכנעו אותם להצטרף לקהל המנויים. הצלחתה של התרבות 
העירונית אינה תלויה רק בתמיכתם של אגפי העירייה או בחסדי הקרנות הממשלתיות וכספי 
התורמים, יסודותיה של קהילה תרבותית יהיו לעולם חסונים, אם קהילת צרכני התרבות 

תחבק את העשייה החשובה הזו, ותישא אותה על כפיים.
אני מודה לכל האנשים הנפלאים אשר עושים את התרבות הייחודית שלנו וצובעים אותה 
בכל צבעי הקשת. אני מודה ליוצרים, למבצעים ולאנשים הנאמנים אשר מאפשרים זאת 
ממקומם מאחורי הקלעים. אך מעל לכל, אני מודה לכם, שהבעתם אמון בעשייה הנפלאה 
הזו, והצטרפתם לקבוצת התושבים המשובחת היושבת בחשכת האולמות, ומעשירה את 

רוחה בכל היופי הזה.

מנויים יקרים,
אני שמחה ונרגשת לבשר על פתיחתה של עונה חדשה הטומנת בחובה מגוון עצום של 

יצירות מחול חדשניות ומקוריות אשר נבחרו בקפידה למענכם ועבורכם.
לראשונה עונת המחול לשנת 2014/15 תהייה מורכבת משתי סדרות ותאפשר לכם המנויים 

ליהנות מהיצע עשיר של מופעים ויצירות.
הסדרה האחת תהיה מוקדשת רובה ככולה ללהקת הבלט הישראלי עם מיטב היצירות 

הקלאסיות המופלאות מאת גדולי המלחינים ובניהולו האמנותי של עידו תדמור.
הסדרה השנייה תתמקד בסגנון המודרני העכשווי והבועט ותארח ממיטב מופעי המחול 

וטובי הלהקות.
בחודש יוני הקרוב נזכה לצפות בלהקת הבלט הישראלי בשילוב נדיר וחדשני עם להקת 
מיומנה במופע מרשים ואיכותי, כל זאת תחת שרביטו וביוזמתו המבורכת של עידו תדמור 

מנהלה האומנותי של הלהקה. 
נפתח באופן רשמי את סדרת הבלט בהפקה הקלאסית "דון קישוט", נמשיך באחת ההפקות 
המרשימות מדאם באטרפליי, נהנה מרומנטיקה של המופע MOON ונסיים בשיתוף פעולה 
מפתיע של להקת הבלט הישראלי אשר תרקוד לצלילי להקת "היהודים" בכוריאוגרפיה 

של עידו תדמור וכוריאוגרפים מובילים נוספים. 
עונת המחול תיפתח במופע הומוריסטי מרגש וצבעוני "סוכריות חמוצות" של להקת פרסקו, 
נמשיך בקצב מסחרר עם להקת ורטיגו במופע מרהיב בשם "רשימו", נצפה בלהקתה של 
ענבל פינטו במופע יצירתי ומרתק "אבק" המשלב מגוון אמנויות, נתקדם עם להקת בת שבע 
במופע קצבי, עכשווי ועוצר נשימה "דקהדאנס" ונחתום את הסדרה  באווירת המדבר של 
להקת קמע במופע "במדבר דברים", יצירה נפלאה ועוצמתית המשלבת מוסיקה מקורית 

מאת המלחין אבי בללי המוכר לנו כסולן ובסיסט להקת "נקמת הטרקטור".
השנה הושקעו מאמצים עילאיים אשר הביאו להפחתת העלויות וזאת על מנת לאפשר 

לכם מנויים נכבדים להיחשף ולצפות במספר רב של מופעים.  
אנו נמצאים בעיצומה של מכירת המנויים לעונה הבאה, אני מזמינה אתכם אוהבי המחול 

להצטרף וליהנות מחוויית מחול ייחודית ומרהיבה.

שלכם,
מיכל ליננברג

מנהלת אמנותית

חברי דריקטוריון אתו"ס: 
חיים  בן  רוני  מר  ׀  שדות   אילן  מר  ׀  גלבוע   איתי  ׀  ד”ר  יו”ר   נישליס,  דני  מר 
גרנות גלית  גב’  ׀  ׀  עו”ד דפנה הרשקוביץ   מינקובסקי   עידו  ׀  מר  יוסי שלום  ׀  מר 
יזם ומנהל מכירות: מר אורי דרור מנהלת אמנותית סדרת מחול: גב’ מיכל ליננברג ׀ 
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שלכם,

יונה יהב
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 סדרה 1׀

להקת הבלט הישראלי הינה הלהקה 
היחידה בארץ המבצעת ממיטב 
הרפרטואר העולמי של הבלט הקלאסי 

והניאו-קלאסי.
 

הלהקה הוקמה בשנת 1967 ע”י ברטה 
ימפולסקי והלל מרקמן ומונה כ-30 
רקדנים ורקדניות מרחבי העולם, 

בהם ילידי הארץ ועולים חדשים.
 

במהלך כל שנות קיומה, ייצגה להקת 
הבלט הישראלי את המדינה ברחבי 

העולם ובפסטיבלים יוקרתיים
 

באירופה, אסיה, ארצות הברית ודרום 
אמריקה, הביאה כבוד רב למדינת 

ישראל וגרפה תשואות רבות.
 

מנכ"לית: לאה לביא
מנהל אמנותי: עידו תדמור
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כוריאוגרפיה: מריוס פטיפה
מוסיקה: לודויג מינקוס

עיצוב תפאורה ותלבושות: אנה חרושצ'בה

היצירה המלהיבה, שמעלה הבלט הישראלי הינה 
חווייה סוערת של מחול קלאסי מלווה במוסיקה 
מעוררת חושים עם תלבושות ססגוניות ותפאורת 

וידאו חדשנית.
כל אלה מבטיחים ערב בלתי נשכח של בלט קלאסי 

בניחוח ספרדי.

צילום: גדי דגון
גון

 ד
די
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| חמישי, 30.10.14

דון קישוט
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מוסיקה: ג'. פוצ'יני 
כוריאוגרפיה: מאסימו מריקון

בלט בהפקה בימתית מלאה

היפנית הצעירה שנסחפת  הגיישה  סיפורה של 
במערבולת חושים שאין ממנה דרך חזרה. סיפור 
של אהבה ותשוקה שמסתיים בהתאבדות בהפקה 

מרהיבה ומסוגננת. 

| שלישי, 27.1.15

מדאם באטרפליי

בתוכנית: 
שופניאנה - הסילפידות

בלט רומנטי לפי כוריאוגרפיה של מ. פוקין 
מוסיקה: פ.שופן

ירח מעל יופיטר )2010( 
כוריאוגרפיה: דווייט רהודן

מוסיקה: ס. רחמנינוב
יצירה אבסטרקטית שצוללת אל עולם הריאליזם 
שבפנטזיה. תחושות הנפלאות ואווירת פלא שהמציאות 
אינה יכולה לכבול. כאן לאהבה אין גבול והתשוקה 
הדינמית זורמת דרך הרקדנים בתנועה אינסופית. 
היצירה מתרחשת במקום לא מוגדר, והמוזיקה יוצאת 
הדופן של רחמנינוב קמה לחיים ומקבלת צורה ע"י 
תנועה אקסטרווגנטית, המפלחת את הבמה בעוצמה.

הרקדנים זזים ללא הפסק, מתחלקים לקבוצות, לדואטים, 
לקטעי סולו. ירח מעל יופיטר מופיע כפורמט המדגיש 
את רעיון ההמשכיות. הזרימה הבלתי פוסקת, האנרגיה 

ההמשכית והרהיטות הדינמית.
דווייט רהודן: מייסד, מנהל אמנותי וכוריאוגרף הבית של 
להקת Complexions, ניו יורק, זוכה פרס "כוריאוגרף 

."DANCE" השנה 2012" של המגזין האמריקאי

גון
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| שלישי, 3.3.15

moon
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"הימים שלנו" -
הבלט הישראלי רוקד לשירי "היהודים"

פרויקט ייחודי זה נוצר כהפקת מקור ל"פסטיבל אביב" 
בראשל"צ, משלב כוריאוגרפיות מיצירותיהם של 
ארבעה יוצרים מובילים בעולם המחול בארץ: יורם 

כרמי, יוני סוטחי, סהר עזימי ועידו תדמור.
הבלט הישראלי יבצע את היצירות לצלילי שיריהם 
של להקת "היהודים" בערב מרגש של יצירה ישראלית 

סוחפת ועכשווית.

משך המופע כשעה ורבע ללא הפסקה.

צילום: גדי דגון

| שלישי, 28.4.15

הבלט הישראלי רוקד לשירי להקת היהודים
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עונת המחול באתוס מציגה בעונה 

הבאה עונה מסקרנת, מגוונת 

וייחודית, המכילה את כל צבעי 

הקשת של עולם המחול.  ממחול 

מודרני, צעיר ובועט, דרך מחול ניאו 

קלאסי וחדשני ועד בלט קלאסי.

 התוכנית האמנותית של סדרת 

המחול החיפאית מתכוונת ליצור 

שיתופי פעולה עם מוסדות מחול 

מהגדולים בישראל, 

גון
 ד

די
 ג

ם:
לו

צי

מחול בחיפה

 סדרה 2׀
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להקת המחול פרסקו - יורם כרמי מציגה:
“סוכריות חמוצות” - בכורה עולמית

כוריאורגרפיה: יורם כרמי 
מוסיקה: קולאז’

עיצוב תלבושות וחלל: מאיה פלג
תאורה: שי יהודאי

ניהול חזרות ועוזרת כוריאוגרף: קרן חורש בגון
הפקה: כליל אריאב אברהמי

ניהול להקה: נעמי כספי

“סוכריות חמוצות” - בכורה עולמית!
בכל בית, כל חדר מקפל זיכרונות.

משפחה היא אחת בכל רחוב של כל עיר וכל מדינה.
תמונות ישנות קמות לתחיה.

קולות ילדים מתערבבים בנקישות נעלי עקב ורדיו ישן.
לחישות, סודות ואהבות קמים לתחיה לאורה של מנורה 

ישנה או בנוכחות ריח מוכר.
חמוץ מתוק, זהו הטעם של מה שהיה פעם ולעולם 

לא נפסק.

| שלישי, 4.11.14צילום: תמי וייס

להקת המחול פרסקו - 'סוכריות חמוצות’
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להקת המחול ורטיגו גאה להציג - בבכורה:
Reshimo ֶרִשימֹו

כוריאוגרפיה: נעה ורטהיים 
ע. כוריאוגרפית, יוצרת שותפה: רינה ורטהיים-קורן
רקדנים ושותפים ליצירה: שון אולס, איל ויזנר, 
אמי וילונסקי, יובל לב, תומר נבות, מריה סלבק, 

מיכה עמוס, יעל ציבולסקי 
מוסיקה: רן בגנו

עיצוב  תלבושות: רוזי כנען
עיצוב תאורה: דני פישוף – מג'נטה

ֶרִשימֹו - רושם של הדבר, שנותר בנו פנימה, לאחר 
הסתלקותו. מושג קבלי שמהותו הינה: רושם האור - הקו 
הדק המשוך על הכלי, שנותר עם הסתלקות האורות. 
ההתגלות של מה שנותר בחלל הפנוי. המסע בחלל 
הפנוי הוא הזמן בו הנפש מזומנת לכל. הרשימו מעורר 
את התשוקה למצב העתידי. בעבודתה החדשה עוסקת 
הכוריאוגרפית נעה ורטהיים במעברים בין התנועה 
האינסופית, הכאוטית, המופשטת, לרגע הקונקרטי. 
מתחקה אחר היש הראשוני, הנסתר, ומעוררת מתוכו 
תשוקה אל מה שתחום בזמן ובמקום. היא מכלילה את 
המרווח וההמתנה כמהות חיה בתהליך בריאה. במקצב 
מלא חיות ומשחק היא מתבוננת מחדש במצטבר והרוחש 
בקרבה של השהות. מייצרת חלל פנוי מחוקיות בתוך 
ההוויה, המשמש מגנט לחיפוש אחר רגש, ידע ויצירה.

משך המופע כשעה.

צילום: מעיין חותם

| שלישי, 9.12.14

להקת המחול ורטיגו – 'רשימו’
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המופע הוא שילוב וחיבור בין אמנויות שונות: מחול, 
תיאטרון, מוסיקה, עיצוב, תאורה ואנימציה. לעיני 
הצופים נשזרים סיפורים הנבנים בתוך עולם קסום 

וכאוטי, מתפרקים ועוברים טרנספורמציה.
אבק הוא חומר מפורר עד דק ואינו ניתן להגדרה. הוא 
לובש ופושט צורה, מתערבל, מתעופף, צונח ושוב 
מתערבל, כפי שכולנו הולכים לאיבוד, מתפרקים, 
ושוב מתחברים ונפרדים. עולמות נבראים כמו חלום 

ומתרסקים כאבק.  
פתגם קוריאני אומר “אסוף אבק כדי ליצור הר”... 

המשמעות היא שעבודה קשה מניבה תוצאות.
אך במוקדם או במאוחר יגיע משב רוח חזק, או סופת 
צונאמי והר האבק יתעופף והכל יתחיל מחדש... מהסוף.

| חמישי, 5.2.15צילום: רותם מזרחי

להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק 'אבק’
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מאת אוהד נהרין
בביצוע רקדני אנסמבל בת-שבע

עיצוב תלבושות ליצירות המקוריות: רקפת לוי
עיצוב תלבושות ל’סדר’: שרון אייל
עיצוב תאורה ליצירות המקוריות: 
אבי יונה בואנו )במבי(, אוהד נהרין

מוסיקה: לחן עממי
נקמת הטרקטור ואוהד נהרין,  עיבוד וביצוע: 

הרולד ארלן
מוסיקה מקורית: מקסים וואראט

טקסט: בהשראת צ’ארלס בוקובסקי

דקהדאנס הוא מופע מסעיר המורכב מאוסף של קטעי 
מחול מתוך יצירותיו של אוהד נהרין לאורך השנים. זו 
הזדמנות נדירה לפגוש בערב אחד את המוני הפנים 

של נהרין ובת-שבע.
בחורף 2000 הציגה בת-שבע לראשונה את 'דקהדאנס' 
– תכנית חגיגית ומסעירה ששזרה מחדש קטעים מתוך 
יצירות שונות מאת אוהד נהרין. זה היה אמור להיות חד 
פעמי... ארבעה מופעים בלבד. מאז ולאור דרישת הקהל, 
העלתה בת-שבע את 'דקהדאנס' שוב ושוב, בארץ ובעולם. 

| חמישי, 28.5.15

צילום: גדי דגון

להקת מחול בת-שבע – 'דקהדאנס’
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מוזיקה מקורית: אבי בללי
תלבושות: אנה מירקין

תאורה ובמה: שי יהודאי

"במדבר דברים", העבודה החדשה של תמיר גינץ, 
הכוריאוגרף והמנהל האמנותי של להקת המחול קמע, 
היא חווייה מסעירת חושים לצלילי מוזיקה מקורית 

של אבי בללי )"נקמת הטרקטור"(. 
לאחר שכל יצירותיו הקודמות עסקו במתרחש בחדרי 
חדרים, יוצא תמיר גינץ הפעם אל החוץ, אל המדבר על 
נופו הפיזי והאנושי כמקור השראה. היצירה מתקיימת 
בישימון מלא עוצמה, שקט ומסתורי אך גם פראי, 

מקום בו משוחררים ממוסכמות אורבניות. 

"במדבר דברים" ממזגת מציאות עכשווית עם תעתוע 
קדום, דחפים ראשוניים ללא רסן, טקסי פולחן ורגעי 

אינטימיות.

שלום לוי
צלם: אב

להקת המחול קמע 'במדבר דברים’ מאת תמיר גינץ

| ראשון, 28.6.15
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סדרת המחולהבלט הישראלי

תאריך יום  מופע 
30.10.14 ה’  דון קישוט 
27.1.15 ג’  מדאם באטרפליי 
3.3.15 ג’   MOON

28.4.15 ג’  הימים שלנו - היהודים 

תאריך יום  מופע 
4.11.14 ג’  פרסקו - ‘סוכריות חמוצות’ 
9.12.14 ג’  ורטיגו – ‘רשימו’ 
5.2.15 ה’  ענבל פינטו ואבשלום פולק - 'אבק' 

28.5.15 ה’  בת שבע – ‘דקהדאנס’ 
28.6.15 א’  קמע – ‘במדבר דברים’ 

כל המופעים באודיטוריום חיפה בשעה 20:30

הטבות לרוכשי מנוי:
ברכישת מנוי לסדרת המחול או הבלט -  ׀ 

כרטיס מתוך סדרת האופרה )סימפונית חיפה( במחיר ₪80 במקום ₪250  
ברכישת מנוי לשתי הסדרות )המחול והבלט( -  ׀ 

כרטיס מתוך סדרת האופרה )סימפונית חיפה( – מתנה!  

מידע כללי:
יש להודיע עד 24 שעות לפני המופע על היעדרות ׀ 

כרטיס שלא נוצל ושלא בוטל מראש לא יכובד ׀ 
למחדשי המנוי, יישמר מקום הישיבה עד לתאריך 15.7.14 ׀ 

ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מביצוע העסקה ועד לפחות שבעה ימי עסקים לפני יום האירוע ׀ 
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"רשימו" – להקת המחול ורטיגו
"זו יצירה אסתטית, בנויה במקצועיות, המקרינה נועם של המשכיות...  ׀ 

אבני החן האמיתיות בה הן הרקדנים" )רות אשל, "הארץ"(.

"הרקדנים מצויינים... להקה מעולה... כוח ביטוי תנועתי מושלם" )אליקים  ׀ 
ירון, רשת ב'(

"...ורטיגו היא להקה חשובה בסצנה המקומית, שמפעל היצירה שלה רק  ׀ 
הולך ומשתכלל עם הזמן" )טל לוין, "עכבר העיר"(.

"דקהדנס" – בת שבע
"אוהד נהרין הוא אחד מהכוריאוגרפים המקוריים והמדהימים ביותר של  ׀ 
זמננו... אין די מילים לשבח את רקדני בת-שבע. זוהי להקה של אמנים 
אתלטים, אקספרסיביים ובעלי אנרגיה פראית, הנענים לאתגר - להופיע 

כאילו כל אחד מהם הוא כוכב בפני עצמו..." 
)Chicago Tribune, 9.2.09 ,סיד סמית(

"...ליריות עדינה, רגש עוצמתי וטכניקה מעולה - כל אלה עלו במהלך  ׀ 
הופעתה החד-פעמית של להקת מחול בת-שבע..." 

)The Philadelphia Inquirer 5.2.09 ,נ. ה. הלר(

"רקדני בת-שבע מפגינים הופעה מקצועית להפליא ב'ֶדקהדאנס'... נהרין  ׀ 
עושה שימוש מרתק במוטיב החזרה, ובבנייה הדרגתית ומהפנטת של 

)Chicago Sun-Times, 9.2.09 ,משפטי תנועה ומילים..." )הדי ווייס

"...אחד מאותם אירועים שעוצרים את הנשימה..." )צבי גורן, הבמה, 2006(. ׀ 

דון קישוט – הבלט הישראלי
"הגרסה הישראלית מקצועית, מושקעת ומביאה בלט קלאסי כהלכתו"   ׀ 

)תקווה חוטר ישי, י. אחרונות(

"הפקה גדולה ומאתגרת, מופע מהנה לאוהבי הבלט הקלאסי" )רות אשל,  ׀ 
הארץ(

  להקת המחול ענבל פינטו ואבשלום פולק 
" הדבר המרתק בעבודות של פינטו-פולק הוא יכולתם, באמת, לברוא  ׀ 
עולם בימתי סגור שבו כל מרכיבי העבודה מתרכזים אל תוך אחדות סגנונית 

שלמה וצלולה" )אורה ברפמן, “ג’רוזלם פוסט”, 3.1.14 (

"איכות וירטואוזית של רקדנים, לצד איורים נהדרים. היצירה “אבק” היא    ׀ 
הזמנה לרקוויאם של עולם אגדות, פיוטי ועצוב, על החיים, על כוחות הטבע 

ועל תקווה" 
)רות אשל, “הארץ”, 6.1.14 (

   
"אמני האשליות... המופע החדש של הצמד פינטו פולק מושפע מתיאטרון  ׀ 
לא פחות ממחול והוא מציג אשליות משובחות בתפירה עילית" )ענת זכריה, 

“ידיעות אחרונות”, 9.1.14(
 

"ענבל פינטו ואבשלום פולק חודרים למעמקי מנהרת הזיכרון של  ׀ 
הילדות.. שפע של המצאות שמתחברות זו לזו ומעוצבות כספר פופ-אפ..
שולחנות קסומים. חיים שהיו או נחלמו ובמשפט קצר אחד: ”אבק” היא 

יצירה קסומה שתרצו לראות שוב." )צבי גורן, 5.1, אתר הבמה(

מחירון

סדרת מחול חיפה סדרת בלט ישראלי    
5 מופעים 4 מופעים    

₪650  ₪520 מחיר רגיל  מנויים 
₪550  ₪420 מחיר ועדים/גמלאים   

₪150  ₪150 מחיר רגיל  כרטיסים בודדים 
₪130  ₪130 מחיר ועדים/גמלאים   
₪80  ₪80 תלמיד   
₪130  ₪130 מחיר למנוי סדרת מחול/בלט   

הנהלת אתוס
סמנכ”ל כספים אירנה ויסבך 

סמנכ”ל תפעול שרון לוגסי 

מנהל מכירות אורי דרור 

מנהל אגף אולמות ראובן אפרתי 

מנהל אגף הספורט מרק קיז’נר 

מנהל התזמורת הסימפונית מוטי איינס 

מנהלת גן החיות ד”ר אתי אררט 

מנהלת בית הכט חנה יון 

מנהל מועדון הביט יובל קאופמן 

מפיק ראשי עודד אייל 

מנהל מח’ הפקה שי רזיאל 

מנהל הסינמטק אבישי כפיר 
לרכישת מנויים וכרטיסים:

 6773315 ,8338888w w w. e t h o s . c o . i l



התזמורת הסימפונית חיפה
Haifa Symphony Orchestra

 הסדרה הקלאסית הגדולה  קלאסית במוצ"ש  סדרת האופרה  קלאסיקטנים  קלאסי בשישי
 חדש! קלאסי בשישי ושיר ישראלי בתיאטרון הצפון    סדרת שיר ישראלי

  חדש! סדרת הדיוות הגדולות

אתוסמוסיקה בחיפה זה

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2014-2015

החלה מכירת המנויים לעונה החדשה! 

www.ethos.co.il  8338888 :לפרטים ולרכישת מנויים

התזמורת הסימפונית חיפה
Haifa Symphony Orchestra אתוסמוסיקה בחיפה זה

סדרת
הביג בנד

מופעי ג'אזחיפה

מרכז קריגר
ימי שלישי 20:30

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2014-2015
החלה מכירת המנויים לעונה החדשה! 

www.ethos.co.il  8338888 :לפרטים ולרכישת מנויים
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התזמורת הסימפונית חיפה
Haifa Symphony Orchestra

www.ethos.co.il  8338888 :לפרטים ולרכישת מנויים

אתוסילדים בחיפה זה

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2014-2015
החלה מכירת המנויים לעונה החדשה! 

ילדים, בואו וגלו 
איתי עולם קסום של 

מוסיקה קלאסית...

אודיטוריום ימי שני 17:00
קלאסיקטנים

התזמורת הסימפונית חיפה
Haifa Symphony Orchestra

www.ethos.co.il  8338888 :לפרטים וכרטיסים

אתוסמופעים בחיפה זה

ְלִמי ְלִמי
ֵיׁש יֹוֵתר ָּכבֹוד...

בקרוב
שיר ישראלי 3

סדרת

עם הסימפונית חיפה מנצח אלדד שרים
באודיטוריום חיפה

4.9.14
הכל זהב
ערב הצדעה

לסשה ארגוב

8.11.14
שני שושנים

ערב הצדעה
ליעקב אורלנד

27.12.14
כל הכבוד

ערב הצדעה
למחזות הזמר

שלנו

מתי בפעם האחרונה שרתם
עם תזמורת סימפונית?
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רכישת מנויים וכרטיסים: 
)חל”צ( בע”מ  חיפה  וספורט  תרבות  לאמנות  החברה   - אתו”ס 
04-8338888 טל’  חיפה   ,142 הנשיא  שד’   - חיפה  אודיטוריום 
 e ina t f@e thos .co . i l ׀   04-6773315 ם:  נוספי ם  לפרטי
 www.ethos.co.il  :ט.ל.ח. התכנית נתונה לשינוייםכרטיסים בודדים ניתן לרכוש גם באתר האינטרנט

mailto:einatf@ethos.co.il
http://www.ethos.co.il/

