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תאטרון היהלום גאה להציג עונה חדשה ומרגשת
של ערבי שירה בציבור ומופעים מוסיקליים
לאור ההצלחה בעונה הקודמת ,אנחנו ממשיכים גם העונה בימי רביעי אחת לחודש
בשעה  20:30החל מנובמבר  .2016להלן רשימת המופעים:

"להקת טרנזיסטור" בערב מחווה לאריק איינשטיין
יום רביעי  16.11.16בשעה 20:30
גדול זמרי ישראל והאב הרוחני של הרוק הישראלי .את המופע מבצעת להקת "הטרנזיסטור" ,הרכב חדש
בניהולו המוסיקלי של משה לוי מבכירי המפיקים המוסיקליים בישראל שהפיק וניהל מוסיקלית אלבומים
של אריק איינשטיין ,שלום חנוך ,שלמה ארצי ,מאיר בנאי ,אריק ברמן ועוד.
שירה בציבור :עוזי רוזנבלט ורויטל קראוז.

"נשמה יהודית"  -פסיפס מוסיקלי הנוגע בלב ובנשמה
יום רביעי  14.12.16בשעה 20:30
עם זמר הטנור :גיא מנהיים בליווי להקת הכלייזמרים בסרביה.
מופע נוסטלגי מרגש המשלב בין מוסיקה יהודית למוסיקה שנכתבה ע"י מלחינים יהודיים מפורסמים
מלאונרד ברנשטיין ועד ג'רי בוק .במופע יושמעו ממיטב השירים שאהבנו :הבן יקיר לי אפרים ,לו הייתי
רוטשילד ,יש מקום ,סיפור הפרברים ועוד.
שירה בציבור :מירי אומידי פולני

שלומית אהרון ונגנים במופע "הלילה"
יום רביעי  25.1.17בשעה 20:30
שלומית אהרון היא אחת הזמרות המוערכות ביותר בארץ .בעבר הייתה הצלע הנשית הבולטת בלהקה
המצליחה "הכל עובר חביבי" עד לפרישתה .אלבומי הסולו של אהרון הציגו פנים אחרות שלה ושל אישיותה.
היא מצטיינת בהופעותיה על הבמה ומשתייכת לאותן זמרות שמסוגלות להגיע בהופעה לביצועים מושלמים
של השירים ,שלא נופלים באיכותם מאלה שהוקלטו באולפן .במופע שלה היא משלבת שירים מתוך כל
המופעים והפרויקטים שלקחה בהם חלק.
שירה בציבור :גלי קליין

האחים אסנר  -מופע מחווה לשלישיית "הגשש החיוור"
יום רביעי  22.2.17בשעה 20:30
מופע הוקרה "אף אחד לא קם" לשלישייה המשפיעה המצליחה והמצחיקה ביותר בתרבות הישראלית
"הגשש החיוור" -מיטב השירים בביצועים מיוחדים בהשתתפות אורי בנאי ,לירון לב ,אבי דור.
שירה בציבור :דני כץ

גבי שדה וקרן הדר  -מנאפולי ועד לסקאלה
יום רביעי  22.3.17בשעה 20:30
שני זמרי האופרה מהגדולים בארץ ובעולם במופע אופראי חדש ומרגש .במופע מבוצעים שירים בחמש
שפות :אנגלית ,איטלקית ,ספרדית ,רוסית ,עברית.
שירה בציבור :יוסי גרושקה ואילן טל
www.rotemltd.co.il

מופע הוקרה לזמר בעל הקול החם והמלטף חוליו איגלסיאס
יום רביעי  17.5.17בשעה 20:30
רפאל גונזלס ולהקתו התוססת והקצבית ,זמרים ,רקדנים ונגנים במיטב הקלאסיקות הנוסטלגיות של הזמר
הנערץ בכל הזמנים.
שירה בציבור :דוד ופרידה מושרי
בסיום המופע ולרגל סיום הסדרה תתקיים מסיבת ריקודים עליזה
בפואייה התיאטרון כולם מוזמנים

