
טקסטים עתיקים בביצועים עכשוויים

מרכז ברודט לתרבות יהודית 
תכנית פעילות / שבט - ניסן תשע"ו / פברואר-מאי 2017 

פסטיבל7

המופע
המרכזי 

14-21.3.2017

מחירשעהתאריך ותוכןהאירוע

פסטיבל
"זמן פיוט"

ג'אז פיוט - דניאל זמיר מארח את  רמי קלינשטיין, 14.3.17
₪110/₪79 למחזיקי דיגיתל21:00שלומי שבן ויונתן רזאל - במוזיאון ת״א

 אעירה שחר - יגל הרוש ואנסמבל שיר ידידות15.3.17
₪70/₪55 למחזיקי דיגיתל21:00מארחים את ארז לב ארי

₪75/₪60 למחזיקי דיגיתל21:00ששוני רב בך - מורין נהדר 18.3.17

₪70/₪55 למחזיקי דיגיתל21:00אקום לשורר - מופע אינדי-פיוט 21.3.17

להבדיל 
חגיגת יצירה 

יהודית-ישראלית 
עכשווית

 משחקים מותרים - ערב טעימות מגל היצירה16.5.17
₪40/₪30 לסטודנטים ולחיילים21:00היהודית החדשה

₪60/₪50 לסטודנטים ולחיילים21:00נעמי חשמונאי מארחת את אסף אמדורסקי18.5.17

₪40/₪30 לסטודנטים ולחיילים22:00מרביצים תורה - ספוקן וורד יהודי20.5.17

₪40/₪30 לסטודנטים ולחיילים20:00חלום ירושלים - סרטו של מני אליאס 23.5.17

הסדרות של 
ברודט 

מפגשי המשך 
לסדרות האהובות

הם היו שם כשכתבו את השירים - סדרת זמר עם נאוה 14.2.17
שפיצר: משיריה של לאה גולדברג

₪60 לכרטיס20:30
 הם היו שם כשכתבו את השירים - סדרת זמר עם23.3.17

נאוה שפיצר: משיריו של מרדכי זעירא

הנשר הגדול - הרמב״ם האישיות והיצירה עם17.2.17
₪50 לכרטיס 09:30פרופ׳ יוסף הקר

כולל קפה ומאפה

 פלא העברית -  ַאְבָׁשלֹום קֹור28.2.17
₪60 לכרטיס20:30דע מאין באת ולאן אתה הולך, ערב שמות משפחה 

"ביקשתי את 
שאהבה נפשי"

המשפחה 
היהודית - בין 

מסורת לפוסט 
מודרניזם

₪30 לכרטיס21:00כל האהבה והיופי - אברהם ורעיה מוסקל 25.2.17

₪30 לכרטיס20:30"דור ה-Y מחפש אהבה" - שירת מלאך, ייעוץ לרווקים30.3.17

 השפה המינית - מלשון המקרא לסלנג המודרני -27.4.17
₪30 לכרטיס20:30 הרב אילעי  עופרן

₪30 לכרטיס20:30נישואין - מוסד או רגש? - הרב חיים נבון25.5.17

מרתון הקרנת 
₪40 לכרטיס21:00ארבעה סרטים בערב אחד23.2.17סרטי מעלה

כולל פופקורן ושתייה

הכניסה חופשית21:00יוצרים ישראלים מציגים את כאב השואה23.4.17זכור

המופע
המרכזי 

תודות לכל מי שאפשרו את קיומו של הפסטיבל:
למשפחת ברודט, על נדיבות ליבם ותמיכתם המתמשכת
לגב' איריס מור, מנהלת האגף לתרבות ואמנויות עת"א

לרב איתיאל בר-לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך
ליוסף בר-נתן, יו"ר וועדת ההיגוי מרכז ברודט

מר אייל פרנקל, מנכ"ל חברת מוסדות חינוך ותרבות ת"א

 הפקה וניהול הפסטיבל: שירה סיון-מונסונגו
בתמיכת האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך

צילום: אילן בשור

צילום - שלומי שבן: דודי חסון  | דניאל זמיר: עידו א׳יזאק | יונתן רזאל: יוחנן כץ | רמי קלינשטיין: דורון עדות

צילום: מאי פרחי

צילום: חי אפיק

צילום: אלון דיאמנט

צילום:  יעל אופנבך Victor Muperphoto  :צילום

צילום: עומר מסינגר צילום: יערה אורן

אעירה שחר
יגל הרוש ואנסמבל שיר ידידות מארחים את ארז לב ארי

מופע השוזר יחד פיוטים מתוך שירת הבקשות 
של יהדות מרוקו, ממאגרי הפיוט והלחנים 
כמה  הכולל  ישראל,  במסורת  העשירים 
משירי האהבה והגעגוע היפים ביותר שנכתבו 
בעברית, לצד אלמנטים מערביים, המעניקים 

פרשנות חדשה לפיוטים העתיקים.
המופע - על ידי שירת רבים - מבקש להפוך 
את הקהל, ולו לרגעים, לחלק בלתי נפרד 

מההרכב ואת חלל המופע - לבית תפילה.

משתתפים:
יגל הרוש - שירה, קמנצ'ה, נאי

גד תדהר - עוד
אוריה הרוש - גיטרות

אילן קינן - בס
אביעד בן יהודה, ישי אפטרמן - כלי הקשה

 אורח מיוחד: ארז לב ארי

ג'אז פיוט
דניאל זמיר מארח את רמי קלינשטיין, שלומי שבן ויונתן רזאל 

פיוט וג'אז? כן כן! עולם הפיוט והג'אז לא 
נפגשים בדרך כלל, אבל שני העולמות האלה 
דווקא חולקים שדות משותפים  - חופש 
הפרשנות והרוחניות. המוסיקאי דניאל זמיר, 
סקסופוניסט, מלחין וזמר - חי את החיבור 
הזה בטבעיות מזה שנים.   לראשונה, יצר זמיר 
מופע המחבר סגנונית בין שני העולמות ומזמין 
 אליו שלושה מענקי המוזיקה הישראלית:

רמי קלינשטיין, שלומי שבן ויונתן רזאל.
כל אחד מהם נגע במהלך הקריירה המוזיקלית 

שלו הן בעולם הפיוט והן בעולם הג׳אז. מרגש 
לשמוע כיצד הם מביאים לידי ביטוי את הגשר 
בין שני העולמות, בחיבור מרתק בין עבר והווה, 

בין קודש לחול ובין מסורת לפריצת דרך.

אולם אסיה, מוזיאון תל-אביב לאמנות
 יום שלישי, ט"ז באדר, 14.3.17 ב-21:00 | ₪110 לכרטיס | ₪79 למחזיקי דיגיתל*

www.zappa-club.co.il *9080 :לרכישת כרטיסים
*ההנחה תקפה לאזורים מסוימים, מספר המקומות מוגבל 

אודיטוריום מרכז ברודט
 יום רביעי, י"ז באדר, 15.3.17, ב-21:00 | ₪70 לכרטיס | ₪55 למחזיקי דיגיתל*

www.zappa-club.co.il *9080 :לרכישת כרטיסים
*ההנחה תקפה לאזורים מסוימים, מספר המקומות מוגבל

אקום לשורר
הפקת מקור לפסטיבל

מופע אינדי-פיוט המפגיש בין פיוטים לאמנים מסצינת המוזיקה 
העצמאית בישראל

איפה נמצא מעיין היצירה? מאין מגיע השיר? 
 האם מקורו הוא גם מקורה של התפילה? 
במפגש מסקרן בין אמנים עצמאיים )אמני 
וממסורות  מתקופות  לפיוטים  "אינדי"( 
שונות, נשאל את השאלות העתיקות הללו, 
 שנשארות רלוונטיות ליוצרים וקהל בכל עת. 
אותן  הן  אליהן  שנגיע  התשובות  האם 
התשובות שהגיעו אליהן ר' ישראל נג'ארה 

ור' שלמה אבן גבירול? 

משתתפים:
טליה אליאב - שירה ופסנתר

שלום גד - שירה
שני פלג - שירה וגיטרה

יהוא ירון - שירה וקונטרבס
קרן טפרברג - תופים וקולות

שירה ז' כרמל - שירה וניהול אמנותי

אודיטוריום מרכז ברודט
 יום שלישי, כ"ג באדר, 21.3.17, ב-21:00 | ₪70 לכרטיס | ₪55 למחזיקי דיגיתל*

www.zappa-club.co.il *9080 :לרכישת כרטיסים
*ההנחה תקפה לאזורים מסוימים, מספר המקומות מוגבל 

ששוני רב בך
מורין נהדר - בכורה לפסטיבל

שנתיים לאחר צאת אלבום הפיוטים "ישנה 
בחיק ילדות" שהפך לקלאסיקה מודרנית ואבן 
דרך בעולם הפיוט ושכבש את מצעדי המכירות 
בארץ, הזמרת, הפייטנית והיוצרת הבינלאומית, 
מורין נהדר, משיקה הופעה חגיגית בפסטיבל 
הפיוט במרכז ברודט מאלבומה החדש. המופע 
יכלול פיוטים ממיטב יצירותיהם של פייטני 
ימי תור הזהב, רבי יהודה הלוי, רבי שלמה 
אבן גבירול, רבי אברהם אבן עזרא בעיבודים 
חדשים. לחנים  לצד  למסורת   מפתיעים 

השילוב של הנגנים הווירטואוזיים יחד עם קולה 
המהפנט של מורין, יוצרים חוויה חד פעמית 

ובלתי נשכחת. 

משתתפים:
מורין נהדר - שירה, סטאר פרסי,

עיבודים והפקה מוזיקלית
לירן בדור- גיטרה אקוסטית ומפוחית

ניצן טרייסטמן - כלי הקשה
 גילי רדיין שדה - כינור

אודיטוריום מרכז ברודט
מוצ"ש, כ׳ באדר, 18.3.17, ב-21:00 | ₪75 לכרטיס | ₪60 למחזיקי דיגיתל*

www.zappa-club.co.il *9080 :לרכישת כרטיסים
*ההנחה תקפה לאזורים מסוימים, מספר המקומות מוגבל 

הפקת מקור לפסטיבל
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www.brodt-center.org :בקרו אותנו באתר

לפרטים על אירועים, להזמנת כרטיסים ולהצטרפות לרשימת התפוצה, צרו קשר:

 info@brodt-center.org | 03-6954522 .צייטלין 22, תל–אביב 64955 | טל
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Brodt Tel Aviv | חפשו אותנו בפייסבוק
 כרטיסים ישמרו עד 20 דקות אחרי תחילת האירוע | החזר כספי עבור כרטיסים שבוטלו, 

בהודעה מוקדמת של שבעה ימים ומעלה | בהודעה מוקדמת של פחות משבעה ימים יינתן זיכוי למופע אחר

רכישת כרטיסים בטל': 03-6954522
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ערב יום 
ירושלים

הפקה: נגה - ייצוג והפקת תוכן

איור: רועי מרגליות

בתמיכת האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך

מרביצים תורה
ספוקן וורד יהודי

האמנים הבולטים של סצינת הפואטרי סלאם מתארים 
 בשפתם העכשווית והבועטת את היהדות שלהם.

 ערב חד פעמי בליווי מוסיקלי
מנהלת אמנותית: צביה מרגליות

 המשוררים:
 פדרו גראס )המופע של ויקטור ג'קסון(

 יונתן קונדה )סיסטם עלי( | רואי רביצקי 
 נעמה לופו | צביה מרגליות

  ₪40 לכרטיס | ₪30 לסטודנטים ולחיילים
לכרטיסים: 03-6954522

משחקים מותרים
ערב טעימות מגל היצירה היהודית 

החדשה במוסיקה ובתיאטרון

מנהלת אמנותית: היוצרת רחל קשת

בתפריט:
שהרה בלאו - "ותכתוב״  | עמי נגר - שירים מאלבום הבכורה
נועם בנאי והפסנתר  |  נעמי ארלקי - קרפלעך בלוז 
 אתיה דוד וליאת ליבוביץ - בועות | שירן בן טוב - שירים מקוריים
 עמיחי אנקרי - כשצ׳רלי צ'פלין פגש את הבעש"ט 
 רות נודלמן - הצצה לאלבום שבדרך | סיגלית בנאי - עבריה 

אביגדור גביש - שירים מאלבום הבכורה.

 ₪40 לכרטיס | ₪30 לסטודנטים ולחיילים
לכרטיסים: 03-6954522

חלום ירושלים 
סרטו של מני אליאס / 2016

עיניהם  דרך  ארצה  אתיופיה  יהודי  של  עלייתם  סיפור 
של גיבורי המסע עצמם. סיפורי האבדן והכאב של אלו 
שמתו בצמא, ברעב ובמגיפות, במחנות הפליטים בסודן, 
רק בכדי להגשים חלום - להגיע לירושלים. בסיפוריהם 
נפתחים פצעים רבים, ועולה השאלה שלא העזו לגעת 

בה מעולם: "האם זה היה שווה?"

לאחר ההקרנה יתקיים דיון עם בימאי הסרט, מני אליאס.

אם תראו רק סרט תיעודי אחד השנה וגם אם תראו רק סרט 
עליליתי אחד השנה, זה חייב להיות הסרט המופלא הזה ״ חלום 

ירושלים״ אשר קשר, ידיעות אחרונות

מרתון הקרנת סרטי מעלה
ארבעה סרטים בערב אחד

מוקצה
ישראל 2015, עלילתי

}28 דקות{

חזרה 
 ישראל 2014, עלילתי

}24 דק'{

הבת של הקברן
 ישראל 2016, עלילתי

}18 דק'{
וזר לא יבין זאת

 ישראל 2013, דרמה
}24 דקות{

 לרגל יום הזיכרון לנספי עליית יהודי אתיופיה
 ₪40 לכרטיס | ₪30 לסטודנטים ולחיילים

לכרטיסים: 03-6954522

 נעמי חשמונאי מארחת את
אסף אמדורסקי

אלבום הבכורה של נעמי חשמונאי "שמונה 
שורות", שיצא לאור לפני שנה, סימן את 
חשמונאי כיוצרת בולטת ומקורית בעולם 
המוזיקה. חשמונאי עוסקת בחיפוש המתמיד 
אחר המקום שלה בעולם, מחברת ביצירתה בין 
קודש לחול ומנסחת שפה המשלבת ביניהם 
בטבעיות. במיוחד לרגל הפרויקט מארחת נעמי 
את היוצר והמוזיקאי המוערך אסף אמדורסקי. 

נגנים: 
 תופים - קרן טפרברג

 בס - אור אדרי 
 צ'לו - נועה איילי

 גיטרה חשמלית- מאור אלוש 
 שירה פסנתר וגיטרה אקוסטית -

נעמי חשמונאי

₪60 לכרטיס | ₪50 לסטודנטים ולחיילים | לכרטיסים: 03-6954522

₪30 לכרטיס | לכרטיסים: 03-6954522

"ביקשתי את שאהבה נפשי"
המשפחה היהודית - בין מסורת לפוסט מודרניזם

מפגש פתיחה
מוצ״ש, כ״ט בשבט 25.2.17, ב-21:00

כל האהבה והיופי
אברהם ורעיה מוסקל מלהקת עלמא

מפגש זוגי על שני עולמות בבית אחד ועל במה 
אחת, השירים והסיפורים על חלום משותף

חמישי, ג׳ בניסן 30.3.17, ב-20:30
"דור ה-Y מחפש אהבה" 

שירת מלאך, ייעוץ לרווקים
תהליכים בעולם המשפיעים על מציאת בן זוג

חמישי, א׳ באייר 27.4.17, ב-20:30
השפה המינית -

 מלשון המקרא לסלנג המודרני
אילעי עופרן, רב ופסיכולוג

חמישי, כ״ט באייר 25.5.17, ב-20:30
נישואין - מוסד או רגש?

הרב חיים נבון

החל מ- 

14
פברואר

י״ח שבט

הסדרות של ברודט 
מפגשי המשך לסדרות האהובות

הם היו שם כשכתבו את השירים
שירה, נגינה והנחיה: נאוה שפיצר

שלישי, י"ח בשבט 14.2.17, ב-20:30
"בארץ אהבתי השקד פורח" 

 משיריה של לאה גולדברג
עם מולי שפירא )גל״צ(

חמישי, כ"ה באדר 23.3.17, ב-20:30
"היו לילות" - משיריו של מרדכי זעירא

ובהשתתפות אופירה גלוסקא
₪60 לכרטיס

הנשר הגדול
דמותו של הרמב״ם והשפעתו על ההוויה 

היהודית מאז ועד היום
שישי, כ"א בשבט 17.2.17, ב-09:30

הרמב"ם - האישיות והיצירה,
פרופ׳ יוסף הקר

₪50 לכרטיס כולל קפה ומאפה

ֶלא ָהִעְבִרית ּפֶ
סדרה של סיפורים, שירים וקטעי ארכיון

ִעם ַאְבָׁשלֹום קֹור
שלישי, ב' באדר 28.2.17, ב-20:30

"דע מאין באת ולאן אתה הולך" - שיחה על 
שמות משפחה )יש למסור שמות מראש(

₪60 לכרטיס

"זכור"
 יוצרים ישראלים מציגים את

כאב השואה

הנצחת זכר השואה באמנות הבמה, בסימן הזהות 
היהודית בהשתתפות יוצרים, אמנים, מוסיקאים 
ואנשי רוח. המסורת ממשיכה - השנה התשיעית.

של האינטרנט  באתר  תתפרסם  מפורטת   תכנית 
המרכז ובדוא"ל.

ערב יום השואה | הכניסה חופשית ע"ב מקום פנוי

₪40 לכרטיס | לכרטיסים: 03-6954522

כולל 
 פופקורן
ושתייה

לכרטיסים: 03-6954522

18
מאי

כ״ב אייר
חמישי
21:00

16
מאי

כ' אייר
שלישי
21:00

צילום: ינאי יחיאל

צילום: אריק סולטן

צילום: דויד קפלן

צילום: אורית פניני

צילום: אוהד רומנוצילום: עדי עופר


