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מוזיקה בצומת לב
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עשרות מוזיקאים וגם אתם
מנגנים יחד את כאן ועכשיו
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ברחבי טיילת שרובר ,ירושלים.
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אנחנו במקודשת אוהבים מוזיקה .היא אחד מביטויי האמנות
היפים בעינינו ,וכנראה גם החזקים ביותר .תמיד היא לקחה
חלק בהובלה שלנו אל יעדי היצירה וההשראה הבאים ,וחוללה
לנו ניסים של חיבורים ומפגשים .ראינו בה שפה שמעל למילים
ומקום שמעבר לחלל .אבל לאורך השנים הזמנו אתכם לחזות
רק בסופם של תהליכים ,בקיצם של מסעות מסעירים שחווינו
בחדרי החזרות ומאחורי הקלעים .עמדתם או ישבתם מול במה
ומולכם עלתה יצירה מוגמרת ,מלוטשת ויציבה מאד.
אירועי השנתיים האחרונות גרמו לנו לחשוב מחדש על החוויה
המוזיקלית ,על מה היא מבקשת להעביר ועל איך בכלל היא
אמורה להרגיש ולהתנהג .את המרחק שמייצרת הבמה בין
המוזיקאים לקהל ,אנחנו רוצים להחליף במפגש קרוב ובלתי
אמצעי עם מוזיקאים מחוננים ונגנים מעולים .במקום יצירה
מושלמת ועשויה אנחנו רוצים לפתוח דלת אל התהליך שעושים
יחד מאסטרים משדות שונים .לצד התרגול והדיוק אנחנו רוצים
להשאיר מקום לאלתור ולהמצאה חדשה שמתחילים בהקשבה
ומתרוממים להברקה.
את מקומם של הלהקות וההרכבים הותיקים לוקח אנסמבל
 FEELביית בהובלת איתמר דוארי ,הרכב של אשפים ומאסטרים
שכבר החל בחזרות ובניסיון לנגן יחד את הרגע והמקום.
אירועי המוזיקה של צומת לב מזמינים אתכם אל טיילת
שרובר הירוקה ורחבת הידיים ,להיכנס אל הצלילים ,להקשיב
לדרך ,לנגן את המקום והזמן האלה ,להיות מוזיקה.
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''

איתמר דוארי ,מנהל אמנותי מוזיקה בצומת לב

"מה מקומה של המוזיקה בזמן הזה? עם השאלה הזו יצאתי למסע שמייד ינוגן
לפניכם.
את החוויות והתחושות של השנה האחרונה ניסיתי להפוך למילים ,ואת המילים
לצלילים ולמנגינות .מהר מאד גיליתי שעוד לפני שהופק הצליל הראשון הייתי
חייב לעצור ,לחשב מסלול חדש ומחדש ,ללכת בנתיב אחר ,למצוא מסלולים
מזמינים של קשב ויצירה ,להתחבר עם עוד אמנים-מחפשים.
תוך כדי הליכה בנתיב התאספנו ,נבחרת של מוזיקאים ויוצרים שצועדים בו
בסקרנות לחדש ,מתכווננים ומכוונים את היחד הזה שמתפקע מפוטנציאל.
הפנס שהאיר לנו את הדרך גילה שנדרש פה "משהו" חדש – פתוח יותר .חוויה
מוזיקלית שמחוברת ונובעת מתוך המקום והזמן.
הסרנו את הבמה ,אפשרנו מבט אל תהליכי יצירה מתהווים ,פתחנו עבורכם
פתח להשתתפות ,בראנו מרחבים מכילים ועשירים יותר ,אפשרנו למוזיקה לסמן
את הנתיב ,הקשבנו.

מה שתשמעו כאן הוא הביטוי המוזיקלי של כאן ועכשיו .הרגע
הזה הוא מנגינה שלא תחזור לעולם".
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אנסמבל  FEELביית

אורחים

תכירו את אנסמבל  FEELביית ,חבורה של מוזיקאים ונגנים שהתקבצה במיוחד עבור "מוזיקה בצומת
לב" והחלה בחזרות ומפגשים משותפים אצלנו .האנסמבל ילווה אותנו בשבועות הקרובים ,יארח
מוזיקאים סולנים נוספים ויצבע את טיילת שרובר עם המוזיקה של כאן ועכשיו.

תמר שאוקי

רביד כחלני

אבטה בריהון

רחלה
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ימי רביעי
7.7 | 30.6 | 23.6
» 17:00-19:30
◊ "מׁשִ ירָ ה״ -

			
מקהלת שירת נשים ,בהנחיית יעל דקלבאום :אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים
להשמיע קול ולהצטרף אל המעגלים המהדהדים.

◊מנגנים עם המדרסה:

מוזיקאים מחוננים מהאקדמיה למוזיקה בירושלים ,בהובלת חגי ביליצקי ,עם פסקול מושלם
לשעת שקיעה והזמנה ללמוד ולנגן יחד.
וגם:
◊סדנת בניית חלילים לכל המשפחה ולכל הגילים עם אליצור גולדסמית :הזדמנות חד פעמית
ללמוד את המלאכה הקדומה של בניית חלילי פאן מצמח ה"עב-קנה" ,ושיעור בנגינה עליהם
◊צלילים מרפאים עם ליאל עבאדי :מסע מוסיקלי מדיטטיבי עם צלילים מכל העולם  -גונגים,
קערות קריסטל ,קערות טיבטיות ,שירה מרפאת ,תופים שמאנים ,פנטאם ,אושן דראם ,פעמונים,
חלילים ועוד

» 19:30-20:30
◊כולם ביחד:

מעגלי השירה פוגשים את אנסמבל  FEELביית על הטרסה המרכזית ,לשעה של מוזיקה
סוחפת ושופעת קסם .אורחים :תמר שאוקי ,רחלה ,רביד כחלני ואבטה בריהון

» 20:30-23:00

◊אפטר פארטי ב FEEL-ביית:

מסע עומק לתוך הצליל של המזרח התיכון Selector Set ,ייחודי שייווצר מתוך אוסף של
תקליטים ,קלטות וקבצים נדירים DJ Wa Jima .ישזור קוקטייל מבעבע של Fאנק ,דיסקו
וגרוב מזרח תיכוני ואפריקאי ,על רחבת המרפסת הקסומה שלנו.
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אנסמבל  FEELביית

איתמר דוארי  -כלי הקשה וניהול מוזיקלי,
אליאסף בשארי  -עוד ובאס,
מעיין ליניק  -קלידים ,צ'לו ,קולות,
רועי פרידמן  -כלי הקשה,
מאיו שבירו  -צ'לו,
יניב טייכמן  -כלי פריטה,
ארד ייני  -חצוצרה,
יונתן לוי  -באס.

"מׁשִ ירָ ה״ -

מעגל שירת נשים ,בהנחיית יעל דקלבאום
עינת הראל
ענבר קדר
ליאת שפילמן
עדי קאופמן
בת חן אדרי
שלומי שפירא
יראת שרה יעקב
לירי מילוא
נועה דר
יעל לביא
מיה שוער
תמר כפיר
ירדן זוהר ארבל
אביגיל צדיק
רויטל יונאי
נגה אשד
אסנת בכר
איילת יקותיאל
מרב ירושלמי
מיכל פרומן

המדרסה

נגני האקדמיה למוזיקה בירושלים בהובלת חגי בליצקי.
דרור טובול
שרון אביבי
ניר ערמון
אברהם נביאים
חנני זית
יוהנה ריטמולר
מיכאל רוסלר
נועם טביב
שקמה ג'יואן
שרה כהן נביאים
גילי שלומון
גולן חמו
ליטל מאירזדה
רחלי יובל
חזי צבר
קובי שם טוב
מעין ויצמן
אור מגן עמית
שפרה עצמון
הלל אמסלם

איתמר דוארי  -מנהל אמנותי
מלכי אמיר דנון  -מנהלת הפסטיבל
איתי פומיק גולדשטיין ,אורי ועקנין  -מפיקים
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בשבועות הבאים בצומת לב » התנועה נמשכת
אנחנו פה ,בכל יום רביעי ,מ 16:00-ועד הלילה,
מכאן ועד סוף אוגוסט

בואו ,הכניסה תמיד חופשית
לחצו להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ
ולחצו להצטרפות לאדמייל שלנו
mekudeshet.com

