ישית
ח ִמ ִ
הֲ
העֹונָה ָ
שיר' ָ -
ירה ִ
שָ
ִס ְד ַרת ' ִ

ּופֵרדֹות
ת ְכנִית מס' ְּ :15פ ִגישֹות ְ
ָ
עֹודד ַרייְךָּ ,בִריטֹון
סֹופָּרן | ֵּ
ַה ָּגר ַשְר ִביטֶ ,מצֹוְ -
יאל
ְתרִ :עידֹו ֲאִר ֵּ
ּופ ַסנ ֵּ
נּותי ְ
נִיהּול ָּא ָּמ ִ
בית משפחת חייט ,רחל המשוררת 13ב' ,כפר-סבא  -יום ששי 7.7.17 ,בשעה 20:30
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל-אביב  -מוצאי-שבת 8.7.17 ,בשעה 20:30
אולם ימק"א ,דוד המלך  ,26ירושלים  -שבת 15.7.17 ,בשעה 16:00
ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
 .1צריך לצלצל פעמיים (משה וילנסקי/נתן אלתרמן); עיבוד :דודי זבה
 .2תכול המטפחת (יז'י פטרסבורסקי/י .גאליצקי); תרגום :אברהם שלונסקי; עיבוד :דודי זבה
 .3הוא לא ידע את שמה (סשה ארגוב/חיים חפר) [דואט]
יְ .ב ָר ְה ְמס
 .4סרנדה לשווא (עממי)
 .5יום ראשון (עממי)
 .6הו לו ידעתי את הדרך הביתה (ק .גרות')
 .7שנתי הולכת ונרגעת (ה .לינג)
 .8בדידות בשדה (ה .אלמרס)
 .9על האהבה הנצחית (א.הַ .פ ֶלְר ְס ֶל ְבן)
ּדּוא ִטים ,אֹוּפּוס 28
ַאר ָב ָעה ֶ
יְ .ב ָר ְה ְמסְ :
 .10הנזירה והאביר (י .אייכנדורף)
 .11לפני הדלת (עממי)
ֵּתה)
 .12הומים המים (י.וו .ג ֶ
 .13הצייד ואהובתו (א.הַ .פ ֶלְר ְס ֶל ְבן)

J. Brahms
)4. Vergebliches Ständchen (Folk
)5. Sonntag (Folk
)6. O wüsst' ich doch den Weg zurück (K. Groth
)7. Immer leiser wird mein Schlummer (H. Lingg
)8. Feldeinsamkeit (H. Allmers
)9. Von ewiger Liebe (A. H. Fallersleben
J. Brahms: 4 Duets, Op. 28
)10. Die Nonne und der Ritter (J. Eichendorff
)11. Vor der Tür (Folk
)12. Es rauschet das Wasser (J. W. Goethe
)13. Der Jäger und sein Liebchen (A. H. Fallersleben

ה ְפ ָס ָקה
ַ

יקה
מ ִר ֶ
וֹולף/אֶ .
הְ .
 .14פגישה
 .15היי שלום
 .16פרידה
חד
שיר ְליֹום ֶא ָ
ְמֹואין ִ -
פֹורה/צ'ּ.גְּ .גָראנ ִ
ּגֶ .
 .17פגישה
 .18לנצח
 .19היה שלום

H. Wolf/E. Mörike
14. Begegnung
15. Lebewohl
16. Abschied
G. Fauré/C. J. Grandmougin – Poӫme d'un jour
17. Rencontre
18. Toujours
19. Adieu

מ ִמי
ירים ְב ִס ְגנֹון ֲע ָ
שִ
שנֵי ִ
ְ
 .20ניקולט (מ .ראוול)
 .21דני בוי (עממי)
ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
 .22נועה (נעמי שמר/נעמי שמר); עיבוד :אודי פרלמן
 .23פגישה לאין קץ (נעמי שמר/נתן אלתרמן)
 .24לא ידעתי שתלכי ממני (מתי כספי/אהוד מנור); עיבוד :עמית ויינר [דואט]
הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

Two Folk-like Songs
)20. Nicolette (M. Ravel
)21. Danny boy (folk

J. Brahms

Two Folk-

