סימפוניה

קונסרבטוריון ראש העין
עונת המנויים 2017-8
הכי קרוב לבית!

מרכזים קהילתיים | תרבות ופנאי

רכישת מנויים באתר סימפוניה
או בטל׳03-9014527 :
רח׳ זכריה משה  ,9ראש העין
סימפוניה  -קונסרבטוריון ראש העין

תושבים ותלמידים יקרים,

תושבים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את חוברת המופעים
שיתקיימו בשנה הקרובה באולם “סימפוניה”.

אנחנו שמחים וגאים להציג בפניכם את
תכנית סימפוניה המרכז למוזיקה ותרבות
לשנת תשע"ח.

הקונסרבטוריון העירוני ,הפועל בהצלחה
בסימפוניה ,משמש כבית למגוון רחב של
פעילויות ולימודי מוזיקה וכמרכז העשרה
מוזיקלי ותרבותי בעיר.
במהלך השנה ,יוצגו בסימפוניה עשרות
מופעים לכל הגילאים בתחום התיאטרון,
המוזיקה ,הקולנוע והעשרה ואני מזמין אתכם
להמשיך להגיע ולהשתתף במגוון אירועי
התרבות והמוזיקה.
שנה טובה ומוצלחת.
שלכם,
שלום בן משה
ראש העיר

הקונסרבטוריון העירוני מציג שנת לימוד
חדשה ומרתקת .עם  400תלמידים וצוות
של טובי המורים ,מרכז הקונסרבטוריון
עצמה ומגוון של כשרון וידע .ילדכם יזכה
לחינוך מוזיקלי איכותי וערכי מהמעלה
הראשונה .תכניות הלימוד מאפשרות
שילוב של לימוד פרטני לצד עבודה בקבוצות ,התנסות בהופעות,
הקלטות ,תחרויות ותכניות העשרה מצוינות.
עונת המנויים השלישית בסימפוניה כוללת אמנים ויוצרים מהשורה
הראשונה בארץ .תכנית המופעים ,הסגנונות והנושאים מתחברים
לקשת מרהיבה של היצירה התרבותית והאמנותית במדינת ישראל.
למענכם ,עמלנו וקיבצנו תכניות למבוגרים ,נוער ,ילדים ופעוטות .אנו
בטוחים שתהא זו עונה מוצלחת ומעשירה .יש תרבות בעיר שלנו.
אנו קוראים לכם להצטרף לקונסרבטוריון העירוני למוזיקה ולעונת
המנויים בסימפוניה או ליהנות ממופעים בודדים שתבחרו.

תושבים יקרים,

זה הכל בשבילכם .הכי קרוב לבית.

כמחזיק תיק התרבות ,אני שמח להזמינכם
לעונת המופעים השלישית בסימפוניה,
קונסרבטוריון ראש העין  -הכי קרוב לבית.

ד”ר מאיר צרויה
מנהל סימפוניה

גם השנה ,צוות סימפוניה בניהולו של
דר׳ מאיר צרויה ובשיתוף אגף התרבות,
שאפו לשפר ולגוון את תכנית המופעים,
ואכן הצלחנו לגבש תכנית גדושה במופעי
תרבות והעשרה ברמה הגבוהה ביותר ,עם
מיטב האמנים לכל טעם ובכל גיל.
כל המופעים נבחרו בקפידה ,תוך
התחשבות בטעמים השונים ,בקהלים
המגוונים ומבלי להתפשר על איכותם.
אני מאחל לכולנו עונה מוצלחת וקורא לכם התושבים ליהנות משלל
אירועים מרתקים ומהנים ,במבנה ובאולם הנהדרים שיש לנו בעיר -
הכי קרוב לבית.
אלכס קפלונוביץ’
מחזיק תיק תרבות ,קליטה ועלייה
צילום :אביב קורט
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הכי קרוב לבית

הבית של שוחרי המוזיקה

מוסד מוכר ע״י משרד החינוך
החזון שלנו
סימפוניה הינה ביתם של כל שוחרי המוזיקה ללא הבדל בגיל,
סגנון או רקע .הקונסרבטוריון הינו מוסד מוכר ע״י משרד החינוך
והוא שואף להעניק לכל תלמיד את החינוך המוזיקלי הטוב
ביותר ומחוייב למצוינות בתחום המוזיקה .החינוך כולל רמה
מקצועית גבוהה ,הכרה בערכו העצמי של כל תלמיד ,מחויבות
לקהילה ,פתיחות והגינות כלפי תלמידים אחרים ,מיצוי הכישרון
האישי והפיכתו לכלי מוביל ותורם לחברה.
הקונסרבטוריון דוגל בפתיחות ,הגינות ,עזרה ותמיכה בכל
תלמיד ללא קשר למוצאו ומצבו הכלכלי ומעניק הנחות
ומלגות אשר תומכות בקהילת המצטיינים ומעוטי היכולת.
הקונסרבטוריון שואף להיות גוף פעיל בקהילה ובכך לקדם
הבנה ואחווה בין הקהילות השונות.

במרכז שגודלו כ  2500מ"ר נכללים שני אולמות קונצרטים :אולם
"סימפוניה" בן  207מקומות המצויד במערכות הגברה והקלטה
מהמובילות בעולם ואולם "מודוס" ,שהינו חלל מודולרי המכיל
כ 250-מקומות ומשמש גם כחלל לחזרות להרכבים גדולים וגם
כחלל למופעים מסוגים שונים .בנוסף קיימות  20כיתות ללימוד
פרטני 6 ,חללים לחזרות של הרכבים בגדלים שונים ,חדר תיאוריה,
חדר מחשבים ,משרדים ושתי חצרות פנימיות.
איכות הבידוד והאקוסטיקה במבנה הינם מהטובים בעולם,
האווירה מחבקת ונינוחה ומאפשרת לכל תלמיד ,מורה או הורה
הממתין לילדיו את מיטב הנוחות.
כאחד המוסדות המוזיקליים המובילים בארץ ,הקונסרבטוריון
למוזיקה הינו הגוף הגדול והמגוון ביותר ללימודי מוזיקה בראש
העין .עם  400תלמידי קונסרבטוריון ועוד  600תלמידי בית
ספר מנגן ובעזרת צוות מורים מקצועי ,מסור ומוביל ,מרכז
הקונסרבטוריון מגוון של תלמידים ועוצמה של כשרון.
צוות לעניין
הקונסרבטוריון שואף לגייס את מיטב המורים ולדאוג שיהיו
מעורבים בחיי המוסד והקהילה .בצוות המורים ניתן למנות
מוזיקאים מובילים בתחומם ,זוכי פרסים ארציים ובין לאומיים,
מבצעים פעילים ומחנכים מצוינים.
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תכניות לימוד

בקונסרבטוריון נלמדים מגוון של סגנונות מוזיקליים:
קלאסי מערבי ומזרחי ,ג'אז ומוזיקה קלה .תכניות הלימודים
מותאמות לגילאים השונים ,מהגיל הרך ועד נגינת מבוגרים.
הלימודים בקונסרבטוריון נחלקים לשש מחלקות לימוד שונות:
מחלקת כלי הפריטה
גיטרות ,מנדולינה
צילום :דוד אזגורי

מחלקת פסנתר
פסנתר ,אורגנית

תכניות הלימוד

מחלקת כלי נשיפה
חליל צד ,קלרינט ,חצוצרה ,סקסופון ,טרומבון ,בריטון ,קרן יער
מחלקת שירה
פיתוח קול ,שירה בהרכבים ,הגשה בימתית

תכנית הלימודים כוללת שני מפגשים שבועיים :האחד שיעור
פרטני בכלי הנגינה והשני סדנת העשרה במוזיקה קאמרית/נגינה
בהרכבים או סדנאות העשרה במגוון כלים ונושאים.
בנוסף זוכים התלמידים לפיתוח וקידום יכולות הביצוע דרך שירה
במקהלות ,קונצרט סולנים ,קונצרטים קאמריים ,קונצרטים כיתתיים,
קונצרט חצי שנתי ,קונצרט סוף שנה ,קונצרטים משותפים עם
אורחים וסדנאות במה בתחומים משיקים .תלמידי הקונסרבטוריון
זוכים לחוויה חינוכית ומוזיקלית ייחודית.

מחלקת כלי הקשה
מערכת תופים ,תופי מסגרת ,כלי הקשה מלודיים

כמוסד מוכר על ידי משרד החינוך מציע הקונסרבטוריון תכנית
בגרות מלאה ומסלולי לימוד מדורגים ומפוקחים.

מחלקת כלי קשת
כינור ,ויולה ,צ'לו ,קונטרה בס

מוזיקה לקטנטנים
צילום :דוד אזגורי

המוזיקה מגשרת ומקשרת בין אנשים בכלל ובין ילדים והורים
בפרט .חשיפתו ותגובותיו של הילד תוך כדי הקשבה למוזיקה
מהגיל הרך יכולה לפתח את יכולת החשיבה ,הריכוז ,קואורדינציה,
פיתוח זיכרון ,הבנה ,זיהוי ,תקשורת ,סבלנות וסובלנות .השתתפות
אקטיבית בפעילות מוזיקלית מפתחת את היכולת המרחבית
והשפתית של הילד לטווח ארוך.
המרכז למוזיקה פותח את שעריו למפגשים מוזיקליים חווייתיים
בקבוצות קטנות ,לילדים מגיל שנתיים עד  6שנים .המפגשים
משלבים חוויה מוזיקלית ותנועתית משותפת בין ההורה לילד
בשילוב מוזיקת עולם ,תוך שימוש בכלים מגוונים המותאמים
לגילאי הילדים.
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תכנית המשך במוזיקה
תכנית ההמשך מיועדת לקהל הבוגר ומטרתה לחדש חינוך וחוויות
מוזיקליות שנרכשו בגיל צעיר או להתחיל חוויה מוזיקלית חדשה.
במסגרת התכנית יוצעו שיעורים פרטניים ונגינה בהרכבים בדומה
למתכונת התכנית הפרטנית אך בהתאמה ללוח הזמנים השונה
של הקהילה הבוגרת .בנוסף מציעה התכנית קורסי העשרה
כלליים וקורסי הכנה למעוניינים להתקבל למוסדות המוזיקליים
האקדמיים השונים בארץ ובחו"ל.
מוזיקה קאמרית והרכבים מוזיקליים
הקונסרבטוריון רואה בנגינה בצוותא חלק בלתי נפרד
מההתפתחות המוזיקלית של כל תלמיד .בכל המחלקות ניתנת
לתלמידים ההזדמנות ללימוד שיטתי של הנגינה בצוותא ,במסגרת
מאורגנת היטב של הרכבים קאמריים ותזמורתיים ,הנפגשים
במרוצת שנת הלימודים בכנסים ובאירועים מוסיקליים ייחודיים.
בכלל זה :הרכבי רוק ,הרכבי בלוז ,הרכבי כלי נשיפה ,הרכבי ג'אז,
הרכבי כלי הקשה ,הרכבים ווקאליים  ,הרכבים קלאסים ועוד.

כיתות אמן וסדנאות
הקונסרבטוריון העירוני מארח אמנים מן השורה הראשונה
לסדנאות וכיתות אמן עם תלמידי הקונסרבטוריון .מפגשים
אלו מעניקים חוויה ייחודית לתלמידים ,הזוכים לאינטראקציה
מוסיקלית ומפגשים בלתי אמצעיים עם האמנים השונים ,ותורמים
להרחבת האופק המוסיקלי אצל התלמידים.
מוזיקה וקהילה
במרחב העירוני מבצע הקונסרבטוריון בשיתוף עם אגף החינוך,
קרן קרב ,משרד החינוך והעירייה מספר תכניות העשרה מוזיקליות
המהוות מרכיב חשוב ברצף החינוכי המוזיקלי .בניהן :תכנית לגיל
הרך (גילאים  ,)2-6תכנית בתי ספר מנגנים המתפרסת בבתי
הספר היסודיים וחטיבות הביניים ,פסטיבל הג'אז "צליל משותף"
ניו אורלינס ראש העין ,קשרי חוץ עם בתי ספר למוזיקה מובילים
בעולם ,מופעי העשרה ,סדנאות אמן ,הרצאות ועוד.
הכל פתוח
במהלך השנה ,אנו מקיימים קונצרטים פתוחים לקהל הרחב.
הקונצרטים מאפשרים במה מקצועית לתלמידי ההרכבים
והזדמנות לקהל הרחב להתרשם מן ההישגים המוזיקליים של
התלמידים .דלתנו תמיד פתוחה לאורחים ולמבקרים .נשמח
לראותכם לוקחים חלק בשנת הלימודים הקרובה.
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כוונה והרשמה

ייעוץ ,ה

מחירון תכניות הלימוד בקונסרבטוריון
תיאור

ייעוץ ,הכוונה וסדרי רישום
ההחלטה הנוגעת לחינוך המוזיקלי לתלמיד הצעיר היא חשובה
ולעיתים מכרעת .הקונסרבטוריון מעניק יעוץ והכוונה חינם לכל
המעוניינים .במסגרת הייעוץ ניתן להיפגש עם צוות הקונסרבטוריון
לשיחה מקדימה ותכנון.
שנת לימודים מלאה נמשכת  11חודשים .שנת הלימודים מתחילה
ב 1-בספטמבר ומסתיימת ב 31-ביולי.

משך
שיעור

בי״ס
מנגן*

קונסר־
בטוריון

שיעור פרטני שבועי

 30דקות ₪ 285

₪ 380

שיעור פרטני שבועי

 45דקות ₪ 360

₪ 480

שיעור פרטני שבועי

 60דקות ₪ 390

₪ 520

 2שיעורים פרטניים שבועיים  30דקות ₪ 390

₪ 520

שיעור זוגי שבועי

 45דקות ₪ 248

₪ 330

שיעור לשלישיה שבועי

 45דקות ₪ 218

₪ 290

הרכב לתלמידים חיצוניים

 90דקות ₪ 280

₪ 280

מקהלה צעירה

 90דקות ₪ 180

₪ 180

תכנית לגיל הרך

 45דקות ₪ 220

₪ 220

מסלול בגרות תלמידי י׳ – יב׳

-

 ₪ 1000לשנה

*תלמיד בית ספר מנגן מוגדר כתלמיד שבעת ההרשמה הוא רשום
ופעיל בתכנית בית ספר מנגן בבתי הספר היסודיים .ההנחה תינתן
ללימוד על אותו כלי שנלמד בבית ספר מנגן בלבד.

תכנית הלימודים המוצעת כוללת  2מפגשי חובה בשבוע .האחד
שיעור פרטני על כלי הנגינה והשני מפגש בסדנאות .הסדנאות
מיועדות להעשיר ולפתח את התלמיד במספר מישורים :בטכניקת
הנגינה האישית והקבוצתית ,בתורת המוזיקה ,במשפחות הכלים,
בסגנונות שונים ובביצוע והבעה.
אי השתתפות בסדנאות אינה מזכה את התלמיד בהחזר מכל סוג
שהוא .חובה על כל נרשם לקרוא את התקנון ולאשר בחתימת
הורה את התנאים .תלמידים שירשמו לאחר ה 30-באוקטובר
מקומם בסדנאות אינו מובטח.
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צליל משולב א׳

זיקה משולבת

סדרת מו

מכל העולמות

מופעים תשע״ח

עונת ה

הסדרה המוזיקלית משלבת מופעי מוזיקה ממיטב האמנים
והיוצרים הישראלים בתחום המוזיקה הקלה ,מוזיקה קלאסית,
עולם הג׳אז והשירה העברית .רכישת הסדרה במלואה,
מאפשרת נגיעה בכל הסגנונות ,במחיר משתלם במיוחד.

תזמורת הקאמרטה  -׳על טעם ועל ריח׳
יום ב׳  13.11.17בשעה 20:30

קונצרט מרהיב בהשתתפות כ 30-נגני תזמורת הקאמרטה ובליווי
הרצאתו המרתקת של יאיר היידו ,מומחה מספר אחת בארץ ליין,
על הקשר שבין עולם המוזיקה ועולם היין :הרמוניה וטעם נרכש,
יצירה וביצוע ,יינות משובחים ויצירות מופת.
מנצח :אבנר בירון | סולנים :גיא פלץ  -בריטון ,קרן הדר  -סופרן
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

החצר האחורית  -מופע חדש
יום ה׳  4.1.18בשעה 20:30

חבורת המוזיקאים המוכשרת בה חברים תומר יוסף ,איתמר
ציגלר וגדי רונן ,אשר מלחינה ,מעבדת ומבצעת את השירים
שכתב יענקל'ה רוטבליט ,במופע חדש בו יבצעו שירים מאלבומם
החדש "החצר האחורית  "2ומאלבום הבכורה ,ביניהם" :אחד
משלנו"" ,לשרוק בחושך" ועוד להיטים רבים ,שהפכו לפס הקול
של החיים שלנו באי הקטן והמשוגע ביותר במזרח התיכון.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

אסף אמדורסקי
צילום :אוהד רומנו

אסף אמדורסקי  -מופע להקה
יום ג׳  1.5.18בשעה 20:30

אסף אמדורסקי ,הרוקסטאר הנצחי ,אחד היוצרים הגאוניים
והמרתקים במוזיקה הישראלית ,שלא מפסיק לחדש ,במופע בו יכול
הקהל להתחבר באופן ישיר ונטול פילטרים אל לב היצירה .מסע
בזמן לאורך שני עשורים של עשייה והשירים היפהפיים המלווים
אותה" :החדר האינטימי שלי"" ,יקירתי"" ,השמיים הכחולים"15" ,
דקות"" ,בראשית"" ,רכבת לצפון" ועוד.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 130 :

מחיר סדרה מלאה (חמישה מופעי מוזיקה)₪ 450 :

סגיב כהן ודקלון ׳בין קודש לחול׳
יום ב׳  19.2.18בשעה 20:30

מופע מרגש של שני ענקי הזמר :דקלון  -אחד מעמודי התווך של
תרבות שירה שלמה ,עם קול צלול ונוכחות כובשת .סגיב כהן -
הבולט בקרב דור חדש של יוצרים ישראלים ,המקפיד על טוהר
הביצוע ואיכות אומנותית .ביחד הם יבצעו את מיטב הלהיטים
והקלאסיקות של שניהם בעיבודים מיוחדים.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 130 :

׳בין קודש לחול׳  -דקלון וסגיב כהן

גיל שוחט מארח את דניאל סולומון
יום ב׳  5.3.18בשעה 21:00

הפסנתרן והמנצח גיל שוחט ,מארח את הפסנתרן דניאל סולומון,
שריגש מדינה שלמה בשיריו הנוגעים ללב על אהבה ,בעיבודים
חדשים :״רבות הדרכים״ ,״אהבה״ ,״עדיף״ ועוד ..בנוסף תבוצע
הבלדה הראשונה של שופן ,לידר ואריות אופראיות מאת מוצרט,
שוברט ,מהלר וגרשווין.
בהשתתפות אנסמבל פוליפוניה וזמרת הסופרן  -מריה קבלסקי
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 100 :
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מופעים תשע״ח

עונת ה

אביתר בנאי
יום ג׳  20.3.18בשעה 20:30

מופע סולו של אביתר בנאי ,עם גיטרה ופסנתר .פגישה אינטימית
עם אמן ויוצר גדול ,בעקבות האלבום החדש "לשונות של אש".
השירים של בנאי ,עוסקים בפשטות וביופי של חיי היומיום לצד
הקשיים שבהם ובכוחה המנחם והמציל של האהבה.
במופע הסולו נוגע אביתר בנאי בכל אלה בדרכו המיוחדת ושובת
הלב ומציג לקהל את השירים החדשים והמוכרים קרובים אל הלב.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 130 :

ירון גוטפריד ׳הסופרנו בסווינג׳
יום ג׳  29.5.18בשעה 20:30

הסדרה המוזיקלית משלבת מופעי מוזיקה ממיטב האמנים
והיוצרים הישראלים בתחום המוזיקה הקלה ,מוזיקה קלאסית,
עולם הג׳אז והשירה העברית .רכישת הסדרה במלואה,
מאפשרת נגיעה בכל הסגנונות ,במחיר משתלם במיוחד.

שם טוב לוי והאורקסטרה של אבי ליבוביץ׳
יום ג׳  26.12.17בשעה 20:30

המופע שנולד בעקבות יציאת אלבום משותף "בחברה טובה",
מפגיש על במה אחת בין הזמר ,החלילן והיוצר שם טוב לוי,
שאחראי על מיטב הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית ("קצת
אחרת"" ,ששת"" ,צליל מכוון" ועוד) לבין ׳האורקסטרה של אבי
ליבוביץ'  -תזמורת גדולה של מוזיקאים מובילים בארץ ובעולם,
המבוססת בעיקר על נשפנים (אך לא רק) .במופע יזכו מיטב
שיריו של שם טוב לוי ,לעיבודים חדשים ופרשנות מוזיקלית
עשירה .בהשתתפות שם טוב לוי ,אבי ליבוביץ׳ ונגני התזמורת.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 100 :

קונצרט מיוחד הכולל אריות ידועות מהבארוק ועד לאימפרסיוניזם
לצד שירים ישראלים בגישה עכשווית ומקורית בעיבודים של המנצח
ירון גוטפריד לזמרת סופרן ולטריו ג'אז .הקונצרט בביצוע הרכב
תזמורתי של מיתרים וכלי נשיפה המצטרפים לטריו של גוטפריד.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

׳מילה ברוח׳  -עמיר בניון במופע טריו
יום ה׳  7.6.18בשעה 20:30

עמיר בניון ,מהיוצרים והזמרים המוערכים והייחודיים בישראל,
בהופעה מרגשת עם צאת אלבומו ה" 13-מילה ברוח" .במופע
יבצע בניון שירים מהאלבום החדש ולהיטים מאלבומיו הקודמים:
"ניצחת איתי הכל"" ,כשאת עצובה"" ,השגחה פרטית"" ,סופה",
"מילה ברוח"" ,עומד בשער"" ,שמחות קטנות" ועוד רבים וטובים.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 130 :

מחיר סדרה מלאה (חמישה מופעי מוזיקה)₪ 450 :

לולה מארש
יום ה׳  8.2.18בשעה 20:30

לולה מארש היא אחת מלהקות האינדי פופ העסוקות בז'אנר
וההופעות שלה הפכו למבוקשות בזכות נוכחות בימתית בלתי
נשכחת ,עיבודים מרגשים ,סאונד מהוקצע וזמרת עם קול כובש,
שסוחף ומהפנט את הקהל .הלהקה שהוקמה ע"י יעל שושנה
כהן וגיל לנדאו ,הוחתמה בלייבל הבינלאומי "יוניברסל" ומופיעה
על במות נחשבות בארץ ובחו"ל .במופע יבוצעו הלהיטים של
הלהקה ,שמככבים במצעדים ובין היתר גם בסרט ''Criminal
בכיכובם של קווין קוסטנר וגל גדות.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

עמיר בניון ׳מילה ברוח׳
צילום :אלדד רפאלי
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תיאטרון ובמה

סדרת תיאטרון,

מוזיקה ותנועה

הסדרה משלבת מופעי איכות מתחומי אמנויות הבמה  -תיאטרון,
תנועה ומוזיקה .רכישת הסדרה במלואה ,מאפשרת נגיעה בכל
הסגנונות ,במחיר משתלם במיוחד.

׳העיר הזאת׳  -תיאטרון האינקובטור
יום ד׳  6.12.17בשעה 20:30

הצגה זוכת פרס "קיפוד הזהב"  2014בקטגוריות :בימוי ,מחזה
ומוזיקה .המחזה ,שנכתב כולו בשירה ובראפ ,מספר על בלש ציני
בעיר מושחתת ,שנשבה בקסמיה של אישה מסתורית המשכנעת
אותו לחקור את היעלמות אחותה .העלילה מסתבכת כאשר
מתגלה שהאחות נרצחה ושהאישה לא סיפרה את כל האמת...
שחקנים ויוצרים :עמית אולמן ,עומר הברון ,עומר מור ,דורית ליליין,
רוני רוקט | במאי :עמית אולמן | מוזיקה :עומר מור
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 80 :

׳פתאום הגיע סתיו׳  -תיאטרון הבימה
יום ב׳  5.2.18בשעה 20:30

קומדיה נוגעת ללב בכיכובם של שני כשרונות מופלאים :ליא קניג
ותומר שרון .אמנית מבוגרת מכריזה מלחמה על ילדיה שמתכננים
להעבירה לבית אבות .היא מתבצרת בביתה בברוקלין עם כמות
חומר נפץ שמספיקה כדי לפוצץ את כל השכונה .בנה כריס,
שאותו לא ראתה מזה  20שנה ,מתגנב לדירתה והופך למתווך
רגיש בינה לבין ילדיה האחרים.
משחק :ליא קניג ,תומר שרון | מחזה :אריק קובל
בימוי :איציק ויינגרטן
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :
׳׳פתאום הגיע סתיו׳׳
צילום :ז'ראר אלון

גלית גיאת  -׳אום כולתום׳
צילום :רדי רובינשטיין

׳אום כולת'ום׳  -תיאטרון יפו
יום ג׳  13.3.18בשעה 20:30

מחזה מוזיקלי העוקב אחר סיפור חייה של הזמרת המצרייה,
מהימים בהם הייתה מופיעה כשהיא מחופשת לנער בדואי ,תוך
התפתחות הקריירה שלה על רקע מאבקים פוליטיים ותרבותיים
במצרים ועד להפיכתה לסמל לאומי מאז ועד היום.
משחק :גלית גיאת ,אריק מישעלי ,חאולה חאג'-דיבסי ,ג'ורג'
אסקנדר | רקדנית בטן :תמר בר-גיל | בימוי :יגאל עזרתי
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

׳עקיצה טבעית׳  -אנסמבל ציפרולה
יום ג׳  8.5.18בשעה 20:30

המופע הראשון והמצליח של ציפורלה ,המציג זו העונה העשירית
ברציפות 15 .מערכונים תיאטראליים המשלבים סאטירה בועטת,
נונסנס משובח וקטעי אקרובטיקה ומחול .המופע שנכתב ובוים
על ידי חברי האנסמבל עוסק במציאות הישראלית ומפרק אותה
לגורמים מאוד משעשעים...
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

׳ביי מיר ביסטו שיין׳ (האחיות ברי)  -תיאטרון היידשפיל
יום ג׳  12.6.18בשעה 20:30

צמד האחיות קלייר ומירנה ברי ,מככבות על הבמות וברדיו ,ולצדן
האמרגן המסור שגילה אותן .אבל עם ההצלחה באות הצרות ,כי
האמרגן אוהב רק אחת מהן ,אבל שתיהן מאוהבות בו.
דרמה מוזיקלית סוחפת ,שזורה במיטב הלהיטים של האחיות
לאורך השנים .בליווי תרגום לעברית ולרוסית.
משחק :ענת עצמון ,מוניקה ורדימון ,עופר גולן
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 70 :

מחיר סדרה מלאה (חמישה מופעים)₪ 350 :
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ל הקודם צוחק

כ

דרת סטנד-אפ
ס

יונתן ברק
יום ה׳  16.11.17בשעה 20:30

יונתן ברק ("מחוץ לחוק") ,קומיקאי ותסריטאי מצליח אשר לקח
חלק בתוכניות כמו "צחוק מהעבודה"" ,משחק מכור".
במופע החדש שלו ,יונתן כובש את הקהל בשנינות וכריזמטיות.
הוא חד מאי פעם ,כשהוא מדבר על החיים בצל האיום הביטחוני,
זוגיות ,אלוהים וגם משתף סיפורים אישיים מחייו כדי לתת לצופה
הרגשה שהוא לא רק רואה מופע ,אלא גם מכיר אותו באופן אישי.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 90 :

אלי יצפאן
יום ה׳  11.1.18בשעה 20:30

ליטל שוורץ
צילום :אוהד רומנו

יצפאן ,האיש שמצחיק מדינה שלמה ,במופע בידור .יצפאן מביא
לבמה בדרכו הייחודית ורבת ההומור את סיפורו האישי במערכונים
על ילדותו בשכונת נוה שרת ,בי"ס כדורי ,הקמת משפחה ,גידול
ילדים ונושאים רבים ומגוונים הנוגעים בחיי היום-יום של כולנו.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 110 :

ליטל שוורץ
יום ה׳  8.3.18בשעה 20:30

ליטל שוורץ הציגה במועדונים קטנים מופעי סטנד אפ בסגנון
משוחרר ונטול מעצורים  -שום נושא לא היה נתון לחסדיה של
הסטנדאפיסטית וללא שום עכבות ,עד שגילה אותה יאיר לפיד
ונתן לה פינת סטנד אפ קבועה בתוכניתו .מאז הפכה ליטל שוורץ
לחלק מפאנל הסטנדאפיסטים בתוכניתו של שלום אסייג "עושים
צחוק מעבודה" .בימים אלו מופיעה ליטל שוורץ ברחבי הארץ
במופע סטנד אפ מצחיק וחסר מעצורים.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 110 :

שלישיית מה קשור
יום ג׳  15.5.18בשעה 20:30

השלישייה המופלאה שהחלה את דרכה בתוכניתו של יצפאן
והגיעה ישר ללב הקונסנזוס ,עם רקורד מרשים של מעל 800
הופעות מגוונות ,תוכניות טלוויזיה (׳היכל התרבות׳ ו׳הישראלים׳)
ותקליט בכורה עם הלהיט ׳תנו לו צ׳אנס׳ .המופע כולל את מיטב
המערכונים ,הדמויות והשירים של השלישייה האהובה.
מחיר כרטיס בודד (ללא מנוי)₪ 130 :

מחיר סדרה מלאה (ארבעה מופעי סטנדאפ)₪ 360 :

אלי יצפאן
צילום :רונן אקרמן
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בכורה והרצאה

סדר

 – Alt Shiftעידן אלתרמן והלהקה
יום ב׳  22.1.18בשעה 20:30

עידן אלתרמן בהופעה מצחיקה ומטורפת בה הוא משלב בין
אהבתו רבת השנים למוזיקה ונגינה לבין הקומדיה והסטנד אפ.
עם הרכב משובח של נגנים ,נולד מופע קומי מוזיקלי ,סטנד אפ
מצחיק וגם שירים שכולם מכירים ,בתרגום קומי לעברית .מיקס
של סטנד אפ ,וירטואוזיות ,שירים מצחיקים ותרגומים שטותיים
ללהיטים מוכרים .מקורי ,חדשני ונהדר!

מפגש מושונוב
יום א׳  18.2.18בשעה 20:30

מוני מושונוב בערב בידור מיוחד במינו של סטנד-אפ ,סיפורים,
מערכונים ,ושירים ,בו הוא שובר מחיצות בינו לבין הקהל בקטעי
סטנד-אפ עכשוויים וסיפורים על נקודות בקריירה העשירה שלו.
מעיר הולדתו רמלה ,דרך הלהקה הצבאית" ,זהו-זה" ,מלחמת
המפרץ והבאבא בובה ,על בולגרים ,שחקנים ,חברים ומערכונים
שנולדו במקרה והפכו לכרטיס הביקור שלו בבידור הישראלי.

דרור קרן  -׳מצד שני׳
יום ב׳  4.6.18בשעה 20:30

השחקן המוערך דרור קרן בסטנד אפ שנון וחד על החיים .דרור
קרן מתחשבן עם כולם ובעיקר עם עצמו...
הקסם האישי ,כשרונו כשחקן והיכולת לגעת בכל קהל – הם
שהופכים את המופע הזה לערב בלתי נשכח ,מצחיק בטירוף
ושונה מכל מה שהכרתם.

מחיר סדרה במלואה (שלושה מופעים)₪ 240 :
מחיר כרטיס בודד₪ 90 :

סינמה סימפוניה  -סרט טרום בכורה והרצאה
ימי חמישי בשעה 20:30

סימפוניה ומקום בלב מזמינים אתכם לסדרת סרטי איכות
המוקרנים טרם חשיפתם לקהל הרחב ולהרצאת מומחים
המעשירה ומעמיקה את חוויית הצפייה .שם הסרט הנבחר
יפורסם עד שבוע לפני ההקרנה ,כדי שנוכל לבחור עבורכם את
הסרט הטוב ביותר לתאריך זה.

תאריכי הקרנת הסרטים:
יום ה׳ 9.11.17
יום ה׳ 21.12.17
יום ה׳ 25.1.18
יום ה׳ 22.2.18
יום ה׳ 22.3.18
יום ה׳ 31.5.18
מחיר סדרה מלאה (שישה סרטים)₪ 300 :
מחיר כרטיס בודד₪ 60 :

׳מפגש מושונוב׳

דרור קרן ׳מצד שני׳
צילום :אילן בשור
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מופעים תשע״ח

נפש
סודות המוח וה פרופ׳ יורם יובל
ת הרצאות של
סדר

עונת ה

פרופ' יורם יובל הוא פסיכיאטר ,חוקר מוח ופסיכואנליטיקאי .יובל
מרצה בפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית בירושלים,
ושייך לסגל ההוראה של המכון הפסיכואנליטי ע"ש אייטינגון
בירושלים .הכשרתו הרפואית והמדעית ותחומי הידע בהם הוא
שולט ,בשילוב יכולתו ללמד נושאים מדעיים מורכבים בשפה
מובנת לכל מאזין ,הפכו את יובל לאחד המרצים המבוקשים
והפופולריים בישראל.

סודות הזיכרון
יום ב׳  11.6.18בשעה 20:30

איך להיות מאושר בשיעור אחד
המיטב ממדעי האושר
יום ב׳  8.1.18בשעה 20:30
כולנו רוצים להיות מאושרים ,אבל מה שהופך אנשים למאושרים
הוא לא מה שחשבנו .מה ההבדל בין אושר להנאה? האם אושר
הוא חוויה או פעולה? מתי האהבה תהפוך אותנו למאושרים?
ואיך האושר מקודד במוח? בסדרה ששודרה בערוץ " ,2איך להיות
מאושר בשישה שיעורים" ,הביא פרופ' יובל את מיטב התובנות
המדעיות על הדרך אל האושר .התחום מתחדש בקצב מסחרר,
ובהרצאה זאת חוזר פרופ' יובל אל הנושא האהוב עם כלים
מעודכנים ,שיעזרו לנו להיות מאושרים יותר.

על פלאי הזיכרון האנושי ,איך לשפר אותו ,ואיך לא לאבד אותו.
בהרצאה זאת נצא למסע בעקבות הזיכרונות שלנו .מה זה בעצם
זיכרון? האם הזיכרון הוא מחסן או בית חרושת? מדוע לא תמיד
ניתן לסמוך עליו? ואיך אפשר לשמור עליו ולשפר אותו? פרופ'
יובל מסביר בהרצאה כיצד בנוי הזיכרון האנושי וכיצד הוא מקודד
במוח .הוא מספר על אנשים שאינם יכולים לזכור ואנשים שאינם
יכולים לשכוח ,עורך לנו היכרות עם ד"ר אלצהיימר ,ונותן עצות
שיעזרו לנו לא לפגוש אותו בהמשך החיים...

מחיר סדרה מלאה (ארבע הרצאות)₪ 200 :
מחיר הרצאה בודדת₪ 60 :

המוח שלו המוח שלה  -איך יוצאים מזה?...
יום ב׳  26.2.18בשעה 20:30
זוגיות טובה היא אתגר עצום ,לאור ההבדלים בין המוח של נשים
וגברים .מדוע היא זוכרת את כל מה שנאמר בריב מלפני שבועיים,
שאת קיומו הוא מזמן שכח? איך המוח קשור לזוגיות שלנו ,ומדוע
נשים וגברים רוצים דברים שונים? בהרצאה זאת נערוך היכרות
עם המוח הגברי והמוח הנשי ,ונלמד כיצד ניתן לעזור לשניהם
לחיות יחד בשלום – ואפילו לאהוב את זה.

הצלחה כדרך חיים
יום ב׳  23.4.18בשעה 20:30
עכשיו זה מדעי :כישרון יוצא דופן אינו תנאי הכרחי להצלחה .אבל
מהי בכלל הצלחה? לעשות קריירה מרשימה ,להרוויח הרבה
כסף ,להיות שם דבר בתחומך ,או אולי להקים משפחה מאושרת?
כפי שעשה בסדרה ששודרה בערוץ " ,2איך להצליח בשישה
שיעורים" ,בהרצאה זו בוחן פרופ' יובל את הידוע על הצלחה ועל
הדרכים להגיע אליה ,ונותן מדריך שימושי למי שרוצה להצליח
יותר – במה שחשוב לו.
פרופסור יורם יובל
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׳כמו גדולים׳
דים בגילאי 5-9
ת מופעים ליל
סדר

מופעים תשע״ח

עונת ה

׳דירה להשכיר׳
צילום :יפעת יפה

סדרת ילדים נפלאה בה תוכלו ליהנות מארבעה מופעי איכות
לילדים מכל תחומי אמנויות הבמה .רכישת הסדרה במלואה,
מאפשרת נגיעה בכל הסגנונות ,במחיר משתלם במיוחד.

׳פטר והזאב׳  -תיאטרון אורנה פורת
יום א׳  3.12.17בשעה 17:00

פטר והזאב היא יצירה מוזיקלית אהובה על ילדים המגוללת סיפור
על אומץ לב ,חברות ופחדים .יצירתו התזמורתית של פרוקופייב
תורגמה לתיאטרון מוזיקלי ,בו השחקנים מחליפים את כלי הנגינה
של התזמורת .ההצגה זכתה ב 3-פרסי הבמה לילדים .2009
פטר חי עם סבו בסמוך ליער גדול ושם הוא זוכה להכיר חברים
טובים  :החתול ,הציפור והברווזה .יום אחד מגיח זאב לאחו
ומקלקל את האווירה הטובה .פטר מחליט ללכוד את הזאב
ולהחזיר את השקט לאחו.

׳ילד פעם׳  -מופע מוזיקלי לכל המשפחה
יום א׳  18.2.18בשעה 17:00

להקה של  7נגנים וזמרים מבצעים את שירי האלבום “ילד פעם”
וקטעי קישור משעשעים בשיתוף הקהל .השירים הנפלאים בניחוח
נוסטלגי ,עוסקים בחוויות ילדות ומוגשים בעיבודים מוזיקליים
מעניינים וסוחפים .חוויה להורים ולילדים כאחד.
המופע רץ בהצלחה כבר  8שנים והופיע בין היתר בפסטיבל
הפסנתר ,פסטיבל התמר ,פסטיבל צלילי ילדות ובעוד עשרות
מקומות בכל רחבי הארץ.
משתתפים :לי גאון  -שירה | אורי וינשטוק  -שירה ופסנתר |
גבי סידון  -שירה | אייל הלר  -גיטרות ושירה | מתן אפרת  -תופים
גיא ברתור  -בס | אודי ורזגר  -חליל | דניאל יערי  -סאונד

׳פטר והזאב׳
תיאטרון אורנה פורת
צילום :אייל לנדסמן

׳דירה להשכיר׳  -התיאטרון שלנו
יום ב׳  30.4.18בשעה 17:00

המחזמר המקורי והמצליח על פי סיפורה הידוע של לאה גולדברג.
סיפורם של שכנים ,דיירי מגדל אחד ,המבקשים למצוא דייר חדש
במקומו של מר עכבר שעזב .אל הבניין מגיעים דיירים שונים :נמלה,
ארנבת ,חזיר ,זמיר ויונה .מי ישכור את הדירה?
עיבוד מוזיקלי עשיר לעלילה מרתקת ,העוסקת ביחסים בין שכנים,
בעזרה לזולת ובחברות אמת ,שזורה בדמויות ססגוניות ומפתיעות.
מחזה ובימוי :רונן גולדפרב | עיבוד מוזיקלי :עופר יאיר
משתתפים :ירון מנשה/תום אידלסון ,בטי קושצ'י ,אביטל מטרי/
הילה ירחי ,מילי רביד/יעל יקל ,תמר שטיין/מיכל אטלס/נטע הבר

׳הגשם של סבא אהרון׳  -תיאטרון הקרון
יום א׳  27.5.18בשעה 17:00

ההצגה זכתה ב 3-פרסים בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות
ילדים  :2017ההצגה הטובה ביותר ,המוזיקה ועיצוב התפאורה.
בצורת ,מחכים לגשם! סבא אהרון ,סבא נחום וסבא יצחק יוצאים
להרפתקה ,בכדי להביא את הגשם .האם בכוחות משותפים יצליחו
לשחרר את העננים הכלואים במערה ולהביא את הגשם?
משחק :גדי פור ,גיא רון ,בצלאל בורוכוב | בימוי ,עיבוד ומילות
השירים :מור פרנק | מוזיקה מקורית :בצלאל בורוכוב ,רועי ירקוני

מחיר מנוי לארבעה מופעים₪ 180 :
מחיר כרטיס בודד₪ 55 :
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סיפור׳
׳מוזיקה .זה ה זיקליים לילדים
רת מפגשים מו
סד
השחקן והיוצר איציק כהן-פטילון ,חוזר לסימפוניה בסדרת מפגשי
העשרה מוזיקליים לילדים עם אוצרות המוזיקה .לגילאי .5-8

משפחת כלי הקשת
יום ד׳  3.1.18בשעה 17:00

כמה גיבור הוא הכינור? האם הקונטרבאס מבואס? ומה יש
לצ'לו ולויולה לומר על כך? ביחד נחקור את כלי הקשת ,בשילוב
תיאטרון פיזי וצפייה בקטעי וידאו.

כלי הנשיפה ומחלקת הקצב
יום ב׳  12.2.18בשעה 17:00

כמה נשמה יש בנשימה ...ומה קורה כשמקלות התופים
מצטרפים בשמחה? ביחד נחקור את החצוצרה ,הטרומבון ,התוף,
המאראקאס ועוד ,בשילוב תיאטרון פיזי וצפייה בקטעי וידאו.

‘שוליית הקוסם’
יום ב׳  19.3.18בשעה 17:00

איך משפיעה המוזיקה על מה שאנו רואים בסרטים? ואיך מיקי
מאוס הקטן ניסה להפוך לקוסם גדול? ביחד נחקור את המושג
׳פסקול׳ ,ונכיר את היצירה הקלאסית 'שוליית הקוסם' .בשילוב
תיאטרון פיזי וצפייה בקטעי וידאו.

‘סימפוניית הצעצועים’
יום ב׳  7.5.18בשעה 17:00

הצגת יחיד קטנה בשיתוף הילדים .הצעצועים של הנס הקטן
רוצים להשתתף בתזמורת ,אבל אביו של הנס מנצח על התזמורת
ואסור להפריע לו .האם יצליחו לנגן כמו כלים אמיתיים?

מחיר מנוי לארבעה מפגשים₪ 100 :
מחיר כרטיס בודד₪ 35 :

לקטנטנים
תיאטרון בובות ון (לגילאי )3-5
ת תיאטרון הקר
מבי
הצגות תיאטרון בובות מבית ׳תיאטרון הקרון׳ ,המציג רפרטואר
הצגות אמנותי ויצירתי של אמנים מקצועיים.

ים קטן
יום ב׳  27.11.17בשעה 17:00

במעמקי הים ,בלב ספינה טרופה ,חבוי אוצר נפלא .דגיג כסוף
ודגיגה אדומה יוצאים לחפש אותו .האם ימצאו את האוצר?
הרפתקה מסעירה ,המתרחשת כל כולה בתוך מי האקווריום.

מעיל הפלאים
יום ב׳  15.1.18בשעה 17:00

חייט ובובה קטנה בדמותו ,יוצאים למסע צבעוני ומלא דמיון
לפתרון תעלומת ׳מעיל הפלאים׳ ,שיכול ׳לדבר׳ בשפה חזותית,
לריב ,להשלים ולהפוך למתנת יום ההולדת הקסומה של החייט.

קרקס קוביות
יום ב׳  12.3.18בשעה 17:00

זוג ליצנים  /רקדנים נעים ומניעים עולם של קוביות ,שנפרשות,
מתכווצות ומתחלקות לחיות שונות .הם מאלפים את החיות,
מתקוטטים ,מתפייסים ויוצרים עולם פלאי ושמח .מופע ללא
מילים המשלב בובות ,אמנות פלסטית ותיאטרון מחול.

תהיה בריא מוריס מגי
יום ב׳  14.5.18בשעה 17:00

מוריס הוא איש קטן שמתגורר בארגז כלים בבית-מלאכה .בכל
בוקר נוסע מוריס לעבודה בגן-החיות ופוגש את חבריו הטובים.
יום אחד ,מוריס לא הגיע לעבודה .החיות המודאגות החליטו
לעשות מעשה ...סיפור על חברות מיוחדת בעולם קטן ומלא קסם.

מחיר מנוי לארבעה מפגשים₪ 100 :
מחיר כרטיס בודד₪ 35 :
׳מעיל הפלאים׳
צילום :דור קדמי

איציק כהן-פטילון
תיאטרון ׳פפיון׳
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מחירי סדרות וכרטיסים
סימפוניה  -הכי קרוב לבית!

שם הסדרה

מנוי

כרטיס בודד

׳צליל משולב׳ (סדרות א,ב)

₪ 450

מחיר משתנה

סדרת תיאטרון ובמה

₪ 350

מחיר משתנה

׳כל הקודם צוחק׳  -סטנד-אפ

₪ 360

מחיר משתנה

׳כל העולם במה׳  -מופעי בידור

₪ 240

₪ 90

׳סינמה סימפוניה׳  -טרום בכורה

₪ 300

₪ 60

פרופ׳ יורם יובל  -הרצאות

₪ 200

₪ 60

׳כמו גדולים׳  -מופעי ילדים ()4-10

₪ 180

₪ 55

מוזיקה זה הסיפור ()4-8

₪ 100

₪ 35

תיאטרון הקרון לקטנטנים ()3-5

₪ 100

₪ 35

 10%הנחה על כל המחירים לאזרחים ותיקים ,בהצגת תעודה
לפרטים ולרכישת כרטיסים :בימים א׳-ה׳ טל03-9014527 :
מדיניות ביטולים:
מנוי :ביטול עסקה ייעשה בתוך  14יום מתאריך ביצוע העסקה
ובלבד שהביטול האמור ייעשה לפחות  7ימים לפני מועד המופע.
מופע :עד  48שעות לפני המופע .במידה והכרטיסים נאספו מראש,
יש להחזירם למשרדי סימפוניה לצורך ביטול.
ביטול מנוי/מופע יתקבל רק בכתב לפקס03-9102488 :
או במיילconshaain@gmail.com :
הזכות לשינויים שמורה לסימפוניה בכל התכניות,
ההצגות והמופעים המפורטים.

צילום :אביב קורט

