ישית
ש ִל ִ
הְ
העֹונָה ַ
שיר' ָ -
ירה ִ
שָ
ִס ְד ַרת ' ִ
ְל ִדים
הֹורים ִוי ָ
ירי ִ
שֵ
תכנית מס' ִ :7
סֹופָרן
ָמירֶּ ,מצֹוְ -
סֹופָרן | ִּע ִּיּדית ז ִּ
ְטקְ ,
ַס ִּמין ֵלִּויֶּ -א ֶּלנ ַ
יְ
יאל
ְתרִּ :עידֹו ֲאִּר ֵ
ּופ ַסנ ֵ
נּותי ְ
נִּיהּול ָא ָמ ִּ
המרכז למוסיקה ,ירושלים ,משכנות שאננים  -יום שלישי  30.12.14בשעה 17:00
קונסרבטריון כרמיאל  -יום חמישי  1.1.15בשעה 20:00
מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה ,תל אביב  -מוצאי שבת 3.1.15 ,בשעה 20:30
ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
ֲ .1ע ָקָרה ( ָפאּול ֶּבןַ -חִּייםָ/ר ֵחל)
ַאס ָתר ָש ִּמיר)
ַארּגֹובְ /
ִּ .2שיר אֹור ְל ִּב ִּתי ( ָס ָשה ְ
ּדּואט]
ַארּגֹוב/עִּ .ה ֵללָ /ע ִּמית וַיינֶּר) [ ֶּ
מּוצ ָלח ( ָס ָשה ְ
ֶּלד ֶּש ִּלי ְ
יֹוסי ,י ֶּ
ִּ
.3
שּוב ְרט
ֶ
פ.
ַיידל)
ַ .4ה ֶּה ְבֵּדל (ז ְ
ַיידל)
ַ .5ה ְּג ָבִּרים ְמֻר ָש ִּעים (ז ְ
ְפ ְלד)
ֶּרנ ֶּ
ָ .6הָאב ִּעם ְבנֹו (פֹון ָבאּוְ
ֵתה)
ַער (ּג ֶּ
ַ .7שר ַהי ַ

F. Schubert
)4. Die Unterscheidung (J. G. Seidl
)5. Die Männer sind méchant (J. G. Seidl
)6. Der Vater mit dem Kind (E. von Bauernfeld
)7. Erlkönig (J. W. Goethe

ש ְס ָפ ַר ִדיִים
ירי ֶעֶר ֹ
שֵ
ִ
לֹור ָקה)
יליָה ( ֲע ָמ ִּמיֲ /ע ָמ ִּמיְ /
ָ .8ננָה ִּמ ֶּס ִּב ְ
ָ .9ננָה ( ֲע ָמ ִּמיֲ /ע ָמ ִּמיֶּּ/דה ָפאיָה)
ְס ְלוָאז'ֲ /ע ָמ ִּמי)
ִּ .10שיר ֶּעֶּרׂש (מֹונ ַ

Spanish Lullabies
)8. Nana de Sivillia (Folk/Folk/F. G. Lorca
)9. Nana (Folk/Folk/M. de Falla
)10. Cancion de cuna (X. Montsalvatge/Folk

צֹוענִים'
ירי ֲ
שֵ
היידּוקִ :מּתֹוך ' ִ
אְ .דבֹו ָז'קֵ /
אֹותי ָל ִּשיר
ְ .11כ ֶּש ִּא ִּמי ַהְז ֵקנָה ִּל ְמָדה ִּ

'A. Dvořák/A. Heyduk: from 'Cigánské melodie
11. Když mne stará matka zpívat

ה ִז ְקנָה'
ח ְט ֵאי ַ
רֹוסינִיָ /פ ִצ'ינִיִ :מּתֹוְך ' ֶ
ג' ִ .
ִּ .12שיר ַה ִּתינֹוק

'G. Rossini/E. Pacini: from 'Péchés de vieillesse
12. La chanson du bébé

ה ְפ ָס ָקה
ַ
ְל ִדים'
ירי מֹות י ָ
שֵ
יק ְרטִ ' :
מ ְה ֶלרִ /ר ֶ
גָ .
ִּ .13הנֵה ַה ֶּש ֶּמש שּוב זְָר ָחה
ַ .14ע ָתה ֵאַדע
טֹובה
ֵ .15עת ִּא ֵמְך ָ
ָצאּו ַרק ְל ַטיֵל
חֹושב ֲאנִּי :י ְ
 .16יֵש ֶּש ֵ
רּוחְ ,ב ַס ַער זֶּה
ְ .17בזֹו ָה ַ
ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
דּותי ַה ְש ִּניָה ( ָמ ִּתי ַכ ְס ִּפיֵ /אהּוד ָמנֹורָ /ע ִּמית וַיינֶּר)
ַל ִּ
 .18י ְ
לֹומי ָש ָבן)
לֹומי ָש ָבןְ /ש ִּ
ַ .19ה ָצ ָעה ְל ִּשיר ֶּעֶּרׂש ָח ִּדיש ( ְש ִּ
ּדּואט]
ְס ִּקיִּ /תְר ָצה ֲא ָתר/גַיא ְפָר ִּטי) [ ֶּ
ילנ ְ
ְ .20כ ֶּש ִּת ְג ְּד ִּלי ָת ִּבינִּי (מ ֶּשה ִּו ֶּ
ּדּואט]
צּובה ( ֱאיָל ָבאטָ /פ ְניָה ֶּבְר ְג ְש ֵטיין) [ ֶּ
ִּ .21א ָמאַ ,אל ִּת ְהיִּי ֲע ָ

הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

'G. Mahler/Rückert: 'Kindertotenlieder
13. Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n
14. Nun seh' ich wohl
15. Wenn dein Mütterlei
16. Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen
17. In diesem Wetter, in diesem Braus

