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ֲ .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 ְ
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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 mechant (J. G. Seidl
)6. Der Vater mit dem Kind (von Bauernfeld
)7. Erlkönig (J. W. Goethe

ש ְס ָפ ַר ִדיִים
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ִּ .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
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ִּ .12שיר ַה ִּתינֹוק ( ָפ ִּצ'ינִּי)

)'G. Rossini ( from: 'Péchés de vieillesse
)11. Le Dodo des enfants (E. Pacini
)12. La chanson du bébé (E. Pacini
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הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

)'G. Mahler/Rückert (from: '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

