
ן)ֲעָקָרה .1 ים-ָפאּול בֶּ (ָרֵחל/ַחיִּ

י .2 תִּ יר אֹור ְלבִּ יר/ָסָשה ַאְרּגֹוב)שִּ  (ַאְסָתר ָשמִּ

י.3 י מּוְצָלח , יֹוסִּ לִּ ד שֶּ ֵלל. ע/ָסָשה ַאְרּגֹוב)יֶּלֶּ ית ַויינֶּר/הִּ ט] (ָעמִּ [ּדּואֶּ

ְבּדל .4 .Die Unterscheidung (J. G. Seidl) 4(ַזייְדל)ַההֶּ

ים .5 ים ְמֻרָשעִּ .Die Männer sind mechant (J. G. Seidl) 5(ַזייְדל)ַהְּגָברִּ

ם ְבנֹו .6 ְלד)ָהָאב עִּ ְרְנפֶּ .Der Vater mit dem Kind (von Bauernfeld)6(פֹון ָבאּוֶּ

ר ַהַיַער .7 ה)שַ  .Erlkönig (J. W. Goethe)7(ֵּגתֶּ

יְלָיה .8 בִּ סֶּ י)ָנָנה מִּ י/ֲעָממִּ .Nana de Sivillia (Folk/Folk/F. G. Lorca)8(לֹוְרָקה/ֲעָממִּ

י)ָנָנה .9 י/ֲעָממִּ ה ָפאָיה/ֲעָממִּ .Nana (Folk/Folk/M. de Falla)9(ּדֶּ

ׂש .10 רֶּ יר עֶּ י/'מֹוְנַסְלָואז)שִּ .Cancion de cuna (X. Montsalvatge/Folk)10(ֲעָממִּ

ים .11 ל ַהְיָלדִּ י'ָפצִּ)ְשָנָתם שֶּ .Le Dodo des enfants (E. Pacini) 11(ינִּ

ינֹוק .12 יר ַהתִּ י'ָפצִּ)שִּ .La chanson du bébé (E. Pacini)12(ינִּ

שֶּ ׁשּוב ָזְרָחה.13 מֶּ ֵנה ַהשֶּ .Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n13הִּ

.Nun seh' ich wohl14ַעָתה ֵאַדע.14

ֵמְך טֹוָבה.15 .Wenn dein Mütterlei15ֵעת אִּ

י.16 חֹוֵשב ֲאנִּ .Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen16ָיְצאּו ַאְך ְלַטֵיל: ֵיׁש שֶּ

.In diesem Wetter, in diesem Braus17ְבַסַער זֶּה, ְבזֹו ָהרּוַח.17

י .18 ינִּ י ָתבִּ ְגְּדלִּ תִּ י)ְכשֶּ ְנְסקִּ ילֶּ ה וִּ ְרָצה ֲאָתר/מ שֶּ י/תִּ     (ַגיא ְפָרטִּ

ָיה .19 י ַהְשנִּ י)ַיְלדּותִּ י ַכְספִּ ית ַויינֶּר/ֵאהּוד ָמנֹור/ָמתִּ (ָעמִּ

יש .20 ׂש ָחדִּ רֶּ יר עֶּ י ָשָבן)ַהָצָעה ְלשִּ י ָשָבן/ְשלֹומִּ (ְשלֹומִּ

י ֲעצּוָבה .21 ְהיִּ ְרְגְשֵטיין/ֱאָיל ָבאט)ַאל תִּ ט] (ָפְנָיה בֶּ [ּדּואֶּ

הזכות לשינויים שמורה

כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

ַהְפָסָקה

ָהעֹוָנה ַהְשִליִשית- ' ִשיָרה ִשיר'ִסְדַרת 
ִשיֵרי הֹוִרים ִוְיָלִדים: 7' תכנית מס

י ין ֵלוִּ ְנַטק-ַיְסמִּ לֶּ יר| סֹוְפָרן , אֶּ ית ָזמִּ יּדִּ צֹו, עִּ סֹוְפָרן-מֶּ

ְרט. פ שּובֶּ

ִשיִרים ִעְבִרִיים

ֹש ְסָפַרִדִיים  רֶּ  Spanish Lullabiesִשיֵרי עֶּ

י ּוְפַסְנֵתר יהּול ָאָמנּותִּ יֵאל: נִּ ידֹו ֲארִּ עִּ

 אחר הצהרים17:00 בשעה 30.12.14יום שלישי - משכנות שאננים , ירושלים, המרכז למוסיקה

20:30 בשעה 3.1.15, מוצאי שבת- תל אביב , מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה

20:00 בשעה 1.1.15יום חמישי - קונסרבטריון כרמיאל 

ְטֵאי ַהִזְקָנה'ִמּתֹוְך )רֹוִסיִני . 'ג ('חֶּ

ִשיִרים ִעְבִרִיים

F. Schubert

G. Rossini ( from: 'Péchés de vieillesse')

ר. ג ְרט /ָמְהלֶּ G. Mahler/Rückert (from: 'Kindertotenlieder') ('ִשיֵרי מֹות ְיָלִדים': ִמּתֹוך)ִריקֶּ


