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H. Purcell (d'Urfey): From Don Quixote

מּתֹוך סּוכת ורדים

From rosy bow'rs

פ .שּוב ְרט
.2

חֹורף')
שמשֹות המשנֶה (מּו ֶלר) (מּתֹוְך 'מסע ה ֶ

.3

העיר (הינֶה) (מּתֹוְך 'שירת הברבּור')

.4

הכפיל (הינֶה) (מּתֹוְך 'שירת הברבּור')

.5

ֵתה)
שר היער (ג ֶ

F. Schubert
)Die Nebensonnen (Mùller) (From Die Winterreise
)Die Stadt (Heine) (From Schwanengesang
)Der Doppelgänger (Heine) (From Schwanengesang
)Erlkönig (Goethe

ה ַצָיר נֹו ְל ָטן'
וֹולף (מ ִריקה)ִ :מתֹוְך ' ַ
הְ .
.6

ַאג ֶנס

.7

שיר הרּוח

.8

ֲאנחה
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5.

'H. Wolf (Mörike): From 'Maler Nolten
Agnes
Lied vom Winde
Seufzer
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8.

ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
שיר משמר (סשה ַארגֹוב/נתן ַאל ֶּתרמן)
.9
ילנסקיּ/תרצה ֲאתר)
ֹשה ו ֶ
 .10בלדה לאשה (מ ֶ
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ַ
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ֵ .11איְך אכיר ֲאהּוב ֱא ֶמת
 .12מָ חָ ר יֹום הָ ַאהֲ בָה הַ קָ דֹוש
ְּ .13בלִי ָארֹון נִקְּ ב ְָּרה הַ ּגּופָה
מָ .ראול (מֹו ָראןְ ,ב ִע ְקבֹות ס ְרַו ְנטס):
דֹון ִקישֹוט ְלדּו ְל ִציניָאה
 .14שיר רֹומ ֶנסקי

R. Strauss (Shakespeare): Three Ophelia Songs
Wie erkenn ich mein Treulieb
Guten Morgen, 's ist Sankt Valentinstag
Sie trugen ihn auf der Bahre bloss

M. Ravel (Morand, after Cervantes):
Don Quichotte à Dulcinée
Chanson Romanesque

 .15שיר ֶאפי

Chanson épique

 .16שיר שתיה

Chanson à boire

ירים ִע ְב ִריִים
שִ
איָל ָבאטִ :
ֱ
 .17ההכרה ֶשלי נמֹוגה (יֹונה וֹולך)
מ ֶכנֶת (דליה רביקֹוביץ')
ֻּ .18בבה מ ֻּ
ִש ְרא ִלי ְב ִעבּוד ַגיא ְפ ָר ִטי
דּואט י ְ
 .19פרנֹויה ( ֲאחינֹעם ניניֲ /אחינֹעם ניני ,גיל דֹור ,רֹון מזרחי)
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