
.Food, glorious food [Terzet]1[ֶטְרֶצט]ֹאֶכל ִנְפָלא , ֹאֶכל.1

.Nun geht und sucht der alte Schlendrian2ַעְכָשיו ְשֶלְנְדִריָאן ַהָזֵקן יֹוֵצא ּובֹוֵדק.2

.Die Katze läßt das Mausen nicht [Terzet]3[ֶטְרֶצט]ֶהָחתּול ֹלא ְמַוֵתר ַעל ָהַעְכָבר .3

.Mein Liebster hat zu Tische mich geladen 4ֲאהּוִבי ִהְזִמין אֹוִתי ָלֲארּוָחה.4

.Ich liess mir sagen und mir ward erzählt5ָשַאְלִתי ְוֻסַפר ִלי.5

.Der Tambour6ַהַמֶכה ַבֹתף .6

.Das irdische Leben7ַהַחִיים ָהַאְרִצִיים.7

.Mein Vater hat gesagt8ַאָבא ָאַמר ִלי.8

('from 'Des Knaben Wunderhorn)('ֶקֶרן ַהֶפֶלא ֶשל ָהַנַער'ִמתֹוך )
.Schlechtes Wetter (H. Heine)9(ַהְיֶנה. ה)ֶמֶזג ֲאִויר ָגרּוַע .9

.Der Hochzeitbraten [Terzet]10[ֶטְרֶצט]ְצִלי ַהֲחֻתָנה .10

.Plum pudding11פּוִדיְנג ְשִזיִפים.11

.Ox tails12ְזָנבֹות שֹור.12

.Tavouk Guenksis13ָטאבּוק ֶגְנְקִסיס.13

.Rabbit at Top Speed14 ַאְרַנב ִבְמִהירּות ִשיא.14

.15ראזשינקעס מיט מאנדלעןִצמּוִקים ּוְשֵקִדים.15

(ריימונד גולדשטיין/גולדפאדן. א/גולדפאדן. א)(ֵריימֹוְנד גֹוְלְדְשֵטין/גֹוְלְדָפאֶדן. א/גֹוְלְדָפאֶדן. א)
.16טאשן-המןָאְזֵני ָהָמן.16

(ריימונד גולדשטיין/פיראזשניקאוו. מ/עממי)(ֵריימֹוְנד גֹוְלְדְשֵטין/ִפירָאזשִניקָאוו. מ/ֲעָמִמי)
.17?וואס וועט זיין אז משיח וועט קומען? ָמה ִיְקֶרה ְכֶשָמִשיַח ַיִגיַע.17

[דּוֶאט] (צייטלין. ל, פוטוקר. א/קיסלגוף. ז/קיסלגוף. ז)[דּוֶאט] (ַצייְטִלין. ל, פֹוטֹוֶקר. א/קיֶסְלגֹוף. ז/קיֶסְלגֹוף. ז)
                       

[דּוֶאט] (ֶאֶרז ֲאִביָרם/ִחָיה ֶשְנָהב/יֹוִני ֶרְכֶטר)ַתְרְנֹגֶלת ְכֻחָלה .18

[ֶטְרֶצט] (ֶאֶרז ֲאִביָרם/ֵאהּוד ָמנֹור/ָמִתי ַכְסִפי)ְסִטיַרת ֶלִחי .19

כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

ִשיִרים ִעְבִרִיים

Italian folk: from  'Italienisches Liederbuch'   
 Translation to German: P. Heyseַהיֶזה. פ: ִתְרּגּום ְלֶגְרָמִנית

H. Wolf/E. Mörikeֶמִריֶקה. א/וֹוְלף. ה

F. Schubert/F.A.F. von Schober:פֹון שֹוֶבר. פ.א.פ/שּוֶבְרט. פ

'G. Mahler: from 'Des Knaben Wunderhorn'ֶקֶרן ַהֶפֶלא ֶשל ָהַנַער'ִמתֹוך : ָמְהֶלר. ג

:R. Strauss:ְשְטָראּוס. ר

ִשיִרים ְבִייִדיש

הזכות לשינויים שמורה

H. Wolfוֹוְלף. ה

לידער יידיש

ַהְפָסָקה

 :L. Bernstein/E. Dumont:דּומֹון. א/ֶבְרְנְשֵטין. ל
La Bonne Cuisine (Four Recipes)(ַאְרָבָעה ַמְתּכֹוִנים)ַהִמְטָבח ַהּטֹוב 

'ֵסֶפר ַהִשיִרים ָהִאיַטְלִקי'ִמתֹוְך : ֲעָמִמי ִאיַטְלִקי

20:30 בשעה 13.6.15, שבת-מוצאי- אביב -תל, מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה

 L. Bart/L. Bart/Jonathan Lasserיֹוָנָתן ַלֶסר/ָבאְרט. ל/ָבאְרט. ל

'From 'Oliver'אֹוִליֶבר'ִמתֹוְך 

'J.S. Bach/Picaneder: from 'Kaffeekantate'ַקְנָטַטת ַהָקֶפה'ִמתֹוְך : ִפיָקֶנֶדר/ָבאְך. ס.י

17:00 בשעה 9.6.15, יום שלישי- משכנות שאננים , המרכז למוסיקה ירושלים

ָהעֹוָנה ַהְשִליִשית- ' ִשיָרה ִשיר'ִסְדַרת 

ִשיֵרי ֹאֶכל ְוָרָעב: 9' תכנית מס

ֶטנֹור, ֹאְשִרי ֶשֶגב| ָבִריטֹון , ַגְיא ֵפְלץ| סֹוְפָרן , ָדִניֶאָלה ְסקֹוְרָקה

ִעידֹו ֲאִריֵאל: ִניהּול ָאָמנּוִתי ּוְפַסְנֵתר




