ירה שִ יר" | נִיהּול אָ מָ נּותִ י ּופְ סַ נְתֶּ ר :עִ ידֹו אֲ ִריאֵ ל
סִ ְד ַרת "שִ ָ
י ִעּוץ אָ מָ נּותִ י :מְ נַחֵ ם ו ִי ֶזנְב ְֶרג

א רֹו ִ
ט יים
שִ ירִ ים ֶ

Erotic Songs

עֵ ינַת ָארֹונְשְ טֵ יין ,סֹופְ ָרן | ַגי ְא פֵ לְץ ,ב ִָריטֹון
נַחּום נ ְַר ִדי/חַ יִים נַחְ מָ ן ְבי ָאלִ יק
הַ ְכנִיסִ ינִי תַ חַ ת ְכנָפֵ ְך
.1
י ֵׁש לִי גַן
.2
בֵין נְהַ ר פְ ָרת ּונְהַ ר חִ דֶ קֶ ל
.3
וו.א .מֹוצ ְַרט
הַ סִ ָגלִית (גֵתֶ ה)
.4
הַ ּקֹוסֵ ם (ו ַי ְסֶ ה)
.5
ִל ְכלֹואֶ ה (י ָאקֹו ִבי)
.6

W.A. Mozart
4.
)Das Veilchen (Goethe
5.
)Der Zauberer (Weisse
6.
)An Chloe (Jacobi

פ .שו ֶּברט
ו ֶֶרד הָ ָאחּו [גֵתֶ ה]
.7
דַ ג הַ שֶ מֶ ְך [שו ָבארט]
.8

F. Schubert
7.
)Heidenroeslein (Goethe
8.
)Die Forelle (Schubart

ה .וֹולְ ף
הַ מּומֶ ֶרת (גֵתֶ ה)
.9
 .11הַ ּקְ ׁשּוחָ ה (גֵתֶ ה)
ַחּורה (מֶ ִריקֶ ה)
ׁ .11שִ יר ַאהֲ בָה ִראׁשֹון ׁשֶ ל ב ָ

H. Wolf
9.
)Die Bekehrte (Goethe
10.
)Die Spröde (Goethe
11.
)Erstes Liebeslied eines Maedchen (Moerike

י .ב ְָרהְ מְ ס :מִ תֹוְך דּואֶּ טִ ים ,אֹוּפּוס 82
 .12לִפְ נֵי הַ דֶ לֶת (עֲ מָ מִ י)
 .13הַ ַציָד ו ַאֲ הּובָתֹו (הֹופְמַ ן פֹון ַפ ֶל ְרסְ ֶל ְבן)

J. Brahms
12.
)Vor der Tuer (Folk
13.
Der Jaeger und sein Liebchen (Hoffmann von
]Fallersleben

הפסקה
פּ .פֹולֶּ ְנק – שִ ִ
ירים גַסִ ים (מִ לִ ים :הַ מֵ ָאה ה)71-
 .14הָ אֲ הּובָה הָ הֲ פַ כְפַ כָה
ׁ .15שִ יר ׁשְ תִ יָה
 .16מַ דְ ִריגָל
ַגֹורל
 .17תְ פִ לָה ל ָ
 .18צְמָ דִ ים
 .19הַ הַ צָעָ ה
ירה הַ יָפָה
 .21הַ צְעִ ָ
 .21סֶ ֶרנָדָ ה

)F. Poulenc – Chansons gaillardes (Text: 17th Century
14.
La maitresse volage
15.
Chanson a boire
16.
Madrigal
17.
Invocation aux Parques
18.
Couplet bachique
19.
L'offrande
20.
La belle jeunesse
21.
Serenade

מֵ עִ ֵ
בּודי מְ נַחֵ ם וִי ֶּז ְנב ְֶּרג
ִירה חֵ ןׁ/שִ יר הַ שִ ִ
ירים)
דֹודִ י לִי (נ ָ
.22
ירןׁ/שִ יר הַ שִ ִ
ירים)
ָאנָה הָ לְַך דֹודֵ ְך (עִ מָ נּואֵ ל עַ מִ ָ
.23
בֹוָאה דֹודִ י (מַ ְרק ַלב ְִריְ /רפָ אֵ ל אֵ לִיעַ ז)
.24
הּ .פֶּ ְרסֶּ ל – דּואֶּ ט
 .25אֲ נִי אֹו ֵרב ְלסִ י ִלי ָה (ָאנֹונִימִ י)
הזכות לשינויים שמורה
© כל הזכויות שמורות לְעִ ידֹו אֲ ִריאֵ ל

H. Purcell - Duet
)25. I Spy Celia (Anonymous

