
.Three Ravens (Folk/Folk); 1[ּדּוֶאִט]; (ֲעָמִמי/ֲעָמִמי)ְשלֹוָשה עֹוְרִבים .1

arranged by Amit Weinerַיֲעֹקב ַשְּבַתאי: ִתְרּגּום; ָעִמית ַוייֶנר: ִעּבּוד

(ְּבָיאִליק. נ.ח/ִמיְלֶנר. מ)ֶאל ַהִצּפֹור .2

(ֹנַח ִּפיֶנס/ֵחֶפץ. נ)לּו ָהִייִתי ִצּפֹור ָכָנף .3

ַיֲעֹקב ַשְּבַתאי: ִתְרּגּום (ִאיִציק ָמאְנֶּגער/ָסָשה ַאְרּגֹוב)ִשיר ַהְּגִדי .4
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.Der Floh (L.v.Beethoven/J.W. Goethe)5 (ֵּגֶתה. ו.י/ֶּבְטהֹוֶבן. ו.ל)ִשיר ַהַּפְרעֹוש .5

('from 'Faust) ('ָפאּוְסט'ִמתֹוך )

.Блоха - Blokha (M. Mussorgsky/J.W. Goethe) 6(ֵּגֶתה. ו.י/מּוסֹוְרְּגְסִקי. מ)ִשיר ַהַּפְרעֹוש .6

('from 'Faust) ('ָפאּוְסט'ִמתֹוך )

.Die Forelle (F. Schubert/C. F. D. Schubart)7(שּוָּבְרט. ד.פ.ק/שּוֶּבְרט. פ)ּדג ַהֶשֶמְך .7

.An die Nachtigall (F. Schubert/M. Caludius)8(ְקָלאּוְדיּוס. מ/שּוֶּבְרט. פ)ֶאל ַהָזִמיר .8

.Nachtigall (J. Brahms/C. Reinhold)9(ַרייְנהֹוְלד. ק/ְּבָרְהְמס. י)ָזִמיר .9

.An die Nachtigall (J. Brahms/L.H.C. Hölty)10(הֹוְלִטי. כ.ה.ל/ְּבָרְהְמס. י)ֶאל ַהָזִמיר .10

'G. Mahler: from 'Des Knaben Wunderhorn'ֶקֶרן ַהֶפֶלא ֶשל ָהַנַער'ִמּתֹוך : ָמְהֶלר. ג
.Ablösung im Sommer 11ִמּלּוי ָמקֹום ַּבַקִיץ.11

.Lob des hohen verstands12ְּבֶשַבח ַהְתבּוָנה ַהַנֲעָלה.12

(ָנָתן ַאְלֶתְרָמן/ָסָשה ַאְרּגֹוב)ַהָּבָלָדה ַעל ֲחמֹוִריקֹו .13

.Le collibri (C.M. Leconte de Lisle)14(ְלקֹוְנט ּדה ִליל. מ. ש)יֹוֵנק ַהְּדַבש .14

.Les papillons (T. Gautier)15(ּגֹוְטֶיה. ת)ַהַּפְרָּפִרים .15

.La cigale (C.M. Leconte de Lisle)16(ְלקֹוְנט ּדה ִליל. מ. ש)ַהציָקָדה .16

.Le dormadaire17ַהָּגָמל.17

.La chèvre du Thibet18ָהֵעז ַהִטיֶּבִטית.18

.La sauterelle19ֶהָחָגב.19

.Le dauphin20ַהּדֹוְלִפין.20

.L'écrevisse21ַסְרַטן ַהְנָהרֹות.21

.La carpe22ַהַקְרְּפיֹון.22

.The little horses23ַהּסּוִסים ַהְקַטִנים.23

.I bought me a cat24ָקִניִתי ִלי ָחתּול.24

(ַאְבָרהם ַחְלִפי/ָמְרְּדַכי ְזִעיָרא)ְשלֹוָשה ֲחתּוִלים .25

(ֵלב-יֹוָרם ְטַהר/ָמִתי ַכְסִּפי)ֹנַח .26

(ָנַתן ַזְך/ָמִתי ַכְסִּפי)ְכַלְבַלב הֹו ִּבי ִּדי ָּבם ָּבם 27

20:30 בשעה 12.12.15, שבת-מוצאי- אביב -תל, מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה

21:30 בשעה 18.12.15, יום ששי- יהודה -אבן, הסלון של דפנה לוין

הזכות לשינויים שמורה

ַהְפָסָקה

 E.A. Chaussonשֹוסֹון. א

ִמּתֹוְך ִשיִרים ָאֶמִריָקִנים ְיָשִנים: ֲעָמִמי/קֹוְפָלנד. א

כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

A. Copland/Folk: From Old American Songs 

ָהעֹוָנה ָהְרִביִעית- ' ִשיָרה ִשיר'ִסְדַרת 
ִשירי ַחּיֹות: ּדֹוֵמם-צֹוֵמַח-ַחי: 10' תכנית מס

ָּבִריטֹון, ַּגְיא ֵּפְלץ| סֹוְּפָרן , ֵעיַנת ָארֹוְנְשֵטיין
ִעידֹו ֲאִריֵאל: ִניהּול ָאָמנּוִתי ּוְפַסְנֵתר

ִשיִרים ִעְבִרִּיים

14:15 בשעה 27.12.15, יום ראשון- אודיטוריום הכט , אוניברסיטת חיפה

(F. Poulenc/G. Appolinaire)(ַאפֹוִליֶנר. ג/פּוֶלְנק. פ)

ִשיִרים ֶגְרָמִניים

ִשיר ִעְבִרי

ּדּוֶאִטים

Le bestiaire ou cortège d'Orphéeֵסֶפר ַהַחּיֹות אֹו ַּתֲהלּוָכתֹו ֶשל אֹוְרֵפיאּוס
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