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בכל  בו מופיעים, ואחת לשבוע בימי חמישי מועדון הג'אז ב'אדמה' פועל
עם תוכנית עשירה מהשורה הראשונה בארץ,  , בלוז וזמרים'אזגאמני ערב 

ומגוונת, עם אפשרות לנשנושי לילה כיפים או ארוחה משובחת. כל אורח 
 יקבל כוס סנגריה או קאווה או יין במחיר הכרטיס!!

 
 

 

 

מיכל שפירא במחווה לאיימי   10112

 וויינהאוס

 
 יכולותיה ,בארץ וצבעוניות מעניינות הכי הזמרות כאחת ידועה שפירא מיכל       

 ,הווקאליות יכולותיה עם המשולבות "נתיב ניסן" הספר בית כבוגרת המשחקיות
 שפירא שמיכל שנים כבר .ונועז איכותי ,קברטי \תיטראלי פרפורמנס מייצרות
 מגוונים ,רבים בפרויקטים השתתפה וכן בארץ היוצרים מיטב עם פעולה משתפת

 ההרכב עם אלבום הקליטה ,הטרקטור נקמת עם פעולה פהתשי היא -ומעניינים



 
 

 צביקה עם עבדה וכן גולן אייל של ליווי כזמרת הופיעה ,אופנהיים -לאומי הבין

 זה מה" -המרגש הדואט בזכות שפירא מיכל התפרסמה 2011 בשנת ,פיק
 מקליטה אלו בימים .ל"ז סלונים אורי דאז זוגה בן עם בצעה אותו ")רחמים(עצוב
 .הראשון אלבומה את מיכל

 מה ,בהופעותיה ווינהאוס איימי של שירים לבצע מיכל החלה האחרונות בשנים
 אהבה מתוך שיצאו ווינהאוס של לשיריה ומקוריים מיוחדים כביצועים שהתחיל

 אף שפירא מיכל .שלם למופע מאוד מהר הפך ,עמה והזדהות לאיימי גדולה
 .הבימה בתיאטרון ווינהאוס איימי לכבוד שעשו ההוקרה במופע השתתפה

 שהגיעה ויינהאוס איימי על תערוכה בעקבות התפוצות מבית פניה הגיעה כאשר

 המופע ומאז , 2014 בדצמבר ועלתה הראשונה ההופעה נולדה ,שם ונערכה לארץ
 .הראשון המופע הצלחת בעקבות איימי של התערוכה בזמן פעמים 5 עוד שם עלה

 אותה הביאו ווינהאוס איימי עם שפירא למיכל שיש הגדולה וההזדהות האהבה

 מיכל משתפת אותם ,השירים שמאחורי הסיפורים את ולגלות הזו הדמות את לחקור
 מוכרים פחות שירים של נדירים ביצועים במופע מבוצעים כן כמו .המופע במהלך

 .מיכל של למחקרה הודות שנמצאו ,ווינהאוס איימי של

 שירה-מיכל שפירא
 טרם פורסם-קלידים

 

71.71 LAY Z GORDON STARTING 5 

 

 

 

  



 
 

 מאוד מגוונים תוכן מעולמות ייחודיים נגנים חמישיית מפגיש GORDON Z LAY של "five starting" המופע
 מאוד. ומהנה מעניין סאונד המציגים

 וחבר פרנסיסקו, מסן השש הרולד המוכר הסקסופוניסט את מארח בהווה, ומוזיקאי עבר כדורסלן גורדון, לייזי
 החמישייה של האנרגטי ההרכב הישראלית. BLUES\JAZZה בשורת את להביא כדי מעולים נגנים לרביעיית

 הישראלית במוסיקה עכשוויים לסטנדרטים ועיבודים למופע במיוחד שנכתבו מקוריים חומרים מבצע
  והאמריקאית.

 

 

 1.7 Ensemble Jali 
By Eran Kats 

 

 

שנים של הופעות, אלבום הופעה וקמפיין  5לאחר שצברו קילומטרז' מכובד שכולל 
 הדסטארט מוצלח

  ,Feeling Of Life  -הופעות עם האלבום החדש  יוצאים ג'אלי אנסמבל לסיבוב  

 מתנגן בתחנות הרדיו השונות.אשר הסינגל הראשון מתוכו "ג'אלי" כבר 

 

 , הרכב של חמישה נגנים שמנגנים מוזיקה מקורית 0202ג'אלי אנסמבל הוקם בשנת 

  עם מגוון רחב של השפעות מוזיקליות ממערב אפריקה ומהנוף הישראלי המקומי.

 

 "ג'אלי אנסמבל הוא מההרכבים המעניינים



 
 

 ביותר בישראל כיום" והמבטיחים 

 FM 88ת משה מורד, מנהל תחנ

 

 "תערובת מרתקת של מוסיקת עולם היונקת

 "  משורשים אפריקאיים ומזרחיים יחד

 גלי צה"ל, מנהל פסטיבל ג'אז בים האדום –דובי לנץ 

 

  "בהאזנה חוזרת ונשנית לאלבום אי אפשר שלא להיסחף,

 להסתקרן ואף לא לרגע קל להשתעמם: 

 של חופש"האלבום סוער ועם זאת מרגיע, משרה אווירה נעימה 

 )לחצו לכתבה המלאה( 301FMדודי פטימר 

 

 

 50:31מופע בשעה  , תחילת51:02כל יום חמישי, פתיחת דלתות בשעה 

 .חוויה כפרית עם מוסיקה טובה בטעם מעולה

 הגשת מנות מהמטבח תהיה עד שעת תחילת המופע, משקאות יוגשו בזמן המופע.

 הכרטיס כולל כוס סנגריה/קאווה/יין 

 120-0302110|  10-3513023ש"ח בטל':  21כרטיסים 

 זכרון יעקב, גבעת זמארין, 2אדמה בקתה קולינרית, מעלה הראשונים 

 

 יש להזמין כרטיסים מראש, מספר המקומות מוגבל
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