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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!!

 
 

  Gypsy Jews        -אביב מיכאלי וה  9.71  

                     

 
 הרכב הפועל שנים על בסיס האהבה למוזיקת הסווינג. Gypsy Jews -ה



 
 

ההרכב הוקם בהשפעת הגיטריסט  ,Gypsy Jazzההרכב מנגן בסגנון סווינג צועני בשמו האחר 

,.בין הרפרטואר של הסווינג הצועני ניתן לשמוע Djnaog Reinhardtהצועני שהמציא את הסגנון 

אמריקאי, מנגינות ביידיש ומוטיבים יהודיים, השפעות של פולק, בוסה, שנסונים צרפתיים, ג'אז 

 בלגיה.  -מקור המוזיקה מהאזורים הצועניים של צרפת 

טסו פעמים רבות לאירופה בשביל לראות, ללמוד ולנגן עם  Gypsy Jews -חברי ה

הצוענים בצרפת. למדנו ממקור ראשון איך רוקחים את הצליל והקצב הייחודי של 

  חנו שמחים מאוד להפיץ אותו בארץ.מוזיקת הסווינג הצועני ואנ

 גיטרות: אביב מיכאלי ואוריה גזית

 קונטרבאס: מידד כהן.

 

 ארי ערב ותמי ג'רסי שרה ננסי וילסוןרביעיית  2971

 

מתוך הערצתה של תמי ג'רסי לזמרת ננסי ווילסון נולד המופע המיוחד 
 המוקדש ללהיטיה של הזמרת.

 

פרסי גראמי ועדיין מופיעה  3 -ו אלבומים 07 -לננסי ווילסון יותר מ
בימים אלו עם טובי הנגנים בעולם. המייחד את הופעתה של ננסי 

ווילסון הוא קולה המרטיט, יכולת המשחק, ההגשה הדרמטית, לעתים 
 קומית והמרגשת במיוחד.

 

תמי ג'רסי, זמרת המוכרת בסצינת הג'אז בארץ מביאה לבמה את 



 
 

מוזיקאים נהדרים בניהולו המוסיקלי הספיריט של ננסי ווילסון מלווה ב

 מובטח! -של הפסנתרן ארי ערב, במופעה שלא ישאיר אתכם אדישים
 

 שירה -תמי ג'רסי
 פסנתר וניהול מוסיקלי -ארי ערב

 זאב זילברמן -קונטרבס

 תופים -לאון חביב
 

מיכל שפירא במחווה לאיימי   1.1.
 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

 



 
 

0798  SIGNAL - YUAR 

  

 

הינו מסעם המוזיקלי החדש של ארינה פופובה ויורי פויסיק. ארינה השתתפה  YUARההרכב 
 כאחת המובילות בקבוצה של אביב גפן. THE VOICEבעונה הנוכחית של 

הוא בהיר ומלודי ותופס את האוזן. הקול של ארינה עמוק, עוצמתי, מתוק  YUARהסגנון של  
עוטפים אותו בתוך רשת מבריקה, עשירה ומתוחכמת, של סאונדים ועיבודים  YUARומרגש. 

עכשוויים. ההרכב עושה שימוש באלמנטים של אינדי פופ, מוזיקה אלקטרונית, רוק, 
 ת שלהם.אתנית ודאנס כמרכיבי השפה המוזיקלי מוזיקה

 -והפקה  חברי ההרכב הספיקו לעבוד כבר עם אמנים רבים ברוסיה, ישראל ואירופה בביצוע
ארינה כבשה את לב הקהל הרוסי במשך יותר מעשר שנות עבודתה עם אמני פולק ורוק רוסים, 
ויורי חיבר והפיק שירים וניגן גיטרה עם מספר להקות ישראליות ורוסיות.בזמן עבודתם בלהקה 

" Ministry of sound, ארינה ויורי הקליטו אלבום שלם שנחתם בלייבל "RMFהקודמת שלהם 
,והצמד הופיע באירופה וברוסיה. השירים של הלהקה הושמעו בתחנות רדיו וטלוויזיה בגרמניה, 

  אוסטריה, שוויץ ורוסיה.

ל " ש In Splintersבעבודתם כמלחינים ארינה ויורי כתבו את רוב פס הקול בקומדיה הצינית " 
הבמאי הרוסי רומן קארימוב, ותרמו שיר וכמה יצירות אינסטרומנטליות לקומדיה הרומנטית 

"The break up habit" של הבמאית יקטרינה טליגינה. כמו כן, המערכון "Comedy Club ,"
כולל הרבה מהמוסיקה שלהם, כמו גם תכניות טלויזיה רבות ואחרות ברוסיה.אלבומן הראשון 

SIGNAL הרבה מוסיקאים מוכשרים, הן מישראל והן מרוסיה. המילים באנגלית  אסף אליו
 רוסי איליה קוטוזוב.-ונכתבו על ידי האמן הישראלי

 

 

 



 
 

 טורקיז 22798

 
 מחווה לפיירוז –טורקיז בסיבוב השקת אלבומם לאהוב היום 

 גרסה עברית מחודשת ומפתיעה לשיריה היפיפיים של הזמרת הלבנונית פיירוז.

אינטרפטצייה מיוחדת ומרגשת של הזמרת דלית פרידמן עם עיבודים המשלבים גרובים ממזרח 
 וחמימות ישראלית.

 )כולל הסינגל המושמע 'שאלו אותי'(

מאות השמעות בתחנות הרדיו השונות, היה בין האלבומים המומלצים של מאקו בחול המועד 
 באז גם בעולם הערבי., האלבום קיבל חשיפה תקשורתית רחב בארץ ויצר 51פסח 

 

 שירה וחליל צד: דלית פרידמן

 גיטרות: אורן אליעזרי:

 כלי הקשה: אבי אגבבה

 קלידים: אסף זינגר

 

 



 
 

 אסי רוז 21798 

 
 

 רגאיי, ג'ז ומגוון סגנונות -מופע אקוסטי של מוזיקת עולם  -אסי רוז ויעלה 

 בתוך החומר המקורי של אסי ישנם קאברים בעיבודים חדשים.

 

 

 50:31, תחילת מופע בשעה 51:02יום חמישי, פתיחת דלתות בשעה  כל

 .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 

 , גבעת זמארין, זכרון יעקב2קולינרית, מעלה הראשונים אדמה בקתה 
 

 יש להזמין כרטיסים מראש, מספר המקומות מוגבל


