
  

 

 

 

 

  

  

  תוכנית

  ר גילה פלם"ד, ברכות
  ובר'פינצ-רות הכהן' פרופ, דברים על התוכנית

  צבי זמל, ניהול מוסיקלי הדרכה אמנותית ופסנתר
  

  דפנה בן יוחנן : עיבוד,  מינק ובסקיפנחס   - )תהילים קכו( שיר המעלות
  מקהלת אנקור בניצוח דפנה בן יוחנן

  
  מרק לברי -  "שיר השירים"טוריה מתוך האור "שחורה אני ונאווה"

  סופרן –סופיה משייב 
  פסנתר –צבי זמל 

  
  מקס ינובסקי   -  )שיר השירים( ענה דודי
  מצו סופרן –דנה פלג 
  פסנתר –מן 'תמר קוג

  
  מקס הלפמן  - )  שיר השירים( ענה דודי

  ןסופר –תמר גייסט 
  פסנתר –צבי זמל 

  
  פ"רלאהרון ח -  )תהילים קכב(  שמחתי באומרים לי

  סופרן –אביגיל הראל 
  קלרינט - אדווה חדידה, פסנתר – שירה מירון

  
  מנחם ויזנברג -  )שיר השירים( על משכבי בלילות

  סופרן –שקד בר 
  

  עודד זהבי  -  תהילים קלא
  מקהלת אנקור בניצוח דפנה בן יוחנן

  
  חיים-פאול בן -  "בין הדסים"מתוך 

                                    )משלי ל( הקדברי אגור בן י. 1
  בריטון –אנטון אלכסייב 

  פסנתר –מן 'תמר קוג
  

 ליבבתיני אחותי כלה
  ך"שירים שנכתבו על פסוקים מהתנ

  20:30,  2012 איבמ 1, ג"א באייר תשע"כ, 'יום ד
 ירושלים, הספריה הלאומית, אולם ארדון

  )שיר השירים ב( יונתי בחגוי הסלע .2
  סופרן –רבקה ברטלט 

  סופרןמצו  –דנה פלג 
  פסנתר –מן 'תמר קוג

 



  
  

  
  

  צבי אבני -  "שיר השירים"שלושה שירים מ
  

  אני חבצלת השרון .1
  סופרן –סופיה משייב 

  פסנתר –צבי זמל 
  
  

  'אלכסנדר אוריה בוסקוביץ -  הנך יפה רעייתי
  בריטון –אנטון אלכסייב 

  פסנתר –מן 'תמר קוג
  

  )אסף ארמוזה: עיבוד(דידיה אדמון י -  ך יפה רעייתיהנ
  בריטון –שחר שמאי 

  פסנתר –מן 'תמר קוג
  

  נעם שריף  -  הנך יפה רעייתי
  בריטון –שחר שמאי 

  פסנתר –מן 'תמר קוג
  
  מילך - אלה שריף -  "שחורה אני ונאווה"מתוך " אני לדודי ועלי תשוקתו"

  סופרן –תמר גייסט 
  פסנתר –צבי זמל 

  
  פ"אהרון חרל -  )תהילים קיג(הללויה 

  סופרן –אביגיל הראל 
  קלרינט - אדווה חדידה, פסנתר – שירה מירון

  
  מרק לברי – )תהילים קלז( אם אשכחך ירושלים

  סופרן –רבקה ברטלט 
  פסנתר –מן 'תמר קוג

  
  )מנחם ויזנברג :עיבוד(נירה חן  - )שיר השירים( דודי לי

  סופרן –שקד בר 
  פסנתר -  אחינועם קיסר

  
  )מנחם ויזנברג: עיבוד(גיל אלדמע , עמנואל עמירן - )שיר השירים( אנא הלך דודך

  סופרןמצו  –דנה פלג 
  פסנתר -מן 'תמר קוג

  
  פ"אהרון חרל -  )תהילים צו( שיר חדש כל הארץ' שירו לה

  ה בן יוחנןדפנ קהלת אנקור בניצוחמ
  

 

  אחזו לנו שועלים. 2
  הנך יפה רעיתי.3

  סופרן –עדיה פלד 
  פסנתר –קיסר  אחינועם

  


