האופרה
הישראלית
הסדרות המיוחדות
האופרה הישראלית מגיעה אליכם ומזמינה אתכם ליהנות
ממבחר תכניות מגוונות ומרתקות.
סדרת אופרה לילדים המקבלת את פני הדור הצעיר
אל עולם האופרה בהפקות בעברית ובבימוי מלא
"אופרה קצת אחרת״ סדרת מופעים המציגה את מיטב
הרפרטואר האופראי .חגיגה של אריות ודואטים מהאופרות
הגדולות ,מחזות זמר והפתעות נוספות.
סדרת הזמר העברי בה שרים סולני האופרה את
מיטב להיטי הזמר העברי בעיבודים אופראיים.
בקטלוג שלפניכם פירוט של המופעים המרכזיים המוצעים.
ניתן להזמין סדרה בהתאם למוצע או לשלב מופעים מהסדרות
השונות.
לפרטים נוספים ו/או תיאום פגישה
ניתן לפנות במייל:
מיילorly@israelopera.org.il :

אופרה קצת אחרת

סדרת מופעים המשלבת אריות ,דואטים ואנסמבלים מוכרים
מאופרות פופולאריות עם נגיעה בז'אנרים נוספים,
בביצוע סולני האופרה הישראלית.
כל מופע מוקדש לנושא מרכזי ומגיש את מיטב הרפרטואר
המוכר והאהוב על הקהל.

משך המופע כשעה וחצי

אהבה בפריס

פריס עיר האורות  ,עיר של אהבה וגם כאב .מסע מהאופרות לה טרוויאטה
ולה בוהם ששאבו את השראתן מפריס ועד השנסונים המרגשים ,הכואבים והחושניים.
האופרה מציגה חגיגה פריסאית רבת פנים.

הנשים של מוצרט  -מה עושות כולן?

הרוזנת אלמוויווה והמשרתת שלה סוזנה ,דונה אלווירה ובת הכפר צרלינה ,האחיות פיורדיליג'י
ודורבלה והמשרתת דספינה (כך עושות כולן) .כולן עסוקות במשחקי האהבה כפי שרק מוצרט
מסוגל לתארם במוסיקה ובדרמה.

האופרות הגדולות של כל הזמנים

אריות ואנסמבלים מהאופרות האהובות בכל הזמנים :לה טרוויאטה ,הספר מסוויליה ,לה בוהם,
כרמן ,ריגולטו ועוד אופרות אהובות ומוכרות במבחר אריות מרגשות.

מאופרה למחזמר

מיטב שירי מחזות הזמר בביצועים מיוחדים ומלהיבים .קטעים מתוך צלילי המוסיקה ,גבירתי
הנאווה ,סיפור הפרברים ,שיקגו ,קברט ,כנר על הגג ,פנטום האופרה ועלובי החיים בשילוב
להיטי אופרה מוכרים ואהובים.

ויווה איטליה

המלחינים האיטלקים הגדולים ורדי ופוצ'יני יפגשו את השירים ההנפוליטניים המופלאים כמו
 o sole mioו volare -מפסטיבל סן רמו והכל היישר מארץ המגף בעיבודים מיוחדים.

הדיוות הגדולות

חגיגה של קולות  -הקול האופראי פוגש את הלהיטים של הדיוות הגדולות.
ממריה קאלאס ועד ג'ולי אנדרוז :מג'ודי גרלנד ,ברברה סטרייסנד וסלין דיון.
השירים הגדולים של הזמרות הגדולות בכל הזמנים בביצוע מיטב סולניות האופרה.

מחיר

עלות למופע בודד ₪ 26,000 -
למזמינים  3מופעים ומעלה תינתן הנחה של 10%
על המזמין לדאוג לציוד תאורה וסאונד בהתאם לתנאי האולם
על המזמין לדאוג לפסנתר ולכיוון הפסנתר.

מחווה לגדולי הזמר העברי
סדרת מופעים המוקדשת ליוצרים הגדולים של המוסיקה הישראלית
בכל הזמנים :מלחינים ,תמלילנים ומבצעים.
סולני האופרה בביצועים מיוחדים וחדשים לנכסי צאן
ברזל של התרבות הישראלית שהם פס הקול של חיינו.
המופע בליווי אנסמבל כלי.

משך המופע כ 100-דקות.

אין לי ארץ אחרת  -מחווה לאהוד מנור

מיטב השירים של אהוד מנור :ימי בנימינה ,ללכת שבי אחרייך ,ילדותי השנייה ,אי שם ותרגומיו למחזות הזמר
הגדולים והאופרות :סיפור הפרברים ,קברט ,עלובי החיים וחליל הקסם.

לשיר זה כמו להיות נעמי שמר

האהבה האינסופית לנופי הארץ ,למקורותיה ולאנשיה כפי שבאו לידי ביטוי בשירים כמו :חורשת האקליפטוס,
היאחזות הנח״ל בסיני ,אהבת פועלי בניין ,ירושלים של זהב ,אני גיטרה ,שיר נולד ,שיר השוק ועוד רבים כל כך.

קום והתהלך בארץ  -שירי יורם טהרלב

המשורר והפזמונאי שהיטיב לחרוז את נופי עמק יזרעאל עם חומות ירושלים ,בפרדס ובשביל אל הבריכות .מי
שידע להפוך ענבים ליין ונופים לשירים בלתי נשכחים .מסע מוסיקלי משירי פסטיבלי הזמר והלהקות הצבאיות
ועד לשירי הילדים הנפלאים.

ללכת שבי אחריה  -ערב משירי נורית הירש

שיריה של נורית הירש מתנגנים בכל תזמורת ומקהלה ומושרים בכל פסטיבל אירוויזיון ובפי כל ציבור בכל גיל.
מפרפר נחמד לבית של פיסטוק מבדרך אל הכפר לדרך חזרה מהשוטר אזולאי ועד סלאח שבתי.

כמו צמח בר  -שירי חווה אלברשטיין

מחווה לשיריה הקלאסיים של חוה אלברשטיין הטרובדורית הנצחית של הזמר הישראלי.
שיריהם של נחום היימן ,נעמי שמר ,מתי כספי ועוד רבים בוצעו על ידי חוה אלברשטיין ב 60-אלבומים והפכו
ידועים ,מפורסמים ואהובים בקולה ,בהגשתה ,בחיתוך דיבורה ובדרך המוסיקלית האופיינית לה.

בשמלה אדומה  -הלהקות הצבאיות

הצדעה לשירי הלהקות הצבאיות שמלווים את ההווי הישראלי מאז ומתמיד .אילו ציפורים ,ולס להגנת הצומח,
היום היום ,חסקה ,יונה עם עלה של זית ,מלכות הצפון ,לצפון באהבה ורבים אחרים.
* בסדרה מגוון מופעים נוספים

מחיר

עלות למופע בודד ₪ 26,000 -
למזמינים  3מופעים ומעלה תינתן הנחה של 10%
על המזמין לדאוג לציוד תאורה וסאונד בהתאם לתנאי האולם
על המזמין לדאוג לפסנתר ולכיוון הפסנתר.

שעת אופרה
לילדים

סדרת מופעי אופרה לילדים ,המבוצעים בשפה העברית ומשלבים
קלאסיקה ספרותית ואופרה לצד הומור שילדים אוהבים.
המופעים מבוססים על האופרות הידועות והאהובות בהתאמה
לגיל הצעיר ובתרגום עדכני.
את המופעים מבצעים סולני האופרה הישראלית בליווי פסנתר
ובבימוי מלא ,תלבושות מרהיבות ואביזרי במה.

המופעים מתאימים לילדים בגילאי  | 7-3משך המופע :שעה

חליל הקסם  -וולפגנג אמדאוס מוצרט          

צייד הציפורים פפגנו יוצא בחיפוש אחר הנסיכה פמינה אל ממלכתו של זרסטרו .בדרך יפגוש את
מלכת הלילה ושלוש העוזרות המסתוריות שלה ,ואפילו ימצא אהבה .האופרה האהובה של מוצרט
בגרסה צבעונית ומשעשעת בתרגומו של אהוד מנור.

עמי ותמי (הנזל וגרטל)  -אנגלברט הומפרדינק

האגדה הידועה על האחים הנזל וגרטל אשר הולכים לאיבוד ביער ופוגשים את המכשפה הרעה הגרה
בבית ממתקים קסום ,הם נאבקים במכשפה וגוברים עליה וזוכים להתאחד עם הוריהם המודאגים.

תיבת ההפתעות של מוצרט

מסע מרתק ביער קסום בו מגלות שתי אחיות את עולם המוסיקה הקלאסית בכלל ואת הדמויות
הקסומות באופרות של מוצרט בפרט .סיפור הרפתקה קסום המשולב באריות ,דואטים ואנסמבלים
מהאופרות האהובות של מוצרט.

סינדרלה  -ג'ואקינו רוסיני

האגדה הידועה על המשרתת אשר הופכת לנסיכה ,למרות שאחיותיה החורגות עושות כל שביכולתן
למנוע זאת ממנה .בגרסתו האופראית של רוסיני אמנם אין פיה טובה אבל יש קוסם בשם אלידורו
שעוזר לסינדרלה להגיע לנשף ודואג כי הנסיך יישא אותה לאישה.

מה עושות האיילות  -שירי משוררים (החל מאוקטובר )2017 -

סולני האופרה במפגש מחודש עם הקלאסיקה של שירי הילדים האהובים מכל הזמנים:
עייפה בובה זהבה ,הילדה הכי יפה בגן ,פרח נתתי לנורית ,מדוע ולמה לובשת הזברה פיג'מה ועוד.

מחיר

עלות למופע בודד  ₪ 18,500 -למופע
למזמינים  3מופעים ומעלה תינתן הנחה של 10%
על המזמין לדאוג לציוד תאורה וסאונד בהתאם לתנאי האולם
על המזמין לדאוג לפסנתר ולכיוון הפסנתר

