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ן הקאמרי הסלו

c h a m b e r  l o u n g e

אודיטוריום

auditorium

ן מועדון הסלו

S A L O N  C L U B

תושבות ותושבים יקרים, 

למוסיקה  פיס  מרכז  של  בסלון"  "סתיו  והקונצרטים  המופעים  לסדרת  הבאים  ברוכים 

רעננה, לשנת 2022.

 

סדרת המופעים הייחודית, המוצגת באולמות מרכז פיס למוסיקה המתקדמים והחדשניים 

מסוגם בישראל, הינה מקור גאווה לעיר, בהביאה לסלון המרכז את התכנים המוסיקאליים 

המתקדמים ביותר, מאת טובי היוצרים והמבצעים מהארץ והעולם.

 

הסדרה, המעניקה חוויה אומנותית תרבותית מיוחדת במינה, תואמת את מרקמה הייחודי 

של העיר רעננה, כעיר שוחרת תרבות ואומנות המאופיינת בהיצע תכנים ופעילויות עשיר 

לרבות בתחום המוסיקה הקלאסית.

 

אני מזמין אתכם ליהנות ממיטב המופעים והקונצרטים, שנרקמו מתוך חשיבה מעמיקה, 

במנעד תכנים עשיר ואיכותי כאן, קרוב לבית.

שלכם,

בברכת עונת פעילות פורה ומעשירה,

ראש העיר רעננה,

חיים ברוידא



כולם מוזמנים!

קהל יקר!

שלכם, רותי ורון, 

מנהלת אמנותית של הסדרה הקאמרית בסלון הקאמרי, 
נגנית קרן ומורה לקרן במרכז למוסיקה רעננה.

בשנה שעברה ייסדנו תכנית קונצרטים קאמריים בסלון הקאמרי של מרכז המוסיקה. הקהילה ברעננה 

וקהל הרחב נהנו מקונצרטים מעולים, מרתקים ומעשירים. 

הקונצרטים הוכיחו שהסלון בנוי ומעוצב בצורה נהדרת. תענוג לארח בו אמנים מהארץ והעולם. יש בו 

תחושה אינטימית ואקוסטיקה מושלמת. הקהל נהנה להקשיב והנגנים נהנים לנגן בסלון. 

ובעולם.  והידועים בתחומם, בארץ  והרכבים קאמריים מהמובילים  יופיעו בסלון אמנים  בעונה הקרובה 

תכנית הקונצרטים במהלך השנה מגוונת מאוד: בסלון יתארחו הרכבים המנגנים בכלים אותנטיים 

יצירות  שינגנו  הרכבים  נארי),  והרכב  פניקס  (הרכב  הבארוק  מתקופת  יצירות  ינגנו  אשר  עתיקים 

הקאמרי  (הפרוייקט  האימפרסיוניסטי  ובסגנון  הרומנטית  מהתקופה  הקלאסית,  מהתקופה  מופת 

הישראלי, רביעיית טוסקניני, רסיטל של הלל צרי עם הפסנתרנית אוקסנה יבלונסקיה ורביעיית אביב 

המפורסמת), ערב שירים מדרום אמריקה עם זמרת האופרה דניאלה סקורקה, יצירות ישראליות 

בסגנון  יצירות  ומהעולם),  מהארץ  מובילים  נגנים  והרכב  אליאס  תייסיר  ויזנברג,  (מנחם  וערביות 

דיקסי חסידי (גלעד הראל והרכב נגנים מעולים) ועוד קונצרטים של מוזיקאים מובילים הנמנים על 

סגל ההוראה במרכז המוסיקה.

קהל הילדים יוכל ליהנות גם הוא מקונצרטים מיוחדים ויצירתיים, המותאמים לגילאים צעירים.

קהל שיתמיד ויגיע לקונצרטים רבים בסלון הקאמרי, יחווה "טיול" מרגש בין תקופות, ארצות וסגנונות, 

והכל בביצוע של מיטב האומנים מהארץ ומהעולם. בלי לנסוע רחוק, בלי לחפש חניה, באקוסטיקה 

מעולה, בביצוע ברמה בין לאומית, ובמחיר שווה לכל נפש-  פה ליד הבית!

צילום: מיכאל פביה



הסדרה הקלאסית



hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

חברים או יריבים? באך וטלמן

יום ב׳ 05.09.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

ידוע ש- י. ס. באך ו- ג. פ. טלמן התחרו בשוק המוזיקה של זמנם. באך קיבל את הג'וב 

בכנסיית סיינט תומאס רק כי טלמן (המפורסם מבין שניהם באותה תקופה) דחה אותו. 

בואו ליהנות ממוזיקה נהדרת מאת שני מלחינים מובילים בעלי אישיות מוזיקאלית כל כך 

שונה, בביצוע אנסמבל פניקס הייחודי, המבצע את היצירות על כלים תקופתיים. 

משה אהרן אפשטין - חליל בארוק | מירנה הרצוג - ויולה דה גמבה וניהול מוסיקלי | 

מרינה מינקין – צ'מבלו | מרינה כץ – צ'לו בארוק

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

הסלון הצרפתי

יום ד׳ 21.09.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

הפרויקט הקאמרי הישראלי, הרכב מוביל בארץ ובעולם, בקונצרט סוחף של יצירות 

מאת מלחינים צרפתיים. לעצום את העיניים, להקשיב ולראות צבעים.

קלוד דביוסי ״אחה״צ של הפאון״ לחליל קלרנית ופסנתר | אנדרה ז׳וליבה סונטינה 

לחליל וקלרנית | מרדכי סתר רביעיית פסנתר | גבריאל פורה שלישיה לקלרנית, צ׳לו 

ופסנתר | מרק לברי / יונתן קרת ״בואה דודי״ לרביעייה

גיא אשד – חליל | טיבי צייגר – קלרינט | מיכל קורמן – צ'לו | יעל קרת - פסנתר

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

רביעיית טוסקניני

יום ג׳ 25.10.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

רביעיית נגנים חברי התזמורת הפילהרמונית הישראלית  תבצע יצירות מופת. מנגינות 

יפהפיות מתוך היצירות ימשיכו להדהד בנפשכם לזמן רב אחרי הקונצרט. 

פליקס מנדלסון רביעיית מיתרים, אופוס 81. אסטור פיאצולה טנגו בלט. 

אנטונין דבוז'ק "הרביעייה האמריקאית" - רביעיית המיתרים מס' 12 בפה מז'ור, אופוס 

.96

ז'ניה פיקובסקי - כינור | אסף מעוז – כינור | 

דימה רטוש – ויולה | פליקס נמירובסקי – צ'לו

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA_-_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99?id=19614


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

יום ה׳ 17.11.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

זמרת הסופרן המופלאה דניאלה סקורקה עם הגיטריסט הוירטואוז אייל לבר.

סוסה,  מרסדס  כגון:  אמריקאים,  הדרום  האמנים  גדולי  של  משיריהם  יבצע  הצמד 

ועוד,  דיאז  סימון  ברבוסה,  אדונירן  רמירז,  אריאל  פארה,  ויולטה  קאימי,  דוריבל 

בעיבודים אינטימיים ומרגשים.

דניאלה סקורקה – סופרן | אייל לבר - גיטרה

תודה לחיים - שירים מדרום אמריקה

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA_-_%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94?id=19616


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

קלאסיקה!

יום א׳ 27.11.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  20 ₪

סדרת הקונצרטים "הסימפונית הצעירה" באודיטוריום ערן

חברי הסימפונית הצעירה מזמינים אתכם לקונצרט שכולו קלאסיקות.

נפתח כבכל שנה עם יצירה ישראלית - תרועה לישראל מאת בן חיים.  ללא בטהובן אי 

מאת  לויולה  והאהוב  הידוע  הקונצ'רטו  את  השמינית,  הסימפוניה  והפעם   – אפשר 

שטמיץ יבצע עומר עין צבי, וכמובן – ריקוד הונגרי מאת ברהמס. הצ'לן הראשי בן ליבנה 

מן  סולומון,  דורון  מאסטרו  הפעם  ינצח  התזמורת  על  עטו!  פרי  יצירה  כסולן  יבצע 

המנצחים החשובים והבולטים בארץ מזה שנים רבות. נתראה בקונצרטים!

בתוכנית פרקים מתוך: שטמיץ – קונצ'רטו לויולה | בן ליבנה - יצירה מקורית לצ'לו 

ולכלי קשת | בטהובן – סימפוניה מס' 8 | בן חיים - תרועה לישראל | ברהמס – ריקוד 

הונגרי מס' 1

מבצעים: ויולה - עומר עין צבי | צ'לו - בן ליבנה | התזמורת הסימפונית הצעירה רעננה

מנצח: דורון סולומון

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94?id=19728


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

מוצרט, מקאם וכליזמר גם

יום ה׳ 15.12.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

מנחם ויזנברג בנה מופע מרתק, המפגיש תרבויות מוסיקאליות שונות ומהדהד השפעות 

מוסיקה  מול  אמנותית  מוסיקה  מזרחית,  מוסיקה  מול  מערבית  מוסיקה  ביניהן:  גומלין 

מוסיקה  מול  כתובה  ומוסיקה  מסורתית  מוסיקה  מול  עכשווית  מוסיקה  עממית, 

בחגיגה  ומזרחיים  מערביים  בכלים  המנגנים  וערבים  יהודים  מוסיקאים  מאולתרת. 

מוסיקאלית מתמשכת המבטאת דו קיום מפרה ומעשיר.

או  וקונטרבס  פסנתר  עוד,  לקלרינט,  אדמה"  "את  הבדואי  לשיר  עיבוד  ויזנברג:  מנחם 

ויולה. מנחם ויזנברג: "כי הנה כחומר ביד היוצר"- יצירה לויולה ופסנתר. ו. א. מוצרט - 

שלישייה במי במול מז'ור לפסנתר, קלרינט וויולה, "קגלשטט", ק' 498. מנחם ויזנברג - 

וקלרינט.  נהוונד"- לעוד  - "סמאעי  ביי  ופסנתר. מזוט קמיל  לויולה, עוד  (קינה)   - טריו 

מנחם ויזנברג - סוויטת כליזמר לקלרינט, ויולה, קונטרבס ופסנתר.

חן הלוי – קלרינט | תייסיר אליאס - עוד | מנחם ויזנברג - פסנתר |

יובל גוטליבוביץ – ויולה | ניר קומפורטי - קונטרבס 

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA_-_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%98__%D7%9E%D7%A7%D7%90%D7%9D_%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9E%D7%A8_%D7%92%D7%9D?id=19620


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

רומן רוסי - רסיטל לצ׳לו ופסנתר

יום ה׳ 29.12.22 | שעה: 20:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

הצ'לן הלל צרי, מבכירי המוסיקאים בישראל, סולן, מנצח ומלחין, יחד עם אוקסנה 

זה  ענפה  בינלאומית  קריירה  בעלת  אמריקאית-ישראלית  פסנתרנית  יבלונסקיה, 

גלינקה,  הרוסיים  המלחינים  מאת  יצירות  לביצוע  יחברו  עשורים,  מארבעה  למעלה 

שוסטקוביץ ורחמנינוב.

הלל צרי - צ'לו | אוקסנה יבלונסקיה - פסנתר

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA_-_%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99__%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%9C_%D7%9C%D7%A6_%D7%9C%D7%95_%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%A0%D7%AA%D7%A8?id=19621


סדרת
הג׳אז והרוק



hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

יושי במופע הרכב

יום ה׳ 06.10.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

אחרי ההצלחה המטאורית של אלבום הבכורה ׳זרים מכירים׳, יושי הוא כבר מזמן לא 

׳אין  הלהיטים  את  סיפק  האלבום  המוזיקה׳.  לטובת  הרפואה  לימודי  את  שעזב  ׳ההוא 

מספיק זמן׳, ׳זרים מכירים׳ ו׳מתי יבוא מחר׳, היה להצלחה מסחררת במדיה ובשירותי 

הסטרימינג והזניק אותו היישר לשורה הראשונה של התעשייה עם סיבוב בלתי פוסק 

ברחבי הארץ כולל הופעות בלתי נשכחות בפסטיבל הפסנתר ובפסטיבל ג׳נסיס, ועם 

רצופה  ודרכו  השני,  האלבום  עבר  אל  קדימה  דוהר  יושי  וגדל.  הולך  מעריצים  קהל 

רעננות מוזיקלית.

יושי ועמרי אמדו עושה הרבה כבוד לפסקול הישראלי תמיד,  ההפקה המוזיקלית של 

ללהקות  מחווה  שהיא  פופ  הפקת  עם  הישראלית  הנוסטלגיה  את  מתיכה  והפעם 

והמפיקים של שנות ה 90 עם רפרנסים להפקות באווירת דסטניז צ׳יילד, TLC וטימבלנד, 

והכל בעברית שהיא עכשיו ופעם בו זמנית. החיבור עם קרולינה, אחד הקולות הגדולים 

של המוזיקה העברית מעניק לשיר פוטנציאל של חיי נצח.

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

גבריאל פלצ׳י

יום ה׳ 20.10.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

הצטרפו  בטירוף.  מרגשים  בסטים  הידוע  הפסקה  ללא  עצמו  את  שמחדש  מוזיקאי 

ומלחין ארגנטינאי גבריאל פלצ׳י במסע מוזיקאלי אקלקטי עם מגוון בגנונות  לפסנתרן 

כגון לטין ג׳אז, טנגו, פאנק, ים תיכוני ועוד! 

גבריאל פלצ׳י - פסנתר והלחנות | ישראל ביטון - תופים | אורי פלומן - באס

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92_%D7%90%D7%96_-_%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%9C%D7%A6_%D7%99?id=19624


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

ארז לב ארי

יום ה׳ 27.10.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

לתלמידי המרכז וגמלאים 65 ₪  מחיר לכרטיס  95 ₪ |

ארז לב ארי במופע אלקטרו / אקוסטי קרוב ומרגש

בשיתוף הגיטריסט והמוזיקאי אריאל אביזוב, יצר ארז מופע של שתי גיטרות, ובו אוסף 

קרובים  הכי  ונקייה,  חשופה  אינטימית,  בגרסה  אלקטרו/אקוסטיים  בעיבודים  להיטים 

לצורה שבה נכתבו השירים מלכתחילה.

הבמה  על  ביניהם  שנוצרת  והדינמיקה  שנים,  מ-13  למעלה  יחד  מנגנים  ואריאל  ארז 

מרגשת ומהפנטת כאחד.

מאחורי ארז כבר ארבעה אלבומי סולו, אלבום משותף עם פטריק סבג-"העץ הבודד", 

נפרד  בלתי  לחלק  שהפכו  שירים  הנפיקו  אשר  מגוונים  פעולה  שיתופי  ואינספור 

מהפסקול הישראלי והפכו אותו לאחד מהאמנים היוצרים המוערכים והטובים בישראל.

במופע מבצע ארז את שיריו הידועים והאהובים מכל אלבומיו ביניהם: "מה אעשה", "אנה 

אפנה", "לבבתיני", "צדק", "בסוף היום", "פרימיטיביים", "לא אחד מאלה", "נחום וציונה" 

ועוד.

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_-_%D7%90%D7%A8%D7%96_%D7%9C%D7%91_%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91_%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%A9?id=19625
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ענת מלמוד

יום ה׳ 10.11.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

ענת מלמוד, פסנתרנית זמרת ויוצרת אותנטית שאהבת הקהל סביבה ממשיכה לחצות 

מגזרים. ב-2016 יצא אלבום הבכורה שלה "לפני השינה" שבזכותו קיבלה פרס אקו"ם 

היום  עד  ומושמע  ברדיו  רבה  להכרה  שזכה  "ניגון"  השיר  גם  יצא  מתוכו  למלחינה. 

בתחנות רבות (גלגלצ, כאן ג, 88 והתחנות האזוריות).

הפסנתר"  "פסטיבל  ביניהם  רבים  בפסטיבלים  להשתתף  הספיקה  מאז  שחלף  בזמן 

"אינדינגב" ו"מייד אין ג'רוזלם" ושיתפה פעולה עם מוזיקאים אהובים כמו הפיל הכחול, 

אסתר רדא ואדם בן אמיתי.

לפני 3 שנים הוחתמה ע"י חברת הליקון בניהולם האומנותי והפקה מוזיקלית של רוני 

ונושם" - שירים  ו"חי  "אין אמת אחת"  יצאו לאור "להיות שמחה",  בראון. בתקופה הזו 

ודואטים חזקים שכבשו את הרדיו והרשתות שהובילו למועמדות בקטגורית אנשי השנה 

של גלגלצ.

חדש  במופע  יוצאת  היא  אלו  בימים  לאולפן,  שמתבשלים  חדשים  לחומרים  במקביל 

בהפקה של גל גולני, פסנתרן מחונן, קלידן ומפיק, שמנגן עם טובי המוזיקאים בארץ.

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_-_%D7%9C%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91_%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99_-_%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93?id=19578
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אסף חריס

יום ה׳ 03.11.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  70 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 50 ₪ 

קומרדין הוא הרכב המנגן מוסיקה ערבית אמנותית, תוך חקר עמוק ובניית הגשר שבין 

מוסיקת הג׳אז למוסיקת המקאם, אשר חולקות אלמנטים דומים רבים. 

הרפטואר כולל יצירות מאת סע׳יד דרוויש, מוחמד אל קסבג׳י, סייד שרייבי, אנואר 

ברהם וגם קטעי ג'אז מוכרים בעיבודים מפתיעים. 

השילוב הסגנוני יחד עם האינסטרומנטציה הלא שגרתית, והיכולות הטכניות של חברי 

ההרכב יוצרים סאונד חדש וסוחף שטרם נשמע כמותו בישראל.

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92_%D7%90%D7%96_-_%D7%90%D7%A1%D7%A3_%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%A1?id=20001


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

משה בן יוחנה

יום ה׳ 24.11.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  90 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 45 ₪ 

משה בן-יוחנה במופע להקה מיוחד

זכור  ממנו  לב  עמיר  של  בהפקתו  ומיטל"  ואני  "אתה  הראשון  אלבומו  הצלחת  לאחר 

גיל  של  בהפקתו  השני  אלבומו  את  משה  מוציא  לים"  באת  שלא  "חבל  השיר  במיוחד 

סמטנה. רוק/פולק בעברית על החיים שלנו כאן.

קרדיטים: תופים - חגי פרשטמן | בס - אדם שפלן | גיטרה חשמלית - אסי זליג | 

פסנתר - בועז כהן | גיטרה ושירה - משה בן-יוחנה

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_-_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93?id=19631
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מורדי פרבר ותום אורן

יום ה׳ 08.12.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

דואט ענקים. הגיטריסט מורדי פרבר והפסנתרן תום אורן יפגשו למופע אינטימי ומרגש 

עם לחנים ועיבודים מקוריים בביצועים וירטואוזים של השניים

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92_%D7%90%D7%96_-_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8_%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%9F?id=19626
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קרן שפלר מושקט

יום א׳ 11.12.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  80 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 40 ₪ 

אישה אחת עם חלומות רבים מאת קרן שפלר מושקט.

מופע מוזיקלי בסגנון מחזמר ובליווי הרכב ג'אז.

המופע מגולל את סיפורה המרתק של קרן, זמרת, עורכת דין ומאמנת אישית, שמאיר 

האכזבות,  בדרך,  הפיתולים  הפוטנציאל,  למיצוי  שלנו  העמוקה  השאיפה  על  זרקור 

ההפתעות והחיבורים.

צילום: דניאל בבצ'יק

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92_%D7%90%D7%96_-_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%90%D7%97%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D?id=19627
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עוזי פוקס

יום ג׳ 20.12.22 | שעה: 21:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  90 ₪ | לתלמידי המרכז וגמלאים 55 ₪ 

עוזי פוקס - מחווה לשירי ג'ו קוקר ולהיטיו הגדולים של עוזי

מופע רוק אנרגטי עם מיטב השירים והלהיטים מכל הזמנים ילדונת, תחתונים וגופיות, יום 

יבוא ושירי רוד סטיאורט, פרוקול הארום ואריק קלפטון.

להקה בת 9 נגנים כולל זמרות ליווי וסרטוני רקע של ג'ו קוקר שיוקרנו על גב הבמה.

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A7_-_%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1_%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%9C%D7%92_%D7%95_%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%A8?id=19868


מופעים
לכל המשפחה



hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

יום ה׳ 03.11.22 | שעה: 17:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  50 ₪

מופע מוזיקלי חדש לכל המשפחה, עם עומרי רוזנצוויג, יעל קראוס ונועה גולנדסקי

השירים והסיפורים במופע דברים שחשבתי בלב, מציגים נקודת מבט של ילד על 

העולם הסובב אותו, ומדברים אל הקהל בגובה העיניים ובגובה הלב.

עם מוזיקה חיה ומילים חיות, ארבעה קולות ומקהלת תרנגולות, יחוו הילדים, ההורים, 

הסבתות והאחים, שעה מלהיבה, ובכלל בלי מסכים!

הפרויקט זכה במענק מפעל הפיס לקידום יצירה מוזיקלית מקורית לילדים. המופע הוא 

חלק מהפרויקט "דברים שחשבתי בלב" הכולל אלבום מוזיקלי וספר שירים מאוייר, 

שיראו אור בקרוב.

יוצרים ומשתתפים: נועה גולנדסקי - טקסטים ולחנים, מיכאל פרוסט - לחנים והפקה 

מוזיקלית, עידו זלזניק - ניהול מוזיקלי, אמיר וולף - במאי 

עומרי רוזנצוויג - שירה והנחיה, יעל קראוס - שירה וכלי הקשה, נועה גולנדסקי - שירה 

וכלי הקשה   מיכאל פרוסט -  גיטרה, בס וקולות, עידו זלזניק / נגן מחליף - פסנתר וקולות  

מופע לכל המשפחה - דברים שחשבתי בלב

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_-_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%9C%D7%91?id=19577
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יום ג׳ 08.11.22 | שעה: 17:00

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  20 ₪

קונצרט מס' 1 בסדרה "ילדים מנגנים לילדים" באולם: הסלון הקאמרי

להורים ולילדים שלום,

ילדי מרכז פיס למוסיקה רעננה מזמינים אתכם הילדים אלינו לסלון למפגש מוסיקלי 

בגובה האוזניים! בואו לפגוש ילדים כמותכם או כמו האחים והאחיות הגדולים שלכם 

שמנגנים בכל מיני כלים: כינור, צ'לו, חליל, חצוצרה, פסנתר ועוד.

במפגש נשמע יצירות קצרות – חלקן מצחיקות, חלקן מרגשות.

נשמע סיפורים ונכיר את הילדים שמנגנים. נכיר גם אתכם ונבלה בנעימים.

ובסוף המפגש, כמובן – שוקו ובלון לכל ילדה וילד!

אז ניפגש - אצלנו בסלון!

קונצרט מונחה ומותאם 

לילדים בגילאי 4-12

מופע לכל המשפחה - שוקו ובלון אצלנו בסלון

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_-_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A6%D7%9C%D7%A0%D7%95_%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9F?id=19726
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מופע לכל המשפחה - קלאסיקה!

יום א׳ 20.11.22 | שעה: 17:30

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  20 ₪

סדרת הקונצרטים "שוקו ובלון" – קונצרט מס' 1 באודיטוריום ערן

 – בטהובן  ללא  אפשר  אי  אז   – קלאסיקה  ואם  קלאסיקות!  שכולו  קונצרט  והפעם 

מאת  לויולה  והאהוב  הידוע  הקונצ'רטו  את  השמינית,  מהסימפוניה  נשמע  והפעם 

שטמיץ יבצע עומר עין צבי, וכמובן – ריקוד הונגרי מאת ברהמס. על התזמורת ינצח 

מאסטרו דורון סולומון, מן המנצחים החשובים והבולטים בארץ מזה שנים רבות.

בסיום הקונצרט כתמיד – שוקו ובלון לכל ילדה וילד!

בתוכנית פרקים מתוך: 

שטמיץ – קונצ'רטו לויולה | בטהובן – סימפוניה מס' 8 | ברהמס – ריקוד הונגרי מס' 1

מבצעים:

ויולה – עומר עין צבי | התזמורת הסימפונית הצעירה רעננה | מנצח – דורון סולומון

קונצרט מונחה ומותאם 

לילדים בגילאי 4-12

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_-_%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%95_%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9F?id=19727


hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

יום ה׳ 24.11.22 | שעה: 17:30 

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

מחיר לכרטיס  40 ₪

...מוסיקה היא כמו פיל בתוך נחש...
מופע קסום של חליל ונבל, שבו נחווה דרכים להתחבר אל המוסיקה דרך הדמיון. 

דפנה פלד - חליל | ליאור עוזיאל- נבל

מופע לכל המשפחה - הנסיך הקטן

לחץ כאןלכרטיסים

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%A2_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_-_%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%A7%D7%98%D7%9F?id=19617
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מועדון הסלון - הבמה שלכם!

מרכז פיס למוסיקה, רחוב עציון מספר 48, רעננה 09-7711330

הכניסה חופשית

ערב הרכבי ג'אז
יום ה׳ 01.12.22 | שעה: 20:00
תלמדי מרכז המוזיקה רעננה בערב ג'אז 

לחץ כאןלהרשמה

לחץ כאןלהרשמה

לחץ כאןלהרשמה

ערב יוצרים צעירים
יום ב׳ 05.12.22 | שעה: 20:00

כתבת שיר? רוצה להשמיע אותו? 
״מועדון הסלון״ ברעננה מזמין אתכם 

צעירים וצעירות שכותבים, מלחינים 

ומבצעים את שיריהם לעלות לבמה! 

ערב להקות צעירות
יום ד׳ 14.12.22 | שעה: 20:00

יש לכם להקה? 

רוצים להופיע על הבמה הכי חמה בעיר? 

"מועדון הסלון" ברעננה פותח לכם במה!

https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%92_%D7%90%D7%96?id=20002
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_?id=20003
https://tickets.raanana.muni.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_?id=20004


מחירשם המופעשעהתאריךיום

hasalon_rmcמרכז פיס למוסיקה רעננה

ההופעות שלנו:

₪ 80/40 20:00 05.09.22

₪ 80/40 20:00 21.09.22

₪ 80/40 21:00 06.10.22

₪ 80/40 21:00 20.10.22

₪ 80/40 20:00 25.10.22

₪ 95/65 21:00 27.10.22

₪ 50 17:00 03.11.22

₪ 70/50 21:00 03.11.22

₪ 20 17:00 08.11.22

₪ 80/40 21:00 10.11.22

20:00 14.11.22

₪ 80/40 20:00 17.11.22

₪ 20 17:30 20.11.22

₪ 40 17:30 24.11.22

₪ 90/45 21:00 24.11.22

₪ 20 20:00 27.11.22

20:00 01.12.22

20:00 05.12.22

₪ 80/40 21:00 08.12.22

₪ 80/40 21:00 11.12.22

₪ 80/40 20:00 15.12.22

₪ 90/55 21:00 20.12.22

₪ 80/40 20:00 29.12.22




