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אולמות האבירים ,עכו העתיקה

מידי
יום

קונצרטים ,סדנאות ופעילויות העשרה
טים בראון ,אנגליה :סדנת עומק  -עצמת החיבור בין מוזיקה ותפילה
ג'ואה אמיר ,צרפת :גוספל  -כיתת אמן למקהלות וחבורות זמר*
אנדרה דה קוואדרוס ,ארה"ב :כיתת אמן למקהלות*
קווין פוקס ,קנדה :גוספל ,א קפלה ועוד...
*בהרשמה מראש
וגם:
במה פתוחה  -מופע הרכבי שירה וחבורות זמר*
במה פתוחה למופעי מקהלות*
שירה משותפת בקונצרט הערב בהנחיית אבי כהן טריקה ומריה בלייבר

טים בראון

אנדרי דה קוואדרוס

בירה ומצב רוח -שירה אל תוך הלילה בגן הקסום
יום ראשון 6.8.2017

סדנה עם מריה בלייבר
מופעים מיוחדים :מקהלת הגוספליה ,מקהלת מזמורי תימן ,מנצח :עודד ברק

קונצרט פתיחה חגיגי עם רביעיית הגולדן גייט

ז׳ואה אמיר

יום שני 7.8.2017

קווין פוקס

יום שלישי 8.8.2017

סדנת תיפוף עם אבישי
מפגש אישי עם זמרי רביעיית הגולדן גייט
מופע מיוחד :אנסמבל  SS. Cyril & Methodiosמיוון ,מנצחת :מריה אמה מליגופולו
מופעים מיוחדים' :קוראל'  ,מנצח :צבי שרף

סדנה עם מריה בלייבר
סדנה עם הפורטוגלים – איריס ועופר
מופע מיוחד :אנסמבל  SS. Cyril & Methodiosמיוון ,מנצחת :מריה אמה מליגופולו
קונצרט מיוחד" :תהילים" ,מנצח :אבי פיינטוך

קונצרט ערב :חזנות ופיוטים

קונצרט ערב :איריס ועופר פורטוגלי ומקהלת הגוספל של ביה"ס רימון
יום רביעי 9.8.2017

סדנה תיפוף גוף עם אבישי
מופעים מיוחדים:
ווקאלוסיטי ,מנצח :קווין פוקס ,קול &  ,SAULמנצח :ג'ואה אמיר ,המנצח רחיב חדד ומקהלתו

קונצרט סיום סדנת טים בראון  +מקהלת  C21מבוסטון ,מנצח :אנדרה דה קוואדרוס
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בעקבות ההצלחה בזמריה האחרונה:

GOSPEL

השתתפות חד יומית להרכבי שירה ,למקהלות וליחידים!
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מסלול יומי למקהלות וחבורות זמר
המגיעות בהרכב מלא:

ZIMRIYA SOUL & PRAYER

קונצרטים ,כיתות אמן ,סדנאות ופעילויות העשרה*
תנאי השתתפות:

מחיר  ₪ 55למשתתף
אפשרות להופעה בבמה הפתוחה – מותנה בהרשמה מראש
כניסה חופשית לכל אירועי הזמריה על בסיס מקום פנוי
כניסה חופשית לכל קונצרטים בערב על בסיס מקום פנוי
(מלבד ערב הפתיחה)
הכניסה לסדנאות מגיל  14שנים ומעלה

מסלול יומי ליחידים:

מחיר  ₪ 225למשתתף
כניסה חופשית לכל אירועי הזמריה על בסיס מקום פנוי
כניסה חופשית לקונצרטים בערב על בסיס מקום פנוי
(מלבד ערב הפתיחה)
הכניסה לסדנאות מגיל  14שנים ומעלה
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לנרשמים לפעילות החד יומית:

למגיעים ביום א' :תוספת לקונצרט
הפתיחה עם הגולדן גייט ₪ 50
תכנית יומית מפורטת תפורסם בקרוב

לפרטים נוספים :זמריית גוספל ,נשמה ותפילה
טל 03-6041808 .פקס03-6041688 :

harzimco@netvision.net.il

http://www.zimriya.org

