
לחקרהגרמניתהאגודהחברי

לבושיםהראשונה,העולםמלחמת

במסעמהתקופה,צבאבמדי

ורדןקרבשלבאתרהשנהשקיימו

רויטרמצילום:

החזיתקולאורן

העדלםמלחנותלפתןשניםבואההקרוביםבחודשיםיציינואירופהברחבי

הואהיעדהאםפראנס.דהבטורואפילוקונצרטיםצעדות,בתערוכות,הראשונה

האכזרית?מהמלחמההלקחיםאתלשנןאמיתיתמונהשיטאוכלכלי־תיירותירק

גלעדמשה גלעדמשה

^^
TS1$$המוTS1$$המ־לאחרשניםאה

$DN2$המו$DN2$להבחיןקשהלחמה

היריבים.הצדדיםבין

שנ־החרשיםהאתרים

חנכים

$TS1$שנחנכים$TS1$

$DN2$שנחנכים$DN2$צרפתבצפוןאלהבימים

אתבמשותףמצייניםובבלגיה

המ־צרימשניהחלליםשלזכרם

תרס

$TS1$המתרס$TS1$

$DN2$המתרס$DN2$,איטל־צרפתים,גרמנים

קים,

$TS1$,איטלקים$TS1$

$DN2$,איטלקים$DN2$,ללאכמעטאנגליםבלגים

אבחנה.אוהפרדה

מלח־שתישחלפו,שניםמאה

מות

$TS1$מלחמות$TS1$

$DN2$מלחמות$DN2$,רבופיוסאירופיאיחורעולם

למשוךשאפשרהרעיוןלצרשנים,

מוביליםהעולם,מרחביתיירים

היריביםביןלהבחיןשקשהלכך

מסכי־כולםחורמה.ערשנלחמו

מים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$בןההיסטוריהשפרקכךעל

מסכי־הםונורא.טרגיהיההמאה

מים

$TS1$מסכימים$TS1$

$DN2$מסכימים$DN2$הצדדיםכלבשבילכזהשהיה

האשמותלהטיחבליהמעורבים,

מאהאחריאשמים.עללהצביעאו

הרא־העולםמלחמתעוברתשנה

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$משמעותישינויאלהבימים

אירופהשלהקולקטיביבזיכרון

הע־התאריךסביבתיירותופיתוח

גול

$TS1$העגול$TS1$

$DN2$העגול$DN2$הזה.השינוימןחלקרקהוא

נתפשיםבלתיעדייןהמספרים

העו־ברז׳ה,כריסטיאןזאת,ובכל

מר

$TS1$העומר$TS1$

$DN2$העומר$DN2$לציוןהצרפתיתהוועדהבראש

הרא־העולםלמלחמתשניםמאה

שונה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$ובהת־בסבלנותאותםמונה

מדה.

$TS1$.ובהתמדה$TS1$

$DN2$.ובהתמדה$DN2$5.61נהרגוארםבנימיליון

יותרהגדולה״.״המלחמהבמשך

אזרחים.היוההרוגיםמןמשליש

בלחימההשתתפומדינותעשרות

חזיתותשתיביןבעיקרשהתחלקה

נלחמושבההמערביתמרכזיות

והמזר־ובלגיהצרפתאדמתעל

חית

$TS1$והמזרחית$TS1$

$DN2$והמזרחית$DN2$אירופהבמזרחנלחמושבה

ישראל,ארץגםרוסיה.אדמתועל

הבריטים,בירינכבשה1917שב-

האימפריהצבאאתשסילקולאחר

המלחמה.מןחלקהיתההעותמנית,

מש־הראשונההעולם״מלחמת

תנה

$TS1$משתנה$TS1$

$DN2$משתנה$DN2$אחרישלנו.בזיכרוןעכשיו

היס־לפרקנהפכתהיאשנהמאה

טוריה

$TS1$היסטוריה$TS1$

$DN2$היסטוריה$DN2$המ־מןחלקלהיותוחדלה

ציאות

$TS1$המציאות$TS1$

$DN2$המציאות$DN2$,האקטואלית״העכשווית

בתוםאתימשוחחהואברז׳ה.אומר

שערךגדולהעיתונאיםמסיבת

עשרותבצרפת.קלרמון־פרהבעיר

עו־רובםהעולם,מרחביעיתונאים

סקים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$האזינותיירות,עלבכתיבה

מנהכאשרארוכה,שעהבמשךלו

במשךשיציינוהאירועיםאתלנו

השניםמאהאת2018וער2014

הגדולה.המלחמהמאזשחלפו

בצרפתיציינואירועיםאלפיים

המ־פרוץאתהקרוביםבחורשים

לחמה.

$TS1$.המלחמה$TS1$

$DN2$.המלחמה$DN2$ואנררטאות,תערוכותיש

וקונ־צעדותואמנות,מוזיאונים

צרטים,

$TS1$,וקונצרטים$TS1$

$DN2$,וקונצרטים$DN2$שמ־הליכהשבילירשת

לווה

$TS1$שמלווה$TS1$

$DN2$שמלווה$DN2$וסדרתהארוכההחזיתאת

פרא־רההטוראפילוהרצאות.

נס

$TS1$פראנס$TS1$

$DN2$פראנס$DN2$מפורסםהכיהאופנייםמרוץ

הצר־אצלפולחניואירועבעולם

פתים

$TS1$הצרפתים$TS1$

$DN2$הצרפתים$DN2$החזיתקואתהשנהמלווה

אורכו.לכלהמאהבן

המה־למציתשנחשבהאירוע

לך

$TS1$המהלך$TS1$

$DN2$המהלך$DN2$התחוללמרםהעקובהיסטורי

גברילובסראייבו.1914ביוני28ב-

מבוםניהסרביסטודנטפרינציפ,

פרריננר,פרנץשלבחייוהתנקש

האוסט־העצרויורשהארכי־רוכם

רי.

$TS1$.האוסטרי$TS1$

$DN2$.האוסטרי$DN2$הת־כךאחרשהחלההמלחמה

חוללה

$TS1$התחוללה$TS1$

$DN2$התחוללה$DN2$אדמתעלהמערביתבחזית

ובלגיה.צרפת

לנובמבר1914אוגוסט״בין

כב־צרפתאדמתשימשה1918

מה

$TS1$כבמה$TS1$

$DN2$כבמה$DN2$והע־הנוראיםהמחזותלאחר

קובים

$TS1$והעקובים$TS1$

$DN2$והעקובים$DN2$בהיסטוריה״,מרםביותר

חייליםמיליון3.1ברז׳ה.אומר

כמ־במלחמה.נהרגוצרפתים

עט

$TS1$כמעט$TS1$

$DN2$כמעט$DN2$עברימשניארם,בנימיליון

במ־וררןבאזורנהרגוהמתרס,

שך

$TS1$במשך$TS1$

$DN2$במשך$DN2$ובכלבלבד.חודשיםעשרה

כךאחרשנה20ש-משוםזאת,

השנייה,העולםמלחמתפרצה

כמעטשלנוההיסטוריהזיכרון

הרא־העולםמלחמתאתמחק

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$לאכמעטאנחנוהמסך.מן

לזכורממעטיםעליה,מדברים

ציוןהנוכחיהתאריךאותה.

העולםמלחמתלפרוץשניםמאה

צומתבשבילנוהואהראשונה

שהמלחמהברורלכולנודרכים.

חימזיכרוןעכשיועוברתהזאת

אנ־כבראיןבהיסטוריה.לפרק

כריסטיאן

$TS1$אנכריסטיאן$TS1$

$DN2$אנכריסטיאן$DN2$:ברזיה

crשלנו

ובתרתדהשנה

זיכרוןמתיירות

היסטורית"לתיירות

זמןחלףאותה.שחווחייםשים

הנוכחיתוההתמודדותמרירב

אותה.לזכורלנולגרוםאיךהיא

ברחבילמיליוניםגורמיםאיך

שאפ־הלקחיםאתלזכורהעולם

שר

$TS1$שאפשר$TS1$

$DN2$שאפשר$DN2$הנוראה?המלחמהמןלהפיק

רב.זמןכברמטפליםאנחנובכך

מא־משקיעיםאנחנובזהבדיוק

מץ

$TS1$מאמץ$TS1$

$DN2$מאמץ$DN2$וכלכלי״.נפשיאדיר

הואמציעשברז׳ההפתרון

להציגמהסםלאהואתיירות.

ההיבטיםאתולהרגישכךזאת

תיירותלענףשישהכלכליים

בתחוםוהמוזרהחריגהזיכרון,

בצ־לדבריו,באירופה.התיירות

פון

$TS1$בצפון$TS1$

$DN2$בצפון$DN2$בכלמתקיימיםבלבדצרפת

בא־ביקוריםמיליון2.6שנה

תרי

$TS1$באתרי$TS1$

$DN2$באתרי$DN2$העולםמלחמתשלזיכרון

הםהמבקריםמן%55הראשונה.

מגי־הנותרים%54צרפתים.

עים

$TS1$מגיעים$TS1$

$DN2$מגיעים$DN2$שחייליהןממדינותבעיקר

גרמניה,בלחימההשתתפו

קנדה,הברית,ארצותבריטניה,

הולנד.בלגיה,הודו,אוסטרליה,

מר־לדבריו,מהווים,הגרמנים

כיב

$TS1$מרכיב$TS1$

$DN2$מרכיב$DN2$מאחרהזיכרוןתייריביןחשוב

לה־מרביםהםהאחרונותשבשנים

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$במלח־נלחמושבהםלאתרים

מה.

$TS1$.במלחמה$TS1$

$DN2$.במלחמה$DN2$המצאהאינהזיכרון״תיירות

התפרסמו1918ב-כברחרשה.
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בדיוקשפירטומישלןשלמדריכים

איפהוהסבירוהקרבותאתריאת

קבוערינתיבזהמאזלבקר,אפשר

הצפוןבפינהנמתחהחזיתקווידוע,

שלהחוףביןצרפתשלמזרחית

לקאלהמצפוןהאטלנטי,האוקיינוס

שווייץ.עםהגבולוערולרנקירק

כא־החזיתקושלאורכוהכלבסך

לף

$TS1$כאלף$TS1$

$DN2$כאלף$DN2$אתריםעשרותוישקילומטרים

הקרבותמיקוםאתמצייניםשבהם

העצו־הקברותבתיהנופלים.ואת

מים

$TS1$העצומים$TS1$

$DN2$העצומים$DN2$באזורהציריםשניחללישל

ישמשיכה.מוקדתמידהיווזה

גםאבלמחריראימה,מעוררמשהו

הע־הקברותבבתיומסקרןמושך

צומים

$TS1$העצומים$TS1$

$DN2$העצומים$DN2$,פניעלשמשתרעיםהאלה

שלמים״.ועמקיםהרי

ברא־הוועדהברז׳ה,לדברי

שה

$TS1$בראשה$TS1$

$DN2$בראשה$DN2$כמהכברמפתחתעומדהוא

טועןהואשונה.מסוגתיירותשנים

שהמש־איכותית,תיירותשזאת

תתפים

$TS1$שהמשתתפים$TS1$

$DN2$שהמשתתפים$DN2$הםהמקום.אתמכבדיםבה

לזכורלהבין,אלאלבלות,באיםלא

לדבריושונהשלהםהנפשיוהמצב

שע־הזמןאחרים.תייריםשלמזה

בר

$TS1$שעבר$TS1$

$DN2$שעבר$DN2$אתמבטללאאבלכמובן,מקל

מתייחסיםהתייריםבוהראשכובד

חרהשנהשלנו״המעברלאתרים.

לתיירותזיכרוןמתיירותוברור

אנשיםמאירוחכלומרהיסטורית,

כלשהואישיבאופןשקשורים

צאצאים,משפחה,כבנילמלחמה

לתייריםוכדומהניניםנכרים,

ההיסטורי,באירועשמתעניינים

אליו.״אישיקשרלהםאיןאםגם

שחילקוהעיתונותתיקכריכתעל

שתיכתובותהעיתונאיםבמסיבת

הגדו־למלחמה״מאהשורות

לה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$נהפךשלהםהסיפורכאשר

הברורהמוטיבשלנו״.להיסטוריה

ביןאבחנהנעשיתשלאהואוהחוזר

העולםבמלחמתשנלחמוהצדדים

ההיסטוריתהתיירותהראשונה.

צדשלחזקהכאןאיןלכולם.פונה

אחר.אוזה

היבטיםשנימרגישברז׳ה

שונהההיסטוריתהתיירותשבהם

כאן״ישאחרים:תיירותמענפי

ולידעלהכשרהעצומהחשיבות

תייריאתשמארחיםהאנשיםשל

מצבשייווצראסורהמלחמה.

האירועעליודעיםהאורחיםשבו

שיודעיםמכפייותרההיסטורי

הכשרנוולכןהמארחיםעליו

אתלהציגשיוכלואנשיםמאות

מבקריםבהםלהובילהאתרים,

עלמספקתירעברמתולשוחח

ההיבטההיסטוריים.האירועים

הח־לחלוטין.טכניהואהשני

זית

$TS1$החזית$TS1$

$DN2$החזית$DN2$העולםבמלחמתנלחמושבה

לנועכרימאור.ארוכההראשונה

טובים,כבישיםדרושיםלאורכה

תיאפוואלאנדרטתלמעלה:

למטה:הסום.לנעדרי

המתארסוםבתבלמוזיאון

adrtsoצילומים;המלחמהאת

ותחבורהמתאימיםתחבורהכלי

לנ־שמותאמתהולמת,ציבורית

סיעה

$TS1$לנסיעה$TS1$

$DN2$לנסיעה$DN2$החזית״.קולאורך

סופרארנוןפרופ׳הגיאוגרף

שהואמורהחיפהמאוניברסיטת

העולםמלחמתלאתרינמשך

לדבריו,מעניין,זההראשונה.

קשרלזהשאיןמאחרדווקא

הישראלים,היהודים,אלהדוק

במ־שזכוהיהודים״גםהציונים.

דליות

$TS1$במדליות$TS1$

$DN2$במדליות$DN2$הראשונההעולםבמלחמת

למחנותכךאחרשנים25נשלחו

״ובכלסופר,מסבירההשמדה״,

שלאכישראלי,אפשר,איזאת

החשופההגבעהמןלהתרשם

עומרשאניפעםבכלבווררן.

נה־כאןלעצמיאומראניעליה

רגו

$TS1$נהרגו$TS1$

$DN2$נהרגו$DN2$בניאלף800קצרזמןבפרק

עלתחשובנתפש.בלתיזהארם.

במשךישראל,שבמלחמותכך

אלף20כ-נספושנים,עשרות

אדירקורבןכמובןוזהארםבני

גדולבוורדןהגבעהעלבעינינו.

״.40פיהקורבנותמספר

מכךסופרמשתאהכרמוגרף

הזאתבמלחמהנכחדושלמעשה

שלםדורצרפתים.שלדורות

לאולכןבמלחמהאברגבריםשל

שמבחינהעובדהילדים,הוליד

בצר־לדבריו,ניכרת,דמוגרפית

פת

$TS1$בצרפת$TS1$

$DN2$בצרפת$DN2$אתריאלהמשיכההיום.ער

כיערהראשונההעולםמלחמת

סופר.אתמפתיעהאינהתיירות

בכלדומותדוגמאותישלדבריו,

שאליהבהוואילמשלהעולם

אתלראותכרירביםמגיעים

הרבורפרלחללילזכרהאנדרטה

בירושלים,התחמושתגבעתאו

אתלספוגכריעוליםשאליה

נורמנ־חופיהמקומית.המורשת

די

$TS1$נורמנדי$TS1$

$DN2$נורמנדי$DN2$,לרגלעלייהמוקדלדבריו,הם

משפחותשל״מכה״היאוגליפולי

וניו־זילנריםאוסטרליםחיילים

במקום.שנלחמו

חברתמארגנתאלהבימים

בה־סמינרתבל״תרבות״קשרי

דרכתו

$TS1$בהדרכתו$TS1$

$DN2$בהדרכתו$DN2$בחפי־בספטמברשיבקר

רות,

$TS1$,בחפירות$TS1$

$DN2$,בחפירות$DN2$מזיינו.ובקוהקברותבבתי

כאלהבקבוצותהנוסעיםאת

והיסטו־״סקרניםסופרמכנה

ריונים

$TS1$והיסטוריונים$TS1$

$DN2$והיסטוריונים$DN2$עלהרבהשקראוחובבים

״אנימעירהואעצמועלהנושא״.

להתבונןכרימזיינולקונוסע

בעולם״גדולההכיבטיפשות

בווררןהקרבותשאחריומוסיף

הצ־שלהרצוןאתלהביןאפשר

רפתים

$TS1$הצרפתים$TS1$

$DN2$הצרפתים$DN2$לביןבינםיחצוץשקיר

עי־לשאובאפשרהאםהגרמנים.

רור

$TS1$עירור$TS1$

$DN2$עירור$DN2$הצ־שניםמאהשאחרימכך

דדים

$TS1$הצדדים$TS1$

$DN2$הצדדים$DN2$אתכיוםמסתיריםהיריבים

עליהם?ומגשריםהעברמשקעי

עררבזמןלעבורצריךלדבריו

הזאתהמסקנהאתליישםשנוכל

עצמנו.על

דינהעדמפלנדריה

המתוכנניםוהתערובותהאירועיםמתוךקטןלקט

הראשונה:העולםלמלחמתשנהמאהלציון

שתוכננהגדולהנוףעבודתהשישית״:״היבשת

הפרסומיםפיעלקלמן.ז׳ילהאדריכלביריוהוקמה

האנושילמין״מוקדשביוני,28ב-שייחנךהאתר,

מולניצבתקלמןשלעבודתובשלום״.ועוסקכולו

סמוךהגדולה,למלחמהההיסטוריתהאנדרטה

לאמיין.ממזרחקילומטר50כ-פרון,לעיר

הראשונההעולםמלחמתלחלליהזיכרוןאתר

בחורשלהיחגרשאמורזהאתרקאלה:דהפהבנור

ביותרהגדוליםהזיכרוןמאתריכאחרמוצגנובמבר

פרוםטפיליפהאדריכלבעולם.פעםאישהוקמו

מוקדשהואוהאליפטי.המודרניהמבנהעלאחראי

שנהרגוהמתרס,צרימשניהחללים,אלף590ל-

Nordחבלשלהקרבבשרותהמלחמהבמשך Pas

de Calais

מרכזבפלנדריה:הקרבלשדותהזיכרוןאתר

עו־התצוגהלמלחמה.שניםמאהלרגלשנבנהחרש

קבת

$TS1$עוקבת$TS1$

$DN2$עוקבת$DN2$בארבעהסבריםומעניקההמלחמהמהלךאחר

וספרדית.גרמניתצרפתית,אנגלית,שפות

המלחמהמןזיכרונותואירועיםתערוכות

בא־פרינציפגברילושירההקליעבסראייבו:הרצח

רכי־רוכס

$TS1$בארכירוכס$TS1$

$DN2$בארכירוכס$DN2$בנ־לידקונופישטה,בטירתבמוזיאוןמוצג

שוב,

$TS1$,בנשוב$TS1$

$DN2$,בנשוב$DN2$בציכיה.(http://www.zamek-konopiste

cz.)/המו־חליפתוהארכי־רוכס,נסעשבההמכונית

כתמת

$TS1$המוכתמת$TS1$

$DN2$המוכתמת$DN2$,נשימותיואתנשםשעליהוהספהכובעוברם

במוזיאוןמיוחדבאולםמוצגיםאלהכלהאחרונות

מתקיימותהקרובהבשנהבווינה.צבאיתלהיסטוריה

העו־במלחמתשעוסקותתערוכותכמהזהבמוזיאון

לם

$TS1$העולם$TS1$

$DN2$העולם$DN2$הראשונהhttp://www.hgm.or.at.)

בפ־השנהנערךפראנםרההטורהחזית:קו

עם

$TS1$בפעם$TS1$

$DN2$בפעם$DN2$-הופ־הראשונההעולםמלחמתבמשך101ב

סק

$TS1$הופסק$TS1$

$DN2$הופסק$DN2$הרוכביםמןורביםשניםארבעלמשךהמרוץ

הטורממגצחישלושההלוחמים.לצבאותהתגייסו

ולוםייןלאפיזאוקטבפאבר,פרנםואהבעבר

מל־הטורמסלולבמלחמה.נהרגופטי־ברטון

ווה

$TS1$מלווה$TS1$

$DN2$מלווה$DN2$הרא־העולםמלחמתשלהחזיתקואתהשנה

שונה.

$TS1$.הראשונה$TS1$

$DN2$.הראשונה$DN2$אייםן,ארטואה,בפלנרריה,חולףהמסלול

אפרני,ארה,ליל,העריםורז/והריוררןשמפניה,

האופנייםבמרוץשלביםיארחוומולהאוזננסי

http://www.letour.frבעולם.מפורסםהכי

le-tour/2014יולי.בתחילתשיתקיים

נודרתתערוכההריין:גדותשתיעלהמלחמהזמן

עלהחייםאתשמציגהצרפתית־גרמניתמשותפת

מוצגותבתערוכההמלחמה.במשךהרייןגרותשתי

במה־המרינותבשתישחיואנשים32שלביוגרפיות

לך

$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$.המלחמהwww.front-vosges-14-18.eu

בספ־הישן:העולםשלהאחרוניםימיו

רייה

$TS1$בספרייה$TS1$

$DN2$בספרייה$DN2$שמוקדשתתערוכהתוצגבפאריזהלאומית

1914ביולי23ביןבאירופהשהתחוללולאירועים

ולנתחלהציגהתערוכהמטרתבאוגוסט.ל-

אירופהמנהיגישלההחלטותקבלתתהליךאת

www.bnf.frלמלחמה.שהובילה

צילומיםתערוכתהשלום:ארצותהקרבשדות

לוקסמבורגבגנישתוצגשילמייקשלעכשוויים
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הקלאסיתהאופרההאם

העולם?מןתעבור

תהודהתיבת

שלהבתנפלהבמטרופוליןאם
הזיאנרמותעלהנבואותהאםמצוקה.משדריורקבניוהמטרופוליטךאופרהגםבארה״ב,עריםבשורתמוסדותשנסגרואחרי

״אוקטופוס״מקורי:פסנתריםאנסמבלוגם:המסתמנים?התחליפיםומהלהתגשם,מתחילותהקלאסי

בולטימור,לקליבלנר,המשותף\^

העונהומסוףהרטפורר,יורק,ניו

הע־בכללםן־רייגו?גםהנוכחית

רים

$TS1$הערים$TS1$

$DN2$הערים$DN2$בשניםנסגרוהבריתבארצותהאלה

מוסדותמהםהאופרה,בתיהאחרונות

כמושנה70ואף50שלמסורתבעלי

ניוCityoperaהעירוניתהאופרה

זמ־וצוותתזמורתשלהןאופרותיורק;

רים,

$TS1$,זמרים$TS1$

$DN2$,זמרים$DN2$שצפומנוייםואלפיומקהלה,אולם

הם:רקולאשנה.מריהצגותבעשרות

מצוקהאותותנקלטיםאמריקהרחביבכל

שביתה,איומיבצורתחלקםאופרה,מבתי

השנתית.התוכניתבדילולחלקם

בתהליךהרועם,האחרון,האקורד

ביתמנהלשלהכרזתוהואהזה,המאיים

עליורקבניו״מטרופוליטן״האופרה

סגירתוסכנתכדיערממשיתמצוקה

עלכן:עלויתרשנתיים־שלוש;בעוד

פוסט״״הפינגטוןהאתרשלהניתוחפי

אתלהחשיךעלולהואשעבר,מהשבוע

הקרוב.בקיץכבראולמו

ה״מט״,אםנראה,זהכךהעולם?סוף

הרבהישייסגר.בחיבה,נקראשהואכפי

בעו־ויוקרתייםמפורסמיםאופרהבתי

לם:

$TS1$:בעולם$TS1$

$DN2$:בעולם$DN2$האופרהביתבלונדון,גרדןהקובנט

וינהשלה״שטטםאופר״במינכן,הבווארי

שהבי־אופרהבתיבמילאנו;ולה־םקאלה

מה

$TS1$שהבימה$TS1$

$DN2$שהבימה$DN2$לאצולההכניסהכרטיסהיאשלהם

המוזיקליתהתעשייהולפםגתהאירופית

״המטרופו־אבלהעולמית.הקלאסית

ליטן״

$TS1$״המטרופוליטן״$TS1$

$DN2$״המטרופוליטן״$DN2$היוקרתיהואאחר.מסוגחיההוא

מושגאתשמגלםהואמכולם.והנחשק

שהוזרמוהחייםאתהעכשווי,האופרה

האח־האמיתיתהפריחהמאזהזהלז׳אנר

רונה

$TS1$האחרונה$TS1$

$DN2$האחרונה$DN2$בתחילתוהדיה19ה-במאהשלו

20ה-המאה

האופ־הרעיוןהתגלמותהואה״מט״

ראי,

$TS1$,האופראי$TS1$

$DN2$,האופראי$DN2$היבטיםשנימציגיאנוספנישכמו

מכולם,האליטיסטיהיוקרתי,הז׳אנר

שווההכיעממי,הכיהז׳אנרובו־בזמן

הזדמנות,יקבלרקאםאחר,כלנפש.לכל

המזוקקהסיפורהיאכיאופרהיאהב

קצותנחשפיםבההזירההיאהרגש.של

האנו־הנפשבעולםרגישיםהכיהעצבים

שית:

$TS1$:האנושית$TS1$

$DN2$:האנושית$DN2$,כלגעגועים,תשוקה,קנאה,אהבה

הרבהאותנו.ושמענייןאותנושמניעמה

מקולנוע.יותרהרבהאפילומהצגה,יותר

הניתוחיםפיעלהמטרופוליטן,

עדו־ולפיהעולמיתבעיתונותוהדיווחים

תו

$TS1$עדותו$TS1$

$DN2$עדותו$DN2$כסףמפסידגלב,פיטרהמנהלשל

הגדולההוצאותסעיףקהל.מאברהואכי

200השכר:הואהמנהל,לדבריביותר,

השורה,מןזמראולנגןלשנהדולראלף

בעולם,אופרהביתלכלביחסעצוםשכר

אחוזים.30ב-לקצץגלבמבקששאותו

התפוסהכימידלדלתהקופהוההכנסות:

יורדתמקומות3800ה-בןהענקבאולם

מפסידהמםרופוליטן

באולםהתפוסהכסף:

008,3ה-בןהענק

בחדותיורדתמקומות

הברקתוגםמדיונה,

הישיריםהשידורים

מתעמעמת

2008ב-תפוסה%29מ-שנה:מריבחדות

מינכן,)בלונדון,שעברהבשנה%97ל-

%59מ-יותרהיאהתפוסהומילאנווינה

שפיתחגלב,שלההברקהוגםתמיר(;

מה״מט״ישיריםשידוריםשלחרשמורל

בעולם,מדינות200ב-קולנועלבתי

מה־הענקהכנסותלהתעמעם:מתחילה

פרויקט

$TS1$מהפרויקט$TS1$

$DN2$מהפרויקט$DN2$ואופרותצמיחה,בלאנשחקות

הןגםמפתחותברליןכמואחרות

ישירים.לשידוריםתחרותייםמודלים

המתבקשתהפעולההואבשכרהקיצוץ

עלההכרזהאבלגלב,שללרעתואפוא

מצרבשביתהמיידיבאיוםהתקבלהכך

הבינלאומיהאיגודהאופרה.עובריכל

העוב־ארגוןשהואהתיאטרון,עוברישל

רים

$TS1$העוברים$TS1$

$DN2$העוברים$DN2$ומתןבמשאפתחכבראותם,שמייצג

הפךהמיידיתההחשבהאיוםההנהלה.עם

למוחשי.בן־לילה

מתה?האופרההאם

האופ־שביתהראשונההפעםזואין

רה

$TS1$האופרה$TS1$

$DN2$האופרה$DN2$שהצילומילצרות,נקלעיורקיהניו

עמדתבעליהיוהקודמותבפעמיםאותו

בזמ־הבריתבארצותביותרהגבוהההכוח

נם:

$TS1$:בזמנם$TS1$

$DN2$:בזמנם$DN2$60ה-שנותבתחילתקנדיג׳וןהנשיא

כך.אחרשנהעשריםקרטרג׳ימיוהנשיא

שלהגבוהלמעמרמזאתטובההמחשהאין

כברהעולםנראה,כךהפעם,אבלה״מט״.

קנדי,וודאיקרטר,בתקופהמרי:השתנה

לאופרהכךכלישיריםמתחיריםהיולא

אחר,היההחייםקצבבכלל,הבמהולאמנות

ותפישתלגמרישונההיההצליליהנוף

לשבתמגניבלאכברזהאחרת.היוקרה

שחקנים־ולראותבאופרהשעותשלוש

זמרים

$TS1$שחקניםזמרים$TS1$

$DN2$שחקניםזמרים$DN2$עםמפוארות,בתלבושותמחופשים

ול־מרהיבות,להיותשמבקשותתפאורות

שמוע

$TS1$ולשמוע$TS1$

$DN2$ולשמוע$DN2$זה19ה-מהמאהאיטלקיתמוזיקה

עלשהנבואותנרמהאבלשנה,100לקח

שלהשניבעשורשהתחילוהאופרה,מות

להתגשם.מתחילות20ה-המאה

״הארץ״בעיתוןשעברבשבועבראיון

בתיורקיתהניוהמפיקה־היוצרתבישרה

מהמציאות.יותררחוקדברשאיןמוריסון

הלואבתימהון,שאלההיאמתה?האופרה

מיפועל״אנחנוההיפר:הואשקורהמה

וגיבתהאמרה,באופרה״,הזהבתורשל

המרשימיםההצלחהבסיפורידבריהאת

עוברת.היאאיתםהמלחיניםשל

המטרו־אתכללהלאמוריםוןרגע,אבל

פוליטן

$TS1$המטרופוליטן$TS1$

$DN2$המטרופוליטן$DN2$עכ־אופרההזהב.תורעלבחזונה

שיו,

$TS1$,עכשיו$TS1$

$DN2$,עכשיו$DN2$,היאוחכם;קטןז׳אנרהיאמבחינתה

משמע״בלקבוקס״,בתיאטראותמוצגת

מקומותמאותכמהובעליתכליתייםרב־

ופוליטיתועכשוויתמודרנית,והיאבלבד.

והםחיים;כולםומלחיניהוחברתית,

פוצ׳יניכן:אזלבנים.גבריםדווקאלאו

זה,מקומותאלפיבניאופרהבהיכלי

די־מת,ז׳אנרמוריסון,מדברימשתמעכך

נוזאור

$TS1$דינוזאור$TS1$

$DN2$דינוזאור$DN2$,שומןרזרבותעלחימונשם,ענק

הגדוליםהאופרהבתיולראיה:אחרונות.

גמישותבלקבוקסשלוחותבעצמםמקימים

אותן.שתפיקכריאליהובאותוזריזות,

באמ־מתחילעתהשזהחרשזרםועור

ריקה:

$TS1$:באמריקה$TS1$

$DN2$:באמריקה$DN2$קו־יותרבהפקה־למחצה,אופרות

נצרטית

$TS1$קונצרטית$TS1$

$DN2$קונצרטית$DN2$מרכיביםעםאבלבימתיתמאשר

מינימ־ותפאורהתלבושותכמובימתיים

לית.

$TS1$.מינימלית$TS1$

$DN2$.מינימלית$DN2$הס־המהפכהאתלהמחישוכאילו

מויה

$TS1$הסמויה$TS1$

$DN2$הסמויה$DN2$,עלקמהכזאתאופרההמתחוללת

״האופ־בולטימור:שלהאופרהחורבות

רה

$TS1$״האופרה$TS1$

$DN2$״האופרה$DN2$שתעלהבולטימור״,שלהקונצרטית

עכ־שתייםהפקות,ארבעהבאהבעונה

שוויות

$TS1$עכשוויות$TS1$

$DN2$עכשוויות$DN2$אנ־מריאןהזמרותעלמהןואחת

דרסון

$TS1$אנדרסון$TS1$

$DN2$אנדרסון$DN2$״המלט״אתוגםפריים,ולאונטיין

בבכורהורדישלזמנובןפאצ׳ופרנקושל

הברית.בארצות

שהקי־קאמרה״״אופרהובישראל?

מה

$TS1$שהקימה$TS1$

$DN2$שהקימה$DN2$הבמאיעםיחדזהררינההמפיקה

בלקבוקםלאופרתמורלהיאארליך,רני

שמ־השנתית,האופרהוסדנתמקומית;

תקיימת

$TS1$שמתקיימת$TS1$

$DN2$שמתקיימת$DN2$קיץמרי
אגףבהפקתעתה

בשיתוףאביבתלעירייתשלהתרבות

שלכוחהעלמרמזתנוספיםגופים

הישראליתהאופרהחלקי.בבימויאופרה

והמנהלשלה,הענקהפקותעלהחדשה,

שמגלםאורןדניאלהחדשהמוזיקלי

האופרהעולםאתהאמנותיתבאישיותו

המורלהיא19ה-המאהשלהאיטלקי

בעריופורחמצליחכךשכלהקיים

כךכלבסכנהונמצאהגדולות,אירופה

באמריקה.גדולה

התמנוןשלבגנו

שלבהולדתונוכחלהיותמשמחתמיר

בקונצרטההתרגשותעלחרשאנסמבל

ההתלהבותלעתיד,התקוותשלו,הבכורה

לתמוךשבאיםהחבריםוכלוהחגיגיות,

הואכזהבכורהבקונצרטהקשבולעורר.

שנשמעיםהצליליםכייותר,סקרניאחר:

ואמפתילכן;קורםמעולםנשמעולאהרי

התחלקויותכמההיואםמהאזיותר

יותרמהכייותרשמחוכן,וזיופים?;

אופטימי?יותרמהמלירה?משמח

שלשעברבשבועהקונצרטהיהכזה

שמונהשלוהחרש,הקאמריהאנסמבל

רקלאוהוא״אוקטופוס״.כשמו:זרועות,

נראהלאעורכמוהוייחוריאלאחדש,

פסנתריםשניהישראלי:המוזיקהבנוף

ושנינגניותשתיארבעה,מנגניםובהם

הישראלית״.הפסנתר״רביעייתנגנים:

וישיותר,מקובלהרכבהואפסנתררואו

אוידייםבארבעשמנגניםכאלה,רבים

שניפסנתר,רביעייתפסנתרים.בשני

אחרכלידייםבארבעשמנגניםצמרים

מיוחד.משהוכברזהפסנתריםבשני

כזה,באנסמבלנשמעיםצליליםהרבה

בצלילימתמלאהאווירסמיך,המרקם

שמתנגשיםהעילייםובצליליםפסנתר

סאונד.שלעשירנוףויוצרים

לאעשיראנושיהרכבל״אוקטופוס״

צעירותפסנתרניותשתימצליליו:פחות

מנ־סולומוןומיכלאגםריאןאשחן

גנות

$TS1$מנגנות$TS1$

$DN2$מנגנות$DN2$״פרימו״ראשון,פסנתרשלתפקיר

מהפסנתרים;אחרבכלהמקצועי,במינוח

קילומטרז׳עםותיקיםפסנתרניםושני

ברטוהוראה,ניהולבנגינה,אינסופי

העזרה״םקונדו״,הםויזל,ומאירברמן

אופטימי:הואהזההעירובעצםכנגדן.

פעולהשיתוףלמצואאפשרעורהיכן

כזה?בין־רורי

יצי־שתיבקונצרטניגנו״אוקטופוס״

רות

$TS1$יצירות$TS1$

$DN2$יצירות$DN2$,״פרמתוךלפרקיםעיבודגדולות

הנריקשלמחזהפיעלגריגשלגינט״

מפיקריאהשלאינרטלודיםעםאיבסן

TS1$[\^%$TS1$$%^\־
$DN2$[\^%$DN2$Jinrrn

בלומברגצלום:השתנוהיוקרהותפישתהצליליהנוףאופרה.המטרופוליטן

הנגניםמשכרלקצץגלב.פיטר

אי־פיצילום:והזמרים

עמוד 3



לערבבמיוחדשנכתבהויצירהסלטון;צבי

בררנש־יוסףמאתמתמדת״״בתנועהזה,

ווילי,

$TS1$,בררנשווילי$TS1$

$DN2$,בררנשווילי$DN2$שיקפוהיצירותשתיבכורה,בנגינת

ארבעהשלזהמסוגהרכבשלמהותואת

שלמוחלטבהעדרהמתאפייןפסנתרנים,

טובים,עיבודיםאיתורקלאסי:רפרטואר

לה־במקורשנועדוליצירותכתיבתם,או

רכבים

$TS1$להרכבים$TS1$

$DN2$להרכבים$DN2$,מוזיקההלחנתשלועידוראחרים

עי־שוברט,שלריקודיםבשבילו.במיוחד

בור

$TS1$עיבור$TS1$

$DN2$עיבור$DN2$למחולוכמוהובטהובן,שללפתיחה

שנוגנוקורסקוב,רימסקישלמאופרה

יריעלוהומורוהבעהמסירותבהרבה

בעליל,הנרגשיםהערבכוכביארבעת

הזה.היפההערבאתהשלימו

פת״[צילום:אופטימיעירובאוקמופום.רביעיית
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16אירלנד
האזמתדלאיםע

לאירלנדמומלץקיץטיול

האזמתדלאימסע

בן-פורתשחר

עשירהלתרבותולהיחשףמפוארתבמסורתלגעתהעבר,נבכיאללהישאב

ציוריות,עיירותנשימה,עוצריבראשיתנופיעםמרתקומפגשקסוםבטיול

חווייתלהחמיץ.שאסורטיפוסיאיריפאבוגם...ארכיאולוגייםאתרים
קיץ

זאבבןעמרצילומים:בן-פורתשחרבאירלנד

סמלי״,מאודביוםמתקייםשלנוהריאיון,״&

המ־בינינוהשיחהאתביינרגיאד״רמתחיל

תקיימת

$TS1$המתקיימת$TS1$

$DN2$המתקיימת$DN2$מתקייםביוני16״ב-סקייפ.בעזרת

עלדיי,בלומסבשםתרבותיפסטיבלבדאבלין

ג׳יימסשליוליססהספרגיבורבלום,לאופולדשם

המאהשלביותרלחשובהשנבחרהיצירהג׳ויס,

עלילתאךבאירלנדהתגוררלאאמנםג׳ויס20ה-

ביוני16ה-אחד,ביוםכולהכלמתרחשתהספר

האחרונותבשניםג׳ויס.נולדבהבדאבלין1904

העולםמכלאנשיםמגיעיםבמסגרתופסטיבלנוצר

המוז־שוניםלאתריםהולכיםהזה,ביוםלדאבלין

כרים

$TS1$המוזכרים$TS1$

$DN2$המוזכרים$DN2$,וברחביעשה,שהסופרדבריםעושיםבספר

ושחזורבפאביםציבוריותהקראותמתקיימותהעיר

שונים״.בתיאטראותמהספרקטעיםשל

סופרסביבפולחן

ביש־מתקייםאותולראותשקשההזה,האירוע

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$ד״ראירלנד.שללייחודיותהביטוייםאחדהוא

כלליתלהיסטוריהמהמחלקהלאירלנדמומחהביינר,

באוניברסיטתמחקרועמיתבן-גוריון,באוניברסיטת

זאת,אירלנד.עליותרלילספרזמןמפנהאוקספורד,

תרבותקשריחברתעםשלוהפעולהמשיתוףכחלק

כמדריךמצטרףשהואבכךביטוילידיהבאתבל,

מאורגניםלטיוליםהטיול,למדריכתבנוסףאקדמי,

האזמרגד״,״איבעברשכונהלמקוםהחברהמטעם

השונים.גווניועלבוהשולטהירוקהצבעבגלל

שיצרהארץשלהתרבותעלמעידכזה״פסטיבל

קיבלה״דאבליןאומר.הואסופר״,סביבפולחן

אתלוקחיםוהםאירופאיתתרבותכעירהכרה

אירייםלסופריםמוזיאוןעםברצינות,מאודזה

ההומאנייםבהישגיםמתגאיםמאודהםלמשל.

שלהם״.והתרבותיים

ישראלביןשונהומשורריםלסופריםהיחסאם

בסוגיותדימיוןמעטלארואהביינרד״רלאירלנד,

שומ־״אנוהאירים.ואתהישראליםאתהמעסיקות

עים

$TS1$שומעים$TS1$

$DN2$שומעים$DN2$ואירלנדהחברתיתוהמחאההכלכליהמשברעל

ההיסטוריהרצינית.בצורההסוגיהעםמתמודדת

תמידשסבלהענייה,מאודמדינהשלהיאשלה

עשור.לפנישפעמדינתהיתההיאכלכליות.מבעיות

ואתאחדמצדהשבריריותאתלראותמדהיםזה

בוגרת,יותרשהיאשנימצדשלהםההתמודדות

אנשיםשלהתמודדותבספרד.אוביווןכמולא

לבעיה.שותפיםהמרגישים

ההיס־לאורךהגירה.עםמתמודדתאירלנד״גם

טוריה

$TS1$ההיסטוריה$TS1$

$DN2$ההיסטוריה$DN2$האחרונותובשניםממנההיגרורביםאירים

בליאבלהזובסוגיהדניםבאירלנדאליה.מהגרים

מענייןמקוםזהקיצון.ימיןתנועותבליהתלהמות,

היהודיתהקהילהאפילונעים.ויותרזהעםלהיפגש

להיחשףשמענייןקהילההיאבאירלנדהקטנה

מעברהרבהאירלנדעלהשפיעההיאכיאליה,

שבאירלנדעודמהבאוכלוסייה.שלההיחסילחלק

1904ב-אחדאירועהיהאלימה.אנטישמיותאין

אירועהיהזהלמעשהאבלפוגרום,מכניםשהם

יהודים.שלחנויותמספרעלחרםשכלליחסיתקצר

מעוררוזהאנדרדוגשהםבכךמתגאיםהם״מנגד,

אינואצלםהדיוןהפלסטינאים.עםהזדהותאצלם

אירלנדבצפוןכיאםאחרים,במקומותכמואלים

מסכסוך.מתאוששהאזורכיבוטיםיותרהדברים

בזמןלשלנו,בדומהמתוארךשםהשלוםתהליך

הטיולמצליח.התהליךששםרקקלינטון,ממשל

אירלנדעלהיסטוריידעמקבליםבובדרוםמתחיל

בפרלמנטביקורכולללצפון,מגיעיםהסוףולקראת

מביניםוכךהשונות,בשכונותטיולאירלנד,צפוןשל

ואתאותולפתורקשהכמההגיע,הסכסוךמהיכן

עשו״.שהםהעצומהההתקדמות

באתריקשורבאירלנדהמרתקיםהדבריםאחד

ישראלממדינתפישגודלהמדינהזושלה.הטבע

איש,מיליוןמ-פחותעלעומדתושביהומספר

מספרביינרד״ררבים.טבעאתרייששבשטחהכך

Giant'sעל causewayאתרהענקים,משעול

אונסק״ו.ידיעלהמוכרהמדינהבצפוןמורשת

ישמשושה.בצורתייחודייםבמצוקים״מדובר

המשושים,בריכתאתלהםמזכירשזהשאומרים

רואיםשלאעצוםבשטחמדוברמזה.רחוקזהאבל

מרשים.חוףלידשנמצאבעולם,מקוםבכלכמותו

מאוד.מרשימיםהםגםקלרבמחוזמוהר״צוקי

אירופהשלביותרהמערביבקצהנמצאתאירלנד

שאחריוהאטלנטיהאוקיינוסעלמשקיףאתהומהם

כמהכלמשתניםבאירלנדהנופיםאמריקה.נמצאת

עושים,שאנובטיולכמוהאי,אתוכשמקיפיםזמן

אנגליהאתהמזכירבאזורמתחיליםזה.אתמרגישים

פרובינציהוכליותרפראילאזורעובריםשלו,בנופים

ייחודייםומבטאיםניביםעםשונה,מעטנוףמציגה

ועשירה״.הטרוגניתתרבותלהכירדרךזולאזור.

האיריהפאבועדמהמסורת

הקלטיתבתקופהמתחילההאיריתההיסטוריה

הדברמקומיים.שבטיםבאירלנדשלטואזהקדומה,

אירלנד,שלהעשירהבמיתולוגיהביטוילידיבא

הבי־מימיכתביםשרדו״באירלנדביינר.ד״רמספר

ניים

$TS1$הביניים$TS1$

$DN2$הביניים$DN2$נדירזהעתיקה.באיריתשנכתבוהמוקדמים

בלטינית.נכתבוששרדוהכתביםעיקרבהבאירופה,

עתיקותמאודואגדותמיתוסיםמכיליםהכתבים

קבורהאתריכמופרהיסטוריים,לאתריםהקשורות

עתיקים.פולחןואתרי

פנתאוןעםהקלטית,המורשתאתישלזה״מעבר

בפולקלורגםביטוילידיבאהדברייחודי.אלים

מקומיות,מסורותעממית.כתרבותשהשתמרהאירי

לאורךהרבהשרואיםדבריםפסטיבלים,לשון,ביטויי

עלשלהםהסיפוריםעירני.מספיקאתהאםהדרך

דמויותוישטינקרבלשלמאלומאודשוניםהפיות

עמוד 5



שאפשרמעניינתעםחוכמתעםוכד;שדוניםשל

שלמותאגדותישלמשלהענקיםבמשעוללפגוש.

המקום.אתיצרהואואיךהענקמיעל

המסו־שלהמפגשאתלראותמענייןשני,״מצד

רת

$TS1$המסורת$TS1$

$DN2$המסורת$DN2$פסטיבלהיאהקלאסיתהדוגמאהמודרניות.עם

שוניםקדושיםישהאיריתלכנסייהפטריק.סיינט

הנ־אתשהביאפטריק,סיינטהואביותרשהידוע

צרות

$TS1$הנצרות$TS1$

$DN2$הנצרות$DN2$אגדותהרבהעליוישהשבטים.אתוניצרלאי

גדוליםממוסחריםבמצעדיםהזההיוםאתוחוגגים

באמריקה״.הגולההאיריתמהתרבותהמושפעים

בפאבביקורללאשלםלהיותיכולאינוזהכל

למו־הפךאירישפאבמקריזהאיןכהלכתו.אירי

תג

$TS1$למותג$TS1$

$DN2$למותג$DN2$בשניםבאנגליהשגרכמיבארץ.גםהמוכר

הייחודיותעללהעידביינרד״ריכולהאחרונות

שלהחברתיהמרכזזהמסורתיבאופן״הפאבשלו.

להקשיבלדבר,לשבת,הולכיםשבומקוםהבוגרים.

אופילוישלשתות.גםאזרוציםואםלמוזיקה,

האפ־כלעםלבבות.ומקרבפתוחחברתי,יותר

שרויות

$TS1$האפשרויות$TS1$

$DN2$האפשרויות$DN2$בליקפה,בתיאינספורכוללהמודרניות

באירלנד״.מבקרממשלאאתהאירילפאבלהיכנס

תרבותקשרישלמטיילסמינרהצפונית׳;ואירלנד"אירלנד

תבל״,תרבות"קשרילפרטים:41.8.32-21תבל,

5888247-90פקס.8886112-270טל'
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תרבותמועדון

עולםחובקתמוסיקה

לי־מוזיקהקלאסי,בארוק,מוסיקה:סוגימגוון

טורגית,

$TS1$,ליטורגית$TS1$

$DN2$,ליטורגית$DN2$,בלק־)אירי,עולםמוסיקתכלייזמר,ג׳אז

ני,

$TS1$,בלקני$TS1$

$DN2$,בלקני$DN2$,מוסיקליותוהופעותופלמנקו(קאנטריצועני

״פנינישלהקיץמופעיבסדרתמוצעיםלילדים,

״תזמורתמשתתפתמהקונצרטיםברביםהמוסיקה״.

ברש־ולדימירבהדרכתהירושלמית״,הפסטיבלים

ביץ׳

$TS1$ברשביץ׳$TS1$

$DN2$ברשביץ׳$DN2$ברחבישוניםציורייםבמבניםמתקיימיםואלה

היסטורייםומבניםכנסיותמנזרים,ביניהםישראל,

פרימדו־״שלושהמופעיםביןוחיפה.יפובלטרון,

נות״

$TS1$פרימדונות״$TS1$

$DN2$פרימדונות״$DN2$רומנטיםנפוליטנייםשיריםהכוללתתכנית

מחזותהישנה,פריזשלצרפתישנסוןונוסטלגים,

מפורסמות,מאופרותוסצנותאריותמברודווי,זמר

מופעיםהסגנונות,בכלואהוביםמוכריםשיריםלצד

לטרון(במנזר7.5וינהמיערותסיפוריםנוספים:

מאתיצירותושטראוס,קרייזלרשלואלסיםעם

שיכלולצוענית״״שלהבתושוברט;היידןמוצרט,

מוסיק־ומופעכשרונההטמפלריתבמושבהסיור

לי

$TS1$מוסיקלי$TS1$

$DN2$מוסיקלי$DN2$״שיריםעלהמבוססנודדתצועניםלהקתשל

7.11הבלקןמארצותשוניםממחוזותצועניים״

אמריקה״״אמריקהת״א(;עזריאליאמפיתיאטרון

והמוסיקההזמרפניעלהמרחפתמרתקתתוכנית

זמר,ממחזותמוסיקהספיריטואלס,האמריקאית

ת״א(עזריאליאמפיתיאטרון7.52ואחריםעםשירי

כרטיסיםוהזמנתמופעיםעל]לפרטיםמופעים.ועוד

www.pearl-music.co.il 4596535-20.
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