
Légende:   מוזיקה קלאסית        Musique Classique             מוזיקה עכשוית        Musiques Actuelles    : מקרא Maiמאי                 Juillet     יוליJuinיוני

Pour information et 
réservations 

לפרטים והזמנות

Horaire
שעה 

Date
תאריך 

    Lieu 
מקום     

   Ville 
עיר   

  L’ événement  
האירוע     #

 04-9501135/ 04-9500230 20:00 3.05 Auditorium de Haïfa  אולם האודיטוריום Carmel Haifa   כרמל חיפה 
TRIO JOUBRAN – Concert unique de 3 frères oudistes originaires de Nazareth et résidant aujourd’hui en France 

שלישית ז’ובראן  -  קונסרט של שלושה אחים המנגנים אוד. נולדו בנצרת וחיים עכשיו בצרפת  1
 08-8545143 21:00

20:30
3.05
4.05

Beit Yad Lebanim    בית יד לבנים Ashdod   אשדוד
MISHA KATZ, chef d’orchestre français, dirige l’Orchestre Symphonique de Ashdod (Répertoire : Tchaïkovsky)

המנצח הצרפתי מישה כץ מנצח את התזמורת הסימפונית אשדוד 2

www.ensemble21.org.il 
03-6822403 

20:30 13.05 Hateiva    התיבה Tel Aviv-Jaffa     תל אביב - יפו

CHrisTopHe DesJArDins (alto), Denis plATeAu (hautbois), pierre sTrAuss (violoncelle), Benny sluCHin (trombone) 
et AlAin BillArD (clarinette basse), cinq solistes de l’ensemble intercontemporain, en concert au Festival de Musique Contemporaine 

(répertoire : Denisov, pileggi, pécou, Mamtovani, nunes)
קריסטופ דז‘רדין )אלטו(, דני פלטו )אבוב(, פייר סטראוס )צ‘לו(, בני סלושין )טרומבון(, ואלן בייאר )קלרינט בס(, 

חמשת הסולנים של האנסמבל Intercontemporain הצרפתי ינגנו במסגרת מרתון בתיבה

3

03-6879219 

www.clipa.theater.com
17:00 
18:30

 13.05
14.05 

Angle du boulevard Rothschild et de 
la rue Nahalat Binyamin autour de la 

fontaine
 פינת שד’ רוטשילד ורחוב נחלת בינימין

סביב המזרקה

Tel Aviv   תל אביב
ERECTUS,  compagnie française de théâtre de rue, présente son spectacle ‘’La Fanfare Muette’’  en ouverture du Festival "Clipa Adouma"

קבוצת ארקטוס, תיאטרון רחוב צרפתי, תציג את הופעתה �לה פנפאר מואט� בפתיחת פסטיבל קליפה אדומה  4

Tel Aviv   03-6950156  ת“א  

Petah Tikva  08-9125222  פ“ת  

21:00
21:00

 13.05-14.05 
15.05

Tsavta  צוותא

Centre Culturel    היכל התרבות 

Tel Aviv   תל אביב

Petah Tikva   פתח תקווה
SAPHO chante Léo Ferré dans le cadre du Festival Culturel de la Paix

סאפו שרה לאו פרה  - פסטיבל תרבות של שלום 5

 03-6927777

20:00 en semaine 
21:00 le samedi
בימי חול 20:00 

מוצ”ש 21:00

15-30.05
Opéra 

בית האופרה -במשכן לאמנויות הבמה
Tel Aviv   תל אביב JEAN-LOUIS GRINDA, directeur de l’Opéra Royal de Wallonie à Liège et de l‘Opéra de Monte-Carlo, met en scène «La Gioconda» de Amilcare Ponchielli

6 ז’אן-לואי גרינדה, מנהל האופרה רואייל בלייז’ והאופרה במונטה-קרלו, מביים “לה ג’וקונדה” מאת אמילקרה פונקיילי

03-7511951 

www.tamtam.co.il
20:30 17.05

Centre Suzanne Dקllal, salle Yerushalmi
מרכז סוזן דלל, אולם ירושלמי

Tel Aviv    תל אביב
ADAMA DRAMÉ – Grand maître burkinabé du Djembé, dirige l’ensemble de percussions israélien Tamtama

אדמה דרמה - מסטר לתיפוף אפריקאי, מלווה את להקת התופים הישראלית טמ-טמ-מה 7

www.blumentalfestival.com 19:00 22.05 Musée de Tel Aviv     מוזיאון תל אביב Tel Aviv    תל אביב

ALEXANDRA CHEBAT, mezzo soprano française, en soliste dans le cadre de la « Soirée Musicale »  - Festival de musique Felicja Blumenthal
(Répertoire : Berlioz, Massenet, Bizet, Offenbach, Saint-Saëns)

אלכסנדרה שבת, מצו-ספרן צרפתיה, שרה במסגרת ערב מוזיקלי  - הפסטיבל למוסיקה ע”ש פליציה בלומנטל
8

 www.hashigaon.com 20:30 26.05 Parc Raanana    פארק רעננה Raanana    רעננה
PATRICK BRUEL - Pour la première fois en Israël, le concert événement de la grande star de la chanson française 

פטריק ברואל  - הופעה ראשונה בישראל של הכוכב הגדול הצרפתי 9
03-6077000
02-6241041
04-8363804

19:00
19:00
19:00 

27.05 
29.05 
31.05

Musée de Tel Aviv    מוזיאון תל אביב
yMCA         ימק”א

salle rapaport     אולם רפופורט

Tel Aviv          תל אביב
Jerusalem     ירושלים
Haifa             חיפה

QuATuor ysAŸe -  Tournée israélienne (répertoire: schubert, Beethoven) avec en première mondiale la création d’une nouvelle 
pièce du compositeur israélien noam sheriff intitulée « nuits oubliées »

 רביעיית Ysaÿe -  סדרת הופעות ונגינת יצירה חדשה בשם “לילות נשכחים” שנכתבה ע”י המלחין הישראלי נועם שריף
10

03-6045000

www.TKT.co.il
19:30 8.06

Grande église d´Abu Gosh
הכנסיה הגדולה של אבו גוש

Abu Gosh
אבו גוש

NICOLAS KRüGER, chef d’orchestre français, dirige le New Israeli Vocal Ensemble - Festival d’Abu Gosh  
(Répertoire: ‘’Figure Humaine’’ de Poulenc, Milhaud, Janequin)

 ניקולה קרוגר, מנצח צרפתי, ימצח את האנסמבל הקולי החדש  - פסטיבל אבו גוש
11

03-5247722 
21:00 
21:00 
20:30

9.06
11.06 

12 - 14.06

Palais des Congrès   בינייני האומה
Palais des Congrès   מרכז הקונגרסים

Auditorium Mann   היכל התרבות 

Jerusalem     ירושלים
Haifa             חיפה
Tel Aviv          תל אביב

ENRICO MACIAS – Le grand retour  en tournée de cet ami d` Israël 
אנריקו מסיאס ולהקתו 12

www.israel-festival.org.il
21:00

 
18:00

10 - 11.06

12.06

salle sherover, Théâtre de Jérusalem
אולן שרובר בתיאטרון ירושלים

Jerusalem     ירושלים
BAlleT prelJoCAJ – Grande compagnie de danse  contemporaine française dirigée par le chorégraphe Angelin preljocaj - Festival d’israël 

(«noces» musique de stravinski, «larmes Blanches» musique de Bach, Balbaster, purcell)
מחול preljocaj -  להקה צרפתית של מחול עכשוי תחת ניהולו והדרכתו של הכוריאוגרף אנז‘לין  - פסטיבל ישראל   

13

03-5466228 

www.israelichamberproject.org
20:00 16.06

Centre culturel Enav 
מרכז ענב לתרבות

Tel Aviv    תל אביב
ISRAELI CHAMBER PROJECT - Concert de musique de chambre française 

(Répertoire: Fauré, Poulenc, Messiaen, Saint-Saëns, Caplet, Koechlin, Ravel, Milhaud, Debussy) 
הפרוייקט הקאמרי הישראלי - קונצרט של מוסיקה קאמרית צרפתית

14

www.soundingjerusalem.com 18:00 16.06
Ecole biblique
בית הספר העברי Jerusalem     ירושלים

EMMANUELLE BERTRAND, violoncelliste, récital  (Répertoire : Bloch)  - Festival Sounding Jerusalem
  Sounding Jerusalem עמנואל ברטראן, צ’לנית, רסיטל - פסטיבל

15

www.soundingjerusalem.com 18:00 18.06
 Eglise Saint-Anne
כנסיית סנטה אנה

Jerusalem     ירושלים
EMMANUELLE BERTRAND, violoncelliste et ANDRÉ CAZALET, corniste, récital  (Répertoire : Bach, Messiaen) - Festival  Sounding Jerusalem

 Sounding Jerusalem עמנואל ברטראן, צ’לנית ואנדרה קזאלה, נגן קרן, רסיטל  - פסטיבל 16

www.israelichamberproject.org  19:30 18.06
Centre de Musique Ma’alot

מרכז המוסיקה מעלות תרשיחא
Ma’alot Tarshiaha  מעלות תרשיחא 

ISRAELI CHAMBER PROJECT - Concert de  musique de chambre française - (Répertoire: Fauré, Poulenc, Saint-Saëns, Milhaud) 
הפרוייקט הקאמרי הישראלי - קונצרט של מוסיקה קאמרית צרפתית 17

www.israel-festival.org.il 20:00 19.06
salle Henri Crown, 

Théâtre de Jérusalem
אולם הנרי קראון בתיאטרון ירושלים

Jerusalem     ירושלים
DAViD GriMAl, violoniste, eMMAnuelle BerTrAnD, violoncelliste et DAViD GreilsAMMer, pianiste franco-israélien, en solistes du 

Jerusalem symphony orchestra dirigé par Gisèle Ben-Dor (répertoire: saint-saëns, ravel, lalo) -  Festival d’israël 
דוד גרימל, כנר, עמנואל ברטרנן צ’לו ודוד גריילסמר הפסנתרן הצרפתי-ישראלי, ינגנו עם התזמורת הסימפונית של ירושלים בניצוחו של ג’יזל בן-דור  - פסטיבל ישראל

18

www.israelichamberproject.org 19:30 19.06
Conservatoire Beit Almusica 

קונסרבטוריון בית אלמוסיקה
Shefaram     שפרעם 

ISRAELI CHAMBER PROJECT - Concert de  musique de chambre française - (Répertoire: Fauré,  Debussy, Saint-Saëns, Milhaud) 
הפרוייקט הקאמרי הישראלי - קונצרט של מוסיקה קאמרית צרפתית 19

04-8312333

www.ambafrance-il.org
04-6569998

www.ccfgary-jerusalem.org
08-6479002

20:00

18.06
19.06
21.06 
22.06 
23.06

scènes dans la ville    
בבמות ברחבי העיר 

Haifa    חיפה

Tel Aviv    תל אביב

nazareth   נצרת

Jerusalem    ירושלים

Beer-sheva   באר-שבע

lA FeTe De lA MusiQue organisée par la Municipalité de Tel Aviv, l’Ambassade de France en israël, l’institut français de Tel Aviv–
 elZeF : groupe de rap-funk oriental, FeelinG BrAss : quintet à cuivre, eMile pArisien : groupe de jazz, CoMpAGnie MonTAnAro : nou-

velles musiques traditionnelles, TAMTAMA : groupe de musique et danse africaine
  חגיגת המוסיקה בהפקה משותפת של עיריית תל אביב-יפו, שגרירות צרפת בישראל והמכון הצרפתי בתל אביב-אלזף, פילינג בראס, אמיל פריזיין, מונטנרו, טמ-טמ-מה

20

www.israelichamberproject.org 21:00 20.06
Centre culturel
אולם התרבות

Kibbutz Baram   קיבוץ ברעם 
ISRAELI CHAMBER PROJECT  -  Concert  de musique de chambre française (Répertoire: Fauré, Milhaud,  Caplet) 

הפרוייקט הקאמרי הישראלי - קונצרט של מוסיקה קאמרית צרפתית 21

www.israel-festival.org.il 11:00 21.06 yMCA   ימק“א Jerusalem    ירושלים
DAViD GriMAl, violoniste,  eMMAnuelle BerTrAnD, violoncelliste, MiCHel porTAl, clarinettiste, et MiCHel BeroFF, pianiste, en quatuor- 

(répertoire: «Quatuor pour la Fin du Temps» de Messiaen) - Festival d’israël
 דוד גרימל, כינור, עמנואל ברטראן, צ’לו, מישל פורטל,קלרינט ומישל ברוף, פסנתר ברביעייה - פסטיבל ישראל

22

www.israel-festival.org.il 20:30 22.06
palais des Congrès

בינייני האומה
Jerusalem    ירושלים

les ArTs FlorissAnTs -  Concert événement du prestigieux ensemble baroque
 (répertoire : Handel, « odes et Hymnes » ; Jean-Joseph Cassanea de Mondonville, le grand motet « in exitu israël ») - Festival d’israël

”les Arts Florissants“ -  אירוע קונצרט של האנסמבל היוקרתי  - פסטיבל ישראל 
23

www.soundingjerusalem.com 18:00 22.06
Hospice autrichien
בית החולים האוסטרי

Jerusalem    ירושלים
ANDRE CAZALET, corniste – Duos de piano et cor  -  (Répertoire: Beethoven, Saint-Saëns) - Festival Sounding Jerusalem

Sounding Jerusalem  אנדרה קזאלה, נגן קרן, דואטים של פסנתר וקרן  - פסטיבל 24

03-6727777
20:00 en semaine 
21:00 le samedi
בימי חול 20:00 

מוצ”ש 21:00

24.6 - 2.7
Opéra

בית האופרה - המשכן לאמנויות הבמה
Tel Aviv    תל אביב

JEAN-CLAUDE AUVRAY met en scène « Yevgeni Onegin » de Tchaikovsky
25  ז’אן-קלוד אוברי מביים “יבגני אונייגין” מאת צ’יקובסקי 

03-6822403

www.ensemble21.org.il
20:30 26.06

Hateiva
התיבה

Tel Aviv-Jaffa     תל אביב - יפו
DAVID GREILSAMMER, le récent lauréat des Victoires françaises de la Musique Classique – Récital de piano (Répertoire: Scarlatti, Cage) 

דוד גריילסמר, פסנתרן - רסיטל    26

www.soundingjerusalem.com 20:30 26.06
Quartier russe
מגרש הרוסים

Jerusalem    ירושלים
ANDRE CAZALET, corniste , en concert avec le Quatuor Minguet  (Répertoire: Beethoven, Saint-Saëns) - Festival Sounding Jerusalem

Sounding Jerusalem  אנדרה קזאלה, נגן קרן, בקונצרט עם הרביעייה מינגט - פסטיבל 27

www.soundingjerusalem.com 20:30 2.07
Centre de Musique Targ

מרכז למוזיקה טארג
Ein Karem Jerusalem

עין כרם ירושלים
MICHEL LETHIEC, clarinettiste, en duo et trio (Répertoire: Brahms, Beethoven) - Festival Sounding Jerusalem

Sounding Jerusalem מישל לטייק, נגן קלרינט בדואו ובשלישייה  - פסטיבל 28

03-7968000

www.ambafrance-il.com
3.07 

le café de l’institut Français
בית הקפה של המכון הצרפתי

Tel Aviv    תל אביב
invité surprise concert spécial  pour la nuiT BlAnCHe 

הופעת אורח מפתיעה במסגרת הלילה הלבן 29

www.soundingjerusalem.com 10:30 - 14:00 4.07
Synagogue italienne
בית הכנסת האיטלקי

Jerusalem    ירושלים
MICHEL LETHIEC, clarinettiste en solo  (Répertoire: Bério, Jolivet, Messiaen, Penderecki) - Festival Sounding Jerusalem

Sounding Jerusalem  מישל לטייק , נגן קלרינט בסולו - פסטיבל 30

sur invitation uniquement
בהזמנה בלבד

19:30 7.07
Auditorium du Musée de Tel Aviv

מוזיאון תל אביב
Tel Aviv    תל אביב

Concert d’inauguration de la présidence Française de l’union européenne  avec la mezzo-soprano française stéphanie d‘oustrac et l’israeli Chamber 
orchestra, dirigé par le chef d’orchestre Gil shohat  (répertoire: Airs et mélodies - ravel, Fauré, Duparc, Massenet, saint-saëns, Debussy, Bizet)
הופעה לרגל נשיאות הצרפתית של האיחוד האירופאי עם המצו-סופרן הצרפתיה סטפני דוסטרק והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של גיל שוחט

31

 

 


