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יש ז ֶמר באוויר
פסטיבל ערד ה 35-יוצא לדרך ומזמין את הקהל הרחב לחגיגות סוף הקיץ8
מיטב הזמר העברי ברחבי העיר ותחת כיפת השמים,
בהשתתפות כמה מהאמנים הטובים בארץ ,ועם השירים שכולם אוהבים8

עם סוף הקיץ ,על רקע התפאורה המרהיבה של העיר המדברית הקסומה ,ערד כולה תלבש חג לכבוד מיטב הזמר
הישראלי לדורותיו ,שיגיע לקשט את העיר בצליליו .פסטיבל ערד ,החוגג את שנתו ה 35 -תחת הכותרת "יש ז ֳמר
באוויר" יערך בין התאריכים  12-12באוגוסט ,בימים ראשון עד חמישי ,ויתפרש על פני העיר כולה במספר אתרים
שונים -תחת כיפת השמיים ,לצד חללים סגורים וממוזגים.
בפסטיבל ייקחו חלק השנה האמנים והמופעים הבאים :יוני רכטר במופע החדש "העיקר זה המוזיקה" ,אהוד בנאי
ופרפרי הקצב ,צמד רעים שיציינו השנה  25שנים ,יהודה קיסר והקיסריים ,אפרת גוש במופע אקוסטי ,דקלה,
נתן גושן במופע החדש "שלושים" ,אהרון רזאל ,ירון אילן במופע פסנתר ים תיכוני ,אביבה אבידן ,דורון מזר,
דורית ראובני עם חנן יובל ואורי הרפז במופע "שלושתנו" ,יוסי זייפרט שיעלה מספר מופעים משולבים בשירה
בציבור :לרגל  55שנים למלחמת ששת הימים ולשחרור ירושלים ,משירי דודו ברק ומשירי יורם טהרלב.
מספר הפקות מקוריות ישתלבו בתכנית ,בהן אירוע "שיר נולד"" ,עכשיו התור לאהבה" בהשתתפות אמני ערד
והמופע "אנחנו שרים נחצ'ה" משירי נחום הימן .כמו כן ,יתקיימו מספר מופעים מיוחדים לילדים על במת
הקטנטנים.
כראוי לצביונו לאורך השנים ,בפסטיבל תינתן במה לאמנים צעירים ומבטיחים בתחילת דרכם ,לצד מופעים מרכזיים
ומופעי מחווה והצדעה לאמנים ותיקים ואהובים .הפסטיבל שם לו למטרה להנחיל את האהבה לזמר העברי כבר
מגיל צעיר ,כך שבמסגרתו ייערכו גם מופעי זמר לילדים.
מרינה גלייזר ,מפיקה ומנהלת אמנותית ,פסטיבל ערד" :ממש עוד מעט נארח בפעם ה 35-את באי הפסטיבל
המיתולוגי לזמר העברי .גם השנה שמנו דגש על הפקות מקור מעניינות משולבות במופעי חוצות מרגשים .אנחנו
מתכוננים ,מתרגשים ומחכים .נתראה בקרוב".
לצד אירועי הפסטיבל ,מוזמן הקהל הרחב ליהנות מכל השפע שיש לעיר ערד להציע :מגוון עשיר של אטרקציות
תיירותיות ,ספורטיביות ואקסטרימיות ,מוזיאונים ,יקבים מדבריים ,בתי הארחה ,מבשלות בירה מקומיות ,קולינריה
איכותית ועוד...
למידע נוסף על הפסטיבל ועל כל אפשרויות התיירות בערד:
בקרו באתר העיר ערד  www.arad.muni.ilאו בטלפון 85.-7751779
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