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חגיגת מוזיקה בהרצליה



תושבות ותושבים יקרים,

 " זרעי קיץ 
 נישאים ברוח 

 מעירים זיכרונות 
מעוררים ערגונות 

ואכן, בהרצליה אנחנו יודעים איזה קיץ הולך להיות. 
קיץ שמח, סוחף ומרגש. 

אנחנו יודעים, כי הכנו לכם מגוון רחב של מופעים מוזיקליים איכותיים, 
המשלבים יצירות קלאסיות משובחות עם שירים נפלאים בני זמננו, המהווים 

תעודת כבוד ליצירה הישראלית המקורית.
בפארק הרצליה, בגן בן שפר ובמרינה. בכל אחד מהאתרים היפים והמרווחים 

שלנו, תוכלו לבוא, ליהנות ולהתרגש מהחגיגה המוזיקלית הקסומה שהוכנה 
עבורכם ע"י האגף לתרבות נוער וספורט בעירייה.

בברכה

יהודה בן עזרא
מנכ"ל עיריית הרצליה

תושבות ותושבים יקרים,

אירועי הקיץ הסוחפים של הרצליה הפכו כבר לאחד מסימני ההיכר הבולטים 
של חגיגות המוזיקה בישראל בכלל ובשרון בפרט.

חגיגת "צלילי קיץ" מקבצת בתוכה קונצרטים מרגשים בפארק המשלבים 
מוזיקה עכשווית וקלאסית, הופעות של זמרים והרכבים בגן בן שפר במופעים 

מוזיקליים הנותנים ביטוי לשירי ארץ ישראל האהובים והמוכרים וכן מקבץ 
אירועים במרינה המשלבים שמחה, אווירה טובה ומצב רוח.

בחוברת שלפניכם תוכלו לראות פירוט של המופעים הרבים והמגוונים שיזמנו 
עבורכם ואני מזמין אתכם להצטרף גם השנה לחגיגה המלהיבה.

להתראות ב"צלילי קיץ"

שלכם

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה 

זרעי קיץ באים בנחיריים 
ורומזים איזה קיץ 

הולך להיות"
)מאיר אריאל  "זרעי קיץ"(



הקונצרט
הגדול

שמונה פסנתרנים ויוצרים גאונים
חמישה פסנתרי כנף

תזמורת סימפונית מלאה
רבבות צלילים ומיצלולים מרהיבים וחדשניים

בקונצרט חגיגי שעוד לא נשמע כמוהו!

רמי קלינשטיין | ארקדי דוכין | שלמה גרוניך
דניאל סלומון | דניאלה לוגסי | ליאוניד פטשקה 

מיכאל זרצקל | ויקטור סטניסלבסקי 
משתתפים:

להקת המחול סבוטאז׳ | התזמורת הסימפונית ירושלים | נתי כהן - תופים
 

מנהל מוזיקלי, מנצח, עורך, מנחה, יזם ופסנתרן ראשי: גיל שוחט

 תארו לכם את קלינשטיין, גרוניך, דוכין, פטשקה, סלומון ושוחט, יחד עם עוד פסנתרנים קלאסיים ותזמורת
ענקית מאחור, משתוללים בטירוף על 500 קלידי פסנתר, בליווי של עוד 80 נגנים, בהתלהבות אין קץ! לצד הכוכבים 

הידועים מרהיבים בנגינה  הפסנתרנים הקלאסיים - כולם בעלי מוניטין בינלאומי ופרסים מרחבי העולם,
להקת מחול שהולכת עד הקצה, ודניאלה לוגסי אחת ויחידה!

הרפרטואר כולל את השירים הידועים של הזמרים המובילים, פרקים קלאסיים וירטואוזיים, קטעי אופרה
וסטנדרטים של ג׳אז. קונצרט בלתי נשכח!

יום חמישי, 18.7.2019, בשעה 20:00

פארק הרצליה

צילום: אבשלום הלוי | טל שחר | רמי זרנגר | רן יחזקאל |  דני מילר |  אלכס ליפקין



מנהל מוזיקלי: המלחין,
הפסנתרן והמנצח גיל שוחט

שבת
קלאסית
בפארק

מוצ״ש 29.6.2019, 19:00
חלקת אלוהים 

רבקה זוהר, לירון לב

משתתפים:
עומרי רווה - אבוב

אנסמבל הקשת פוליפוניה
נתי כהן - תופים

מקהלת לי-רון
גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

 
רבקה זוהר, מהקולות הגדולים של הזמר העברי, איננה רק זמרת אהובה 

אלא אייקון תרבותי ישראלי ייחודי, סמל לסגנון של תקופה, של 
אסתטיקה מוזיקלית, של רוח הזמן. זוהר מגיעה יחד עם שותפה בשנים 
האחרונות לירון לב - זמר, יוצר, קול מעניין ומקורי במוזיקה הישראלית, 

ומי שחבר לזוהר למופע מצליח משותף מיוחד במינו, שאף הוליד 
שני אלבומים - "לא כמו אתמול" ו-"אור מסביב". המופע משלב 

שירים חדשים שכתבו השניים, לצד הקלאסיקות של זוהר.  
לכל אלה מצטרף האבובן הבינלאומי עומרי רווה בתזמורים 

חדשים לשיריה של זוהר, וביצירה 
קונצ׳רטו לאבוב 

מאת שוחט עצמו, אשר  בוצעה בעשרים 
ארצות בהצלחה גדולה.

כל מוצ״ש, בשעה 19:00
בפארק הרצליה

צילום: אוהד אלימלך



מוצ״ש 6.7.2019, 19:00
אדיו קרידה - 

האחים זו-ארץ 
וחברים
גיא ורועי זו-ארץ

משתתפים:
ז'אנה גנדלמן - כינור

הלל צורי - צ'לו
מישה זרצקל - פסנתר 

נתי כהן - תופים
גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

 
מאסטרו שוחט מארח את גיא ורועי זו-ארץ עם אוסף שירי לדינו, 

כליזמר מסורתי ומקורי, שירי נשמה מן המסורת ויצירות מופת יהודיות 
מהמוזיקה הקלאסית - כל אלה בחגיגה מוזיקלית וירטואוזית חד פעמית. 

גיא ורועי זו-ארץ יבצעו שירי לדינו, שירים אהובים מבוסתן ספרדי וכן
פיוטים מבית הכנסת הספרדי שלמדו בבית סבא, המשתלבים בסיפור 

משפחת זו-ארץ מימי גירוש ספרד ועד עלייתם לארץ והיום. 
הכנרת הוירטואוזית ז'אנה גנדלמן תשלב בין מנדלסון ותפילת

אבינו מלכנו, וכן נעימות צועניות מאת סרסאטה.
הצ׳לן הבינלאומי הלל צורי ייגע בלב כל מאזין

בנגינת היצירה ׳שלמה׳. כמו כן תבוצע שלישיית
הפסנתר המרגשת מאת מנדלסון.

צילום:סטודיו פולגה | דניאל צ׳ציקצילום: רונן אקרמן

מוצ״ש 13.7.2019, 19:00
אופרה בג'ינס:

אריות וירטואוזיות
ושירים אהובים 

משתתפים:
קרן הדר – סופרן רב תחומי, מנחת הקונצרט

אולגה סנדרסקיה - סופרן 
תזמורת סימפונט רעננה

איאן שו – ניצוח 

קונצרט קלאסי וירטואוזי, ססגוני, איכותי ופופולארי של אופרה בג'ינס, 
עם זמרת האופרה הרב תחומית - הסופרן קרן הדר, וזמרת הסופרן אולגה 

סנדרסקיה. קרן הדר תבצע אריות ידועות מתוך אופרות ויצירות אשר חצו את 
הגבולות בין עולם האופרה לתיאטרון המוזיקלי, כגון ארית מוזטה מתוך לה 

בוהם מאת פוצ'יני, ובאכיאנס ברזיליארס מאת וילה לובוס. אולגה סנדרסקיה 
תבצע את אריית רוזינה מתוך הספר מסביליה, ואת האריות המפורסמות של 
כרמן. כמו כן יבוצעו שירים ישראלים בגרסה אופראית, כגון ׳מה זאת אהבה׳, 

שירי פופ הניצבים על הגבול האופראי כגון ‘Let It Go’ וכן ביצוע תזמורתי 
לפרקים מפורסמים מהאופרה כרמן. 

בקונצרט יתארח מי שכבר ניצח על תזמורות בינלאומיות בסין
וכן פה בארץ - המנצח איאן שו.



עדיף תמונה אחרת

מוצ״ש 3.8.2019, 19:00
כבירנא - גדלנו 

משתתפים:
מירה עווד

תמר שאוקי 
יעקב נאשאווי

נתי כהן - תופים ודרבוקה
אנסמבל פוליפוניה 

גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

במופע הקלאסיקה המוזיקלית הערבית. גיל שוחט חוזר לצלילי ילדותו, 
ואל הקלאסיקה של המוזיקה הערבית.

יחד עם תמר שאוקי, מירה עווד, יעקב נאשאווי ואנסמבל פוליפוניה, 
מספר שוחט את סיפור היצירות הגדולות ביותר בכל הזמנים של 

המוזיקה הערבית, בהפקה מוזיקלית מקורית וחדשנית. מאינתה עומרי 
וסוואח, דרך פאריד אל אטרש ופיירוז, ועד הניגון הערבי העתיק אשר 

התגלגל לאופרה שמשון ודלילה, היצירה התזמורתית שחרזדה, ואף 
יצירות מקוריות מאת עווד ושוחט, והכל בתזמורים ועיבודים חדשים 

ורעננים, והגשה ווקאלית המאחדת אמירה אומנותית, ורסטילית 
ומקורית לתרבות מוזיקלית עתיקה ומפוארת. 

צילום:   תומס סלינסקי צילום:  יקיר שוקרון | רן יחזקאל

מוצ״ש 27.7.19, 19:00
מחווה ללאונרד כהן

דניאלה לוגסי ודן שפירא

משתתפים:
נתי כהן - תופים
חיה יושע - באס

אנסמבל פוליפוניה
גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

לאונרד כהן, מהיוצרים הייחודיים והמקוריים ביותר במאה העשרים, כבש את הלב ואת 
התודעה בזכות אבחנתו החריפה בדבר הווייתו השברירית וחולשותיו של האדם באשר 

הוא אדם, ראייתו המפוכחת והסרקאסטית של ההווה, וכן קולו העמוק ודרכו המילולית 
בה הביע את הרעיונות הללו. בקונצרט מגוון ורחב יריעה, הכולל את זמרת האופרה דניאלה 

לוגסי, השחקן והזמר דן שפירא ותזמורת קאמרית בניצוחו ונגינתו של גיל שוחט, יבוצעו 
שיריו הידועים: הללויה, מריאן, רקדי אותי ואחרים, ולצידם שירים ישראליים אשר קיבלו 
השראתם מלאונרד כהן. בלב המופע, ביצוע מקורי לקונצ׳רטו הדרמטי לפסנתר ותזמורת 

בדו מינור מאת מוצרט, הכולל קדנציות עם מנגינותיו של כהן. 



מוצ״ש 17.8.2019, 19:00
גיל שוחט מארח 

את רוני דלומי
אורח מיוחד: חן אהרוני

משתתפים:
נתי כהן - תופים

חיה יושע - בס
אנסמבל פוליפוניה

גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

מאז שעם ישראל בחר בה ככוכבת הנולדת החדשה ברור כי 
דלומי איננה רק אמנית מבטיחה, אלא אמנית מקיימת, 

ובגדול. בין אם זה על במות המוזיקה הישראלית, במות 
הקונצרטים, רדיו, טלוויזיה, קולנוע, תיאטרון, מחזות 

זמר - כל מה שדלומי נוגעת בו הופך לזהב. כבר למעלה 
מעשור נחשב חן אהרוני לפרפורמר סוחף ואחד מזמרי 

הפופ המשובחים בישראל. בשנה האחרונה, עם 
השתתפותו ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" ולקראת 

אלבומו השלישי, זכה להערצת הקהל בזכות 
יכולותיו הווקאליות המרשימות וסגנונו הייחודי.  
בקונצרט המשותף עם שוחט יביאו האמנים את 

מיטב שיריהם, מתחזיקו ותן, ועד הכניסיני תחת 
כנפך, ואלו ישולבו עם הקונצ׳רטו הרומנטי 

לפסנתר מאת רוברט שומאן.

מוצ״ש 24.8.19, 19:00
באך והצ׳רצ׳ילים
דני שושן, מיקי גבריאלוב, חיים רומנו

משתתפים:
שירה גבריאלוב - שירה

יבגני ליסוגורסקי - צ׳מבלו
נתי כהן - תופים
חיה יושע - באס

אנסמבל פוליפוניה
גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

לאחר שנים רבות של ביקוש וגעגוע מהקהל, תתארח על הבמה להקת הרוק
הפסיכדלי האגדית מהסיקסטיז: הצ'רצ'ילים! עם שלוש גיטרות ושפע  

של כריזמה, דני שושן, מיקי גבריאלוב וחיים רומנו יחברו לגיל 
שוחט לגרסאות תזמורתיות לשיריהם הקלאסיים האהובים -  

 '"When You're Gone", "Pictures In My Mind, "Talk To Me"
וכן חזרה מרגשת לשילובה של המוזיקה של באך.

עוד יבוצעו הקונצ'רטי הברנדנבורגיים מספר 3 ומספר 6. 
אורחת מיוחדת: הזמרת הצעירה והמבטיחה 

שירה גבריאלוב.

צילום:  יוסי ואולי שמריק | טלי רג׳ואןצילום:  ענבל מסיקה|  זוהר שיטרית



מוצ״ש 31.8.19, 19:00
מאוויטה ועד 

ביונסה
מאיה בוסקילה

משתתפים:
אנה קייסרמן - פסנתר

נתי כהן - תופים 
חיה יושע - בס

אנסמבל פוליפוניה
מקהלת זמר לך

גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

מאיה בוסקילה - טירוף של וירטואוזיות קולית, עוצמה מופלאה, 
אנרגיה סוחפת ויכולות אין קץ! במופע משותף מעורר השתאות 

תחבור הזמרת הענקית לשוחט ותזמורתו, במחווה לזמרות הגדולות 
ביותר. השירים האהובים ביותר. הביצועים המרגשים 

ביותר. כל אלה בקונצרט אחד שכולו שיאים של 
התרגשות. מקונצ׳יטה ועד ריטה, מביונסה ועד 

וויטני יוסטון, מג׳ודי גארלנד ועד בוסקילה עצמה, 
וגם העכשוויות כגון אדל וסיה: נשים גדולות 

מהחיים אשר שרטו את הלחי של ההיסטוריה 
המוזיקלית באישיותן ובקולן היחודי. בקונצרט תבוצע 

הסימפוניה השלישית מאת ברהמס בעיבוד מיוחד 
לשני פסנתרים ואנסמבל, וכן סוויטה מסעירה לשני 

פסנתרים מאת רחמנינוב.

מוצ״ש 7.9.19, 19:00
גיל שוחט מארח

את ירדנה ארזי   
 

משתתפים: 
קרן חנן - פסנתר
נתי כהן - תופים 

חיה יושע - בס
קשתני סימפונט רעננה

גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

אם היה תואר אצולה במדינת ישראל, ללא ספק ירדנה ארזי הייתה זוכה בו. 
 ארזי כבר חקוקה בדפי ההיסטוריה של התרבות הישראלית, ועוד ידה נטויה - 
בזכות שיריה, בזכות קולה הייחודי ובזכות שיריה, שהפכו להמנונים לאומיים 

של ממש. ארזי מקפלת באישיותה ובאמנותה את הישראליות במובן היפה 
והעמוק ביותר של המילה. אין חיבור טבעי וקוהרנטי יותר מאשר חיבורה 

הנוכחי עם גיל שוחט ונגניו הקלאסיים. שיריה הגדולים של ארזי זוכים כאן 
לעיבודים חדשים לאנסמבל כלי קשת. במקביל תבוצע יצירת המופת מאת 

מנדלסון - קונצ׳רטו לפסנתר מס׳ 1, עם הסולנית הוירטואוזית קרן חנן.

צילום:  עידו לביא צילום:  טל עבודי



מוצ״ש 14.9.19, 19:00
לאונרד ברנשטיין, 

צ׳ייקובסקי וחברים
משתתפים:     

טלי קצף - סופרן
צחי סיטון - בס-בריטון 

דוראל גולן - פסנתר
תזמורת סימפונט רעננה

גיל שוחט - ניצוח, פסנתר וניהול מוזיקלי

לאונרד ברנשטיין נחשב למוזיקאי הקונצרטנטי החשוב והמשפיע ביותר 
של ארה״ב במאה העשרים, בזכות הנגשת המוזיקה הקלאסית 

והצליל הסימפוני למיליוני מאזינים, ובזכות יצירותיו 
האומנותיות וכן מחזות הזמר שכתב. במופע יוצא דופן 

יביאו גיל שוחט ואורחיו את השירים הידועים של 
המלחין. במקביל יבוצע הקונצ׳רטו לפסנתר מאת 

צ׳ייקובסקי, וכן שירים ודואטים ממחזות זמר 
נוספים, מהאהובים בכל הזמנים.

מוזיקה על
הדשא

כל יום א׳, בשעה 18:30
בגן בן שפר

צילום:  סטודיו דימיטרייאד |  רן יחזקאל



יום א', 30.6.19, בשעה 18:30
הקול נשאר 

במשפחה
סיפורה של משפחת מנדל – ראובני

יום א', 7.7.19, בשעה 18:30
עדנה לב ויונתן מילר 

משירי יגאל בשן
במופע חדש

 עדנה לב, סולנית להקת פיקוד צפון, מאחוריה להיטים גדולים כמו:
"אם תשוב" "רגע לפני", "ידיד נפש", "הדגל שלי", "קרן שמש קרן אור" ועוד... 

בשיתוף פעולה עם הזמר והמפיק המוזיקלי יונתן מילר, המלווה את המופע 
בכלי מיתר וכלי נשיפה. יחד הם מעלים מופע עם שירים מ"הופה היי", שירי 

יגאל בשן ועוזי חיטמן. את השניים מלווה על הקלידים – יהודה האגר.

משתתפים:
דורית ראובני מנדל – שירה וגיטרות

יענקל'ה מנדל – סיפורים, הלצות וקולות רקע
טל מנדל – שירה וכלי הקשה

מור מנדל – שירה, גיטרה
אסי מנדל – שירה, פסנתר, ניהול מוזיקלי ועיבודים

מה קורה במשפחה מצחיקה ומוזיקלית שבה ההורים עוסקים 
במוזיקה ותרבות וילדיהם מעוניינים להמשיך בדרכם?

הכל התחיל אי שם בתחילת שנות ה-70, עת נפגשו יענקל'ה 
מנדל ודורית ראובני על ספסלי האוטובוס של להקת פיקוד 

מרכז.

צילום:  אריאל בשורצילום:  חסר קרדיט



יום א', 14.7.19, בשעה 18:30
 שולה חן

כל הדרך חזרה
משתתפים:

עמוס מירוז - תופים 
 איגור פורצקי - קלידים  

 
שולה חן ואבי קורן בשירים וסיפורים שכולנו אוהבים.

בין השירים ניתן למצוא את להיטיה של שולה: אוריה, איזידור, בוא הביתה, 
כשהדמעות נופלות, תחת כובד התפוח, ואלס להגנת הצומח, החייל שלי 

חזר, אמא ועוד...

יום א', 28.7.19, בשעה 18:30
מירי אלוני – במופע 

שירי להקת הנח"ל
משתתפים:

ג'וני קורן
מקסים סבטלוב

 
כוכבת להקת הנח"ל, זמרת, שחקנית טלוויזיה ותיאטרון. מירי, המציינת השנה 

יובל שנים על הבמה הישראלית, במופע מלא הומור, נוסטלגיה וחן. חלק מן 
השירים: להיטי להקת הנח"ל, שירי נעמי שמר, "הפרח בגני", "רקדי", "עמק 
הפרחים", "הבן יקיר לי אפרים", "לשיר זה כמו להיות ירדן", "שיר לשלום", 

"הבלדה לחדווה ושמוליק" ועוד...

צילום:  יונתן בלום צילום:  אריאל בשור



יום א', 18.8.19, בשעה 18:30
רותי נבון - 

חשמל זורם
רותי נבון, זמרת הפופ הראשונה של ישראל, בעלת 

האיכויות הקוליות הנדירות, במופע מוזיקלי עם מיטב 
השירים "גשם בעיתו", "בין האצבעות", "חשמל זורם", 

ולהיטים בינלאומיים אהובים. בליווי שני נגנים.

יום א', 4.8.19, בשעה 18:30
שרי - לעולם 

בעקבות השמש
המופע משלב מלהיטיה של שרי ומגוון שירים ישראליים 

וקלאסיקות  בינלאומיות
"דם חם", "לעולם בעקבות השמש", "זה הרגע לאהוב",

"למה לא", "ילדיסקו" ועוד.... בליווי שני נגנים.

צילום:  אילן בשורצילום:  רון קדמי



יום א', 25.8.19, בשעה 18:30
שבחי ירושלים 

 
שלושה בריטונים: אנטולי ליין, מישה גסינסקי, דימיטרי ווצלוב 

והסופרן אולה בינדר מגישים בהרמוניות משובחות מבחר שירים 
מתוך הקלאסיקה הישראלית.

המופע כולל מחרוזת שירי נשמה ישראליים, מבחר משירי 
ירושלים, לדינו וקטעים ממחזות זמר.
ניהול מוזיקלי ועיבודים: אנטולי ליין 

צילום:  יח״צ









אירועי קיץ 2019 בהרצליה

ארגון ניהול והפקה: האגף לתרבות, לנוער ולספורט | פרסום: דוברות העירייה
האירועים

מונגשים

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית 18.6.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל יוגה על הים20.6.1918:30

מרינה הרצליהפסטיבל יוגה על הים21.6.1918:30

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית21.6.1918:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית25.6.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל האוכל26.6.1918:00

מרינה הרצליהפסטיבל האוכל27.6.1918:00

פארק הרצליהחלקת אלוהים- רבקה זוהר ולירון לב29.6.1919:00

 הקול נשאר במשפחה-30.6.1918:30
דורית ראובני

גן בן שפר

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית2.7.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז4.7.1919:30

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית5.7.1918:30

פארק הרצליהאדיו קרידה-האחים זוארץ וחברים6.7.1919:00

עדנה לב ויונתן מילר משירי יגאל 7.7.1918:30
בשן

גן בן שפר

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית9.7.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז11.7.1919:30

אופרה בג’ינס: אריות וירטואוזיות 13.7.1919:00
ושירים אהובים

פארק הרצליה

גן בן שפרשולה חן- כל הדרך חזרה14.7.1918:30

מרינה הרצליהיום הבסטיליה15.7.1919:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית16.7.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז18.7.1919:30

פארק הרצליההקונצרט הגדול- חמישה פסנתרים18.7.1920:00

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית19.7.1918:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית23.7.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל קוקטיילים24.7.1918:00

מרינה הרצליהפסטיבל קוקטיילים25.7.1918:00

פארק הרצליהמחווה ללאונרד כהן27.7.1919:00

גן בן שפרמירי אלוני במופע שירי להקת הנח”ל28.7.1918:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית30.7.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז1.8.1919:30

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית2.8.1918:30

פארק הרצליהכבירנא- גדלנו3.8.1919:00

גן בן שפרשרי – לעולם בעקבות השמש4.8.1918:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית6.8.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז8.8.1919:30

מרינה הרצליהפסטיבל מוזיקה עברית13.8.1920:00

מרינה הרצליהפסטיבל הג’אז15.8.1919:30

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית16.8.1918:30

פארק הרצליהגיל שוחט מארח את רוני דלומי17.8.1919:00

גן בן שפררותי נבון- חשמל זורם18.8.1918:30

פארק הרצליהבאך והצ’רצ’ילים24.8.1919:00

גן בן שפרשבחי ירושלים25.8.1918:30

מרינה הרצליהקבלת שבת מוזיקלית30.8.1918:30

פארק הרצליהמאויטה ועד ביונסה- מאיה בוסקילה31.8.1919:00

פארק הרצליהגיל שוחט מארח את ירדנה ארזי7.9.1919:00

פארק הרצליהלאונרד ברנשטיין, צ’ייקובסקי וחברים14.9.1919:00

פרטים באתר העירייה: www.herzliya.muni.il |  עיריית הרצליה


