
A professional & 
social singing 

experience!

Shirat Hayam Please join a new choir 
(women, men, mixed),

 that will perform well-known 
and original Israeli songs, 
folk tunes and traditional 

melodies from around 
the world. 

Classical repertoire, 
excerpts from musicals, 
operas and operettas.

*Reinforcing knowledge in note reading, 
rhythm and singing, including choreography 

and stage direction.

To coordinate a first meeting 
please contact Odelia by the phone:

7682558 | 9541086

 Conductor: Karny Hlavin
A graduate of the Tel-Aviv Academy of Music in 

Conducting Choirs and orchestras as well as piano. 
MA in Musical Education, a pianist and a winner of 

international Choir Competition.

Music arrangement and pianist: 
Tsippi Ben Sheffer

a graduate of the Tel Aviv Academy of Music. A 
pianist and composer, classical and jazz performer 

as well as public singing.

every Wednesday 
at 18:00

"60 allhayam" - 1 HaZadaf Street, 
Marina, Herzliya Pituach.

Rehearsals 

Photo by freepik

“60 on the Sea”
Hatsedef Street 1. floor B The Marina, Herzlia Pituach

 tel. 09-9541086 | 09-7682558 | mail. alhayam@gmail.com



חווית שירה חברתית 
ומקצועית!

נפתחה ההרשמה למקהלה 
מקצועית חדשה 

(נשים, גברים, ומעורבת) 
אשר תכלול ביצוע שירים 

ישראליים ידועים ומקוריים, 
שירי עם  וניגונים מרחבי העולם,

יצירות קלאסיות, 
קטעים ממחזות זמר  ואופרטות.

*חיזוק ידע בתווים, קצב ושירה, כוריאוגרפיה ובימוי.

לתאום מבדקי התאמה יש ליצור קשר 
עם אודליה בטלפון :
7682558 | 9541086

מנצחת המקהלה - קרני חלאבין 
בוגרת האקדמיה למוסיקה ת״א 

בניצוח מקהלות ותזמורות, 
זוכת פרס בתחרות  מקהלות.

פסנתרנית ובעלת תואר שני בחינוך למוסיקה.

מעבדת ופסנתרנית - ציפי בן שפר
בוגרת האקדמיה למוסיקה ת״א. 

פסנתרנית ומלחינה, מוסיקאית מבצעת 
בקונצרטים קלאסיים וג׳אז ובשירה בציבור. 

מידי יום רביעי
בשעה 18:00

המפגשים יתקיימו

חדש במועדון 60 על הים!שירת הים

במועדון "60 על הים" רחוב הצדף 1 
מרינה, הרצליה פיתוח. 

Ph
ot

o 
by

 fr
ee

pi
k

”60 על הים“ רח‘ הצדף ו, בניין מנהלת המרינה קומה ב‘
60alhayam@gmail.com :טלפון: 09-9541086 | 09-7682558 | מייל




