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ּבמּבוליאו

אנחנו שמחים גאים ומתרגשים לפתוח את עונת הקונצרטים החדשה שלנו 
איתכן ואיתכם - תזמורת ירושלים מזרח ומערב!

לאחר שנה מרגשת של התבססות בעיר הקודש, ביתנו, והשתלבות אורגנית 
בחייה התרבותיים, המוסיקליים והחינוכיים, השנה נכוון להעמיק את הקשר 
הזה ולהביא את השפה הירושלמית המיוחדת שלנו לכל מקום שניתן בארץ 

ובעולם.

אנחנו פותחים את העונה עם קונצרט ״חם״ במיוחד; שלושה אמנים מחו״ל 
שקולותיהם הם חלק מפס הקול של כל חובב מוסיקה לטינית וספרדית ברחבי 
העולם, להקת לוס ניניוס דה שרה, בשיתוף פעולה עם זמר הפלמנקו האחד 
והיחיד שלנו, יהודה ״שוקי״ שוויקי, וביחד עם הצליל הייחודי והחד פעמי של 

הנגנים הנפלאים שלנו אמורים לייצר לכם פתיחת עונה תוססת במיוחד!

אנחנו ממשיכים, בכל הכוח, לייצר את האומנות והתרבות הכי גבוהות ומבדרות 
שאנחנו יכולים, בזכותכם ועבורכם.

ועל כך שאתם נותנים לנו את האנרגיה והכוח לכך, אנחנו מודים לכם מעומק 
הלב.

בברכה,

עופר אמסלם  תום כהן

מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי מנכ״ל  

קהל נכבד,

ּבמּבוליאו



ּבמּבוליאו
Los Niños de Sara (בספרדית, "הילדים 
של שרה") היא להקה מוזיקלית של 
צוענים דוברי ספרדית ממונפלייה, 
צרפת. הם יוצרים ומבצעים בזכות 
בשל  ביותר  ידועים  אבל  עצמם, 

.Alabina מעורבותם בלהקת

חברי הלהקה הם בני דודים מניימס, 
צרפת, שמנגנים ושרים יחד מאז היו 
14. לרוב הם מתוארים כשילוב  בני 
בין ה"ג'יפסי קינגס" לבין "המועדון 

החברתי של ּבּואנַה ויסטה". הלהקה משלבת מוזיקה קובנית, רומבה קטלאנה 
ופלמנקו (בעיקר רומבה פלמנקה) ומציעה גם נגיעות של השפעה צפון 

אפריקאית.

 ,Manitas de Plata  -ו Paco de Lucía :לאחר שליוו אמני פלמנקו ידועים כמו
הם ייסדו את להקת Alabina עם הסולנית אישתר, המשלבת מוזיקת פלמנקו 
ושירה ערבית, שכיכבה במצעדי מוזיקת עולם ומוזיקה לטינית של מגזין 

בילבורד.

שמות ארבעת בני הדודים הם: אנטוניו ("טוניו", שנכתב גם אנטואן) קונטרראס, 

רמון קומפאס, סנטיאגו ("סנטי") לורנטה, וקוקו. למרות שהם מדברים ספרדית 
וצרפתית, הם שרים רק בשפה הספרדית. טוניו, הוא הזמר הראשי ומנגן 
בגיטרה. בנוסף לכך שכולם מלווים אותו בשירה ונגינה. רמון וסנטי מנגנים 

בגיטרה וקוקו מנגן כלי הקשה. בקונצרט זה יופיעו טוניו, סנטי ורמון. 

 La Cubanita :לוס נינוס דה שרה הפיקו בכוחות עצמם, שני תקליטורים
בשנת 2001  ו- Gipsyolé בשנת 2003. השירים שלהם עוסקים לרוב בנושאים 
כמו:משפחה, אהבה,  אלוהים וכו'. לוס ניניוס הם קתולים. כיום הם חיים 

בצרפת ועובדים על אלבום חדש.

Los Niños de Sara - לוס ניניוס דה שרה 



ּבמּבוליאו

יהודה שויקי (שוקי) נולד בישראל ב-1983. החל 
ללמוד גיטרה פלמנקו בארץ בגיל 15 עם מורים

פרטיים ובאופן אוטודידקטי. התחיל ללוות רקדניות 
פלמנקו במרכז לאמנות הפלמנקו "דואנדה" של 
שרון שגיא בירושלים. בשנת 2002 נסע לראשונה 
לספרד, בתחילה כדי ללמוד גיטרה פלמנקו בחרס 
דה לה פרונטרה, ספרד. מאז נסע רבות לספרד כולל 
תקופה של כשלוש שנים בה התגורר בסביליה כדי 

להשתלם בנגינה ובשירת פלמנקו.

בגיל 23 קיבל מלגת לימודים שאפשרה לו ללמוד במשך שנתיים שירת פלמנקו 
 .Fundacion Cristina Heeren De Arte Flamenco באקדמיה לפלמנקו בסביליה
 Antonio Jero, jose mendez, jose luis balao, jose  בין השאר למד אצל המורים

de la tomasa, paco taranto, calixto sanches ועוד.

בשנת 2009 חזר לארץ ומאז הוא מופיע בשירה ובנגינה באופן שוטף על 
במות שונות בארץ ובחו"ל עם הרכבי פלמנקו ישראלים וספרדים והרכבים 

המשלבים פלמנקו עם מוסיקה בסגנונות שונים.

כשחזר לישראל הפך לזמר הפלמנקו המוביל בארץ, ולאחד המורים 
המבוקשים לנגינה ולשירת פלמנקו. הוא מופיע עם מיטב אמני הפלמנקו 
בארץ, ביניהם התזמורת ירושלים מזרח ומערב, התזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד, להקת הפלמנקו הישראלית, להקת הפלמנקו "רמנגאר", 
להקת amenco natural� של שרון שגיא. בנוסף הופיע עם אמני הפלמנקו 
 La Farruca, belen maya, Rafael amargo, alejandro הבינלאומיים 

Granados, montse cortes, esperanza Fernandez, jesus carmona, ועוד

במקביל לעבודתו בארץ, ממשיך לבקר בספרד לעתים קרובות לספרד, מופיע 
עם אמנים מקומיים ומעמיק באמנות הפלמנקו.

יהודה שוויקי



ּבמּבוליאו
מנצח, מלחין, ומעבד. למד מוזיקה בברלין ובעיקר 
בארץ אצל פרופסור יצחק סדאי. עבד עם תזמורות 
ביניהן התזמורת הפילהרמונית  בארץ,  רבות 
הישראלית. עבד כמפיק מוזיקלי עם אמנים כמו 
שלמה גרוניך, שלמה ארצי, מוש בן ארי ועוד. 
בלהקת הדורבנים, שם  דרכו כחבר  החל את 
תיפקד כבאסיסט ומתזמר. מעבד ומנצח בתזמורת 
ירושלים מזרח ומערב, ובקונצרטים לילדים לנוער 

של התזמורת מזה כ-10 שנים.  

אייל מזיג 



ּבמּבוליאו
תוכנית הקונצרט

1. אנא אלאד'י | אינסטרומנטלי

2. און אמור ויוי + ואמוס אה באיילאר (ג'יפסי קינגס). 

מבצעים: "לוס ניניוס דה שרה"

3. אּונַה מוצ׳אצ׳ה + לה קובניטה – מילים לחן וביצוע: "לוס ניניוס דה שרה"

4. אה מי מאנרה (ג'יפסי קינגס). מילים: פול אנקה | לחן: ג'אק ראבו. תרגם: וינסטה פרננדז 

| מבצעים "לוס ניניוס דה שרה" ויהודה שוקי שוויקי

5. "קונצ'רטו לתזמורת אנדלוסית" | יצירה מקורית מאת אדיר לוי

6. סולו קיירו קאמינר - (פאקו דה לוצ'יה) 

מילים: חוסה סנצ'ס לחן: עממי | מבצע: יהודה שוויקי

7. לו בואנו אי לו מאלו - מילים ולחן:לין קורטס | מבצע: יהודה שוויקי

8. אונה רוזה פה טו פלו -  (קמרון דה לה איסלה) 

מילים ולחן: jose sanches ,ramon trujillo, jose rodriguez | מבצע: יהודה שוויקי

9. דג׳ובי דג׳ובה + וולארה + באילה מה (ג'יפסי קינגס)

מבצעים: "לוס ניניוס דה שרה"

10. היסטוריה דה און אמור

מילים ולחן: Carlos Eleta Almarán | מבצעים: "לוס ניניוס דה שרה" ויהודה שוויקי

11. הדרן - במבוליאו (ג'יפסי קינגס)

מבצעים: "לוס ניניוס דה שרה" ויהודה שוויקי



ּבמּבוליאו
 - ana ladi - 1. אנא לאד'י - أنا الذي

אינסטרומנטלי
אנא אלד'י הוא שיר אנדלוסי קלאסי 

أنا الذي مالي سنيْد
المؤلف: أبو الحسن الششتري

אנא אלד‘י מאלי סניד

מחבר: אבו אלחסן אלששתרי 

أنا الذي مالي سنيْد

ِلمْن ُنَعاوْد قصتي

حتى بقيت وحدي فريْد

وا الطيوْر لغربتي َحنُّ

لو كاْن قلبي من حديْد

لكان يذوْب يا حسرتي

ي الدموْع فاضْت على خدِّ

شيْء خفيته قد ظهْر

فارقُت ناسي والربوْع

الله يلهمني الَصبْر

في القلب موضع للحبيب

إن غاب عنه أو حضر

אני הוא זה ששילמתי

למי אחזור שוב על סיפורי

עד שנשארתי לבדי בודד

אפילו הציפורים חשו בזרותי 

לו היה לבי עשוי ברזל

הוא היה מתמוסס, מרוב צערי

על לחיי זולגות הדמעות

משהו שהסתרתי הופיע

עזבתי את אהובי ומקומות חיי 

שאלוהים יזכה אותי בסבלנות

בלב יש מקום לאהוב

בין אם הוא נעדר או נמצא



ּבמּבוליאו
 Gipsy Kings - UN Amor Vivi .2

Gipsy Kings (ג'יפסי קינגס) היא להקה צרפתית במקור מאזור ארל ומונפלייה  שבצרפת, 
אשר מבצעת שירים בספרדית. למרות שחברי הלהקה נולדו בצרפת, הוריהם היו ספרדים 

ממוצא צועני שנמלטו מקטלוניה במהלך מלחמת האזרחים בספרד של שנות ה-30. 
הלהקה כינתה את עצמה במקור "Los Reyes" ("לוס רייס" - בספרדית: המלכים).

בני משפחת רייס הגיעו לצרפת בעקבות מלחמת האזרחים שהתקיימה בספרד ב-1930 
והמשיכו את המסורת של מוזיקת הרומבה פלמנקו גם שם. היום ה- Gipsy Reyes נחשבת 
ללהקה המובילה בעולם בקצב הרומבה והפלמנקו. הלהקה מורכבת מהזמרים המקוריים 

אנטוניקו רייס וטאמבו רייס, ויחד איתם דור ההמשך שהתווסף ללהקה המיתולוגית.

בני משפחת רייס הקימו בשנות השישים את להקת ה-Los Reyes, אך לפריצה הגדולה 
שלהם הם זכו רק בשנות השמונים כאשר בן דודם, גיטריסט העל מניטאס דה פלאטה 
("ידי הכסף"), הזמין אותם בשנות השמונים להופיע ביום הולדתה של בריז'יט בארדו, 

שם ראה אותם מפיק גדול שהחליט להפוך את ההרכב לבינלאומי וכך שונה שם הלהקה 
.Gipsy-Kings-ל Los Reyes :משמו המקורי

בין הלהיטים המוכרים של הלהקה: "ג'ובי ג'ובה", "באמבולאו", "וולארה", "און אמור" 
.Eagles של ה Hotel california" והקאבר הנודע של הלהיט

ההופעה האחרונה של הלהקה בישראל נערכה ב-25 ביוני 2011 באמפי-פארק ברעננה.



ּבמּבוליאו
און אמור ויוי (אהבה חיה) 

ג'יפסי קינגס
תרגום: שירה אוחיון

UN Amor Vivi
Gipsy Kings

אהבה אחת
חוויתי אהבה, ובכיתי

והיא אמרה לי
"מילותיו של אלוהים

בוכות למענך
וזה מתוך אהבה"

אהבה
חוויתי אהבה אחת

ובכיתי,
מיוסר

"מילותיו של אלוהים
בוכות למענך

וזה מתוך אהבה"
(X2) פזמון

------------
עצרי! עוד כשחייתי איתך

שם התאהבתי בך
בלי נשיקותייך אני כבר לא מסוגל

לחיות או לזכור

הייתי רוצה,
כדי להבין את האהבה ולדעת מהי,

שהיא תרצה אותי (כך), מיוסר
"מילותיו של אלוהים

בוכות למענך
וזה מתוך אהבה"

(X2) פזמון

עצרי! עוד כשחייתי איתך
שם התאהבתי בך

בלי נשיקותייך אני כבר לא מסוגל
לחיות או לזכור

Un amor 
Un amor vivi llorando. 
Y mi decia: 
Las palabras de Dios, 
Llorando por ti- es con amor. 
Un amor 
Un amor vivi llorando 
ya tormentado
Las palabras de Dios, 
Llorando por ti- es con amor. 
Hay para ya vivir acunto a ti. 
Me enamore alla de ti. 
Ya sin tus besos yo no puedo 
vivir en el acordar. 
Yo quisiera 
Para entender un amor y saber 
Que me queria ya tormentado. 
Las palabras de Dios, 
Llorando por ti- es con amor. 
Hay para ya vivir acunto a ti. 
Me enamore alla de ti. 
Ya sin tus besos yo no puedo 
vivir en el acordar. 
ah-lo-lai-lo...



ּבמּבוליאו
Gipsy Kings - Vamos A Bailar 

ואמוס אה באיילאר (בואי נרקוד)
ג'יפסי קינגס

תרגום: שירה אוחיון

Vamos A Bailar
Gipsy Kings

העניקי לי במתנה, 
את עשרים שנותייך
העניקי לי במתנה, 

מבלי לדעת למה
העניקי לי במתנה, 

את עשרים שנותייך
העניקי לי במתנה, 

מבלי לדעת למה
אני שוקל, 

אם את רוצה אותי.
בדומה לי, אני רוצה אותך!

.ילדה יפה, 
אם את רוצה אותי.

בדומה לי, אני רוצה אותך!
אשקול, כבר, אהבה כנה

מאהבה הזאת, אני כל כך חיפשתי
בואי ונרקוד, 
בואי ונשיר, 
בואי ונרקוד

את הקצב הזה שאנו מנגנים
בואי ונרקוד, 
בואי ונשיר, 
בואי ונרקוד

את הקצב הזה שאנו מנגנים

אני שוקל 
האם  זו אהבה כנה

האהבה כזאת, 
אני כל כך חיפשתי

שתדעי, שאני כן 
ואהבה כזאת, 

אני כל כך חיפשתי
בואי ונרקוד, 

Regala me
Tu viente aandntildeos
Regala me
Sin saber porque
Regala me
Tu viente aandntildeos
Regala me
Sin saber porque
Considere
A si tu me queres
Adi me lo
Diga me lo ya
Nina bonita
Ay si tu me quieres
Como yo
Yo te quiero a ti

Vamos a bailar
Vamos a cantar
Vamos a bailar
Este ritmo que tocamos
Vamos a bailar
Vamos a cantar
Vamos a bailar
Este ritmo que tocamos

Considere
Ya un amor sincero
De aquel amor
Tanto yo busque
Corre da ti
Ay yo soy sincero
Ay de este amor
Tanto yo busque
Vamos a bailar
Vamos a…



ּבמּבוליאו
Una Muchacha .3

Gipsy Kings - Vamos A Bailar

אּונַה מוצ׳אצ׳ה
מילים ולחן: לוס ניניוס דה שרה

תרגום: שירה אוחיון

Una Muchacha
Los Niños de Sara        

יש אישה אחת 
שמה לולה

כשאני שר לה
איך היא משתגעת

אני שר לה את הרומבה שלי
רק את הרומבה לבד

ובעוד אני שר לה
היא משתגעת

הנערה המולאטית מהוואנה
שלא אוהבת אותי

היא לא אוהבת אותי ולא מדברת אתי
הנערה המולאטית מהוואנה

שלא אוהבת אותי ולא מדברת אתי

הנה אנחנו
’הילדים של  שרה‘

אנחנו שרים ורוקדים
מסביב לעולם

  
עם הגיטרות שלנו
והקצב היפה הזה

אנחנו מנגנים ושרים
מסביב לעולם

הנערה המולאטית מהוואנה
שלא אוהבת אותי

היא לא אוהבת אותי ולא מדברת אתי
הנערה המולאטית מהוואנה

לא אוהבת אותי ולא מדברת אתי

Hay una muchacha 
Que se llama Lola 
Quando yo le canto
Ay se vuelve loca

Le canto mi rumba
Esta rumba sola
Mientras que le canto 
Ella se vuelve loca

La chica mulayita de la Habana
Que no me quiere
no me quiere y no me habala
La chica mulayita de la Habana
Que no me quiere y no me habala

Hay nosotros somos
Los Niños de Sara         
Cantamos y bailamos
Por el mundo entero
 
Con nuestras guitarras
Y este ritmo bueno
Tocamos y cantamos  
Por el mundo entero 

La chica mulayita de la Habana
Que no me quiere
no me quiere y no me habala
La chica mulayita de la Habana
Que no me quiere y no me habala
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Los Niños de Sara - La Cubanita

לה קובניטה (הקובנית)
לוס ניניוס דה שרה

תרגום: שירה אוחיון

La Cubanita        
  Los Niños de Sara -        

תרקדי לי
תרקדי לי

באותו לילה בחגיגה
ראיתי ילדה שחורה רוקדת

השחורה הזו רקדה לי
בקצב הטרופי הזה

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה (אני 
הולך איתך)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה 
(הנה, בוא, בוא, בוא)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה
אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה

באותו לילה בחגיגה
ראיתי ילדה שחורה רוקדת

השחורה הזו רקדה לי
בקצב הטרופי הזה

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה (אני 
הולך איתך)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה 
(הנה, בוא, בוא, בוא)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה (אני 
הולך איתך)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה

הו, קובנית שלי
הו איך אני אוהב אותה
קובנית, קובנית, קובנית

הו את החיים שלי

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה (אני 
הולך איתך)

 אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה 
(הנה, בוא, בוא, בוא)

אי תרקדי לי, בקצב הטרופי הזה (אני 
הולך איתך)

Ay bailame 
Ay bailame 

La otra noche en una juerga
Yo vi de bailar una negra
Esa negra me baliaba
Ese ritmo tropical

Ay bailame, ese ritmo tropical (que yo me voy 
contigo)
Ay bailame, ese ritmo tropical (hay, ven, ven, ven)
Ay bailame, ese ritmo tropical
Ay bailame, ese ritmo tropical

La otra noche en una juerga
Yo vi de bailar una negra
Esa negra me baliaba
Ese ritmo tropical

Ay bailame, ese ritmo tropical (que yo me voy 
contigo)
Ay bailame, ese ritmo tropical (hay, ven, ven, ven)
Ay bailame, ese ritmo tropical (que yo me voy 
contigo)
Ay bailame, ese ritmo tropical

Ay mi cubana
Ay como la quiero
Cubana, cubana, cubana
Ay eres mi vida

Ay bailame, ese ritmo tropical (que yo me voy 
contigo)
Ay bailame, ese ritmo tropical (hay, ven, ven, 
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Gipsy Kings - A Mi Manera .4

אה מי מאנרה (בדרכי שלי)

ג'יפסי קינגס 

תרגום: שירה אוחיון

A Mi Manera

Gipsy Kings
בדרכי שלי 

אני יודע שלא תבואי

ולכן החלטתי לשכוח

לעזוב את האהבה החדשה

כך עדיף

בדיוק כמו שלי

לעזוב ולהמשיך לחיות

בעולם הזה מלא העצב

לעזוב ולהמשיך לחיות

בדרכי שלי

אני רוצה לחיות 

לא יותר מזה

אני אמשיך לזכור 

את אותה אהבה חדשה

כך הכי טוב

הלוואי ויכולתי לשכוח

היה עדיף

אני רוצה לחיות 

וזה הכל

כן, בדרכי שלי 

A mi manera
Yo se que no vendras
Por eso ya
Tanto la olvido
Dejar un nuevo amor
Tanto mejor
Ay como el mio
Deja e ir a vivir
En este mundo de tristeza
Deja e ir a vivir
A mi manera
Yo quiero ser
Ay nada mas
Me quedare
A recordar
Un nuevo amor
Tanto mejor
Quisiera olvidar
Tanto lo mejor
Quisiera vivir
Ay nada mas
A mi manera
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5. יצירה מקורית מאת אדיר לוי - 

"קונצ'רטו לתזמורת אנדלוסית" 

אדיר לוי - ביוגרפיה
אדיר לוי נולד בשנת 1982 בעיר אילת. בוגר תואר ראשון במסלול למוסיקה רב-תחומית 
בהצטיינות וכן תואר שני בקומפוזיציה בהצטיינות יתרה. תלמידם של פרופ' צבי אבני 

ופרופ' חיים פרמונט לקומפוזיציה ותלמידו של ד"ר זכריה פלאווין לפסנתר.

מלחין ומעבד בקשת רחבה של סגנונות להרכבים סימפוניים וקאמריים ורבות מיצירותיו 
משלבות בין מזרח למערב. זכה בפרסים רבים על יצירותיו ובין היתר בתחרויות 

הקומפוזיציה ע"ש חנה ידור-אבני על יצירותיו למחול (2008, 2009), בתחרות 'הלחנה 
לתזמורת מזרחית' (2008), בפרס חיים אלכסנדר (2010) וכן בתמיכתה של ה"קרן לעידוד" 

של אקו"ם לשנת 2012, על "יצירתו המוזיקלית המקורית" ובתמיכתו של משרד המשרד 
ו"פיס תרבות" על אלבום יצירותיו הקלאסיות-מודרניות, "יוצר יחידתי".

בנוסף לפעילותו כמלחין אדיר פעיל גם כמעבד וכזמר-יוצר. במהלך השנים האחרונות 
עיבד מגוון שירים ויצירות לתזמורות סימפוניות ולהרכבים קאמריים ושיתף פעולה עם 

אומנים מהשורה הראשונה בישראל וביניהם יהונתן גפן, שלמה גרוניך, ברי סחרוף, אסף 
אבידן, דויד ד'אור ועוד.

יצירותיו ועיבודיו בוצעו ע"י התזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור, סימפונט 
רעננה, תזמורת המהפכה, הסינפונייטה הישראלית באר שבע, אנסמבל מיתר, אנסמבל 
סולני ת"א ועוד. כזמר-יוצר אדיר כותב, מלחין ושר שירים מקוריים מזה שנים ארוכות. 

אלבומו הראשון, "פוקח עיניים", זכה לתשומת לב תקשורתית ולביקורות משבחות 
והסינגל "פוקח עיניים" אף היה מועמד לשיר השנה במצעדים הרשמיים הלאומיים.

"בשנים האחרונות אני מתמקד יותר ויותר בתחום של מיזוג תרבויות שבא לידי ביטוי 
ביצירתי ובמיוחד בחיבור המוזיקה המערבית עם המוזיקה הערבית ועם עולם הפיוט 

וכן עם שילובם של אומנים מתחומי מוזיקה שונים בעולם המוזיקה הקלאסית-מודרנית 
והקונצרטנטית. כפסנתרן אני עובד עם הרכבים אנדלוסיים והשילובים שבין עולמות אלו 

למוסיקה הקלאסית-מודרנית אומנותית מהווה עבורי את שיא הביטוי המוזיקלי".
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במקביל לפעילותו האמנותית, אדיר יוזם ומנהל אמנותי של שלל אירועי תרבות ואומנות 

וביניהם "פרוייקט סינסתזיה" – אשר מחבר מוזיקאים מהתחום הקלאסי, הג'אז והרוק עם 
יוצרי וידאו קליפים ומוביל תוכניות חינוכיות מוזיקליות במוסדות תרבות וחינוך ברחבי 

הארץ.

קונצ'רטו  לתזמורת  אנדלוסית – דבר המלחין
היצירה "קונצ'רטו לתזמורת אנדלוסית" הוזמנה ע"י מאסטרו תום כהן והולחנה במיוחד 

עבור תזמורת ירושלים מזרח-מערב בתמיכת משרד התרבות ופיס תרבות וראשית אביע 
תודתי העמוקה לתזמורת, למפעל הפיס ולמשרד התרבות על הבעת האמון בי וביצירתי.

מלאכת ההלחנה של היצירה הזאת הייתה מורכבת ופשוטה כאחד עבורי. את העבודה 
עליה התחלתי ממש יום לאחר שנכחתי בקונצרט סוחף של התזמורת. הסאונד המיוחד 

שלה לא הפסיק להתנגן לי בראש; הקווים המלודיים והמקצבים הייחודיים כמו שרק היא 
יודעת לייצר נותרו טריים וחזקים בזיכרון שלי. בעקבותיהם הנושא הראשי של היצירה 

התגבש במהירות ובקלות, נושא שמאופיין כקו מלודי מתפתל המבוסס על סולם פנטטוני. 
ואולם, גם לאחר שהלחנתי את הנושא הראשי והרגשתי כי יש ביכולתו לשאת את היצירה 
כולה – עמדתי בפני דילמה לגבי המשך הפיתוח. אולי מכיוון שביקשתי למצוא קול מרענן 

ואף מעט שונה מהמוזיקה המסורתית המפוארת שהתזמורת מנגנת בד"כ, והלא השינוי 
הזה וההתרחקות המדודה מהמסורת צריכה להיעשות לדעתי ביראת כבוד ובזהירות. 
בשנים האחרונות אני ממשיך להתעמק בתפר שבין מזרח ומערב ובכל יצירה מתחבט 

מחדש כיצד לייצר שילוב אמין וקוהרנטי של שני העולמות המוזיקליים הללו. כמוזיקאי 
שעוסק בסגנונות רבים - מהמוזיקה הקלאסית, דרך הג'אז, הפופ-רוק, עולם הפיוט ועולם 

המוזיקה הערבית – אני עובד תמיד בשאיפה לייצר חיבורים במקומות שהם עדיין לא 
ממש קיימים. והלא זאת מהותה של המוזיקה לדעתי; לחבר במקום להפריד; לעורר אהבה 

והתרגשות, מחשבה ועניין – תוך שימוש ברעיונות מקוריים וחדשים.

בימים לאחר הלחנת הנושא הראשי חזרתי להאזנה למקורות השראה ראשוניים 
עבורי. מסטרווינסקי, ראוול וברטוק דרך פריד אל-אטרש, אום כולתום, פט מט'יני, בראד 

מלדאו, דודו טסה, שלום חנוך, סטינג ורבים אחרים. כמו כן התעמקתי במשמעותו של 
הקונצ'רטו ומה הוא מייצג עבורי, שהלא קונצ'רטו מולחן בד"כ לתזמורת ולכלי סולו 

ומבקש להבליט את ייחודו של הכלי הסולן אל מול התזמורת. לבסוף הגעתי למסקנה 
שייחודה של תזמורת ירושלים מזרח-מערב הוא שהיא מורכבת מנגנים שהם סולנים, 

כלומר – התזמורת כולה היא גוף אורגני בעל צליל הומוגני וייחודי רק לה, אך בו זמנית, 
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אם נבודד כלים מתוכה יואר פתאום ייחודו של כל נגן וכל כלי. ולכן החלטתי שהיצירה 

תולחן כ"קונצ'רטו לתזמורת" ותיקרא כך ובזאת תעניק לכלי התזמורת השונים ובדגש על 
אלו האותנטיים, גישה סולנית, אישית ולעיתים אף וירטואוזית. וכך, היצירה מכילה קווים 

מלודיים ארוכים אשר מנוגנים ביוניסון ומבליטים את ייחודיותם של הכלים האותנטיים 
כמו הנאי, העּוד , הקנון והכינור הערבי אך מצד שני חלקים רבים בה מבוססים על 

הרמוניות עשירות ומתוחות אשר תוזמרו בכלי המיתר וכלי הנשיפה, הרמוניות אשר 
שואבות השראה מעולם הג'אז; ומעל כל אלה חולשת טכניקת כתיבה "קלאסית" 

שמשפיעה על הצורה והמבנה ומרחיבה את החלקים המלודיים מכאלה שמנוגנים 
ביוניסון בלבד לכאלה שמכילים בתוכם קונטרה-פונקט רחב.

הנושא הראשי של היצירה הולחן על סולם פנטטוני כאמור, ההרמוניות בחלקים השונים 
מבוססות ברובן על קוורטות אשר נגזרות מהסולם הפנטטוני ומרווח הקוורטה מופיע 
למעשה כמוטיב מבני ביצירה כאשר הוא המרווח שמבדיל בין המרכזים הטונאליים 

השונים שבה. שלושת המרכזים הטונאליים – G, C  ו – F  יוצרים יחדיו אקורד קוורטה 
רחב, שנעוץ בשורש היצירה. באופן זה ביקשתי לבסס דווקא הרמוניה ביצירה שהטריגר 

להלחנתה הינו נושא מלודי. שלושת הצלילים הראשונים אשר פותחים את היצירה 
בכינורות הראשונים מופיעים בווריאציות שונות ובתזמורים שונים לכל אורכה, ומוטיב 

תמציתי זה אשר חוזר בכלים שונים ובצורות שונות היווה עבורי כמעין "טוניקה מלודית", 
המקום הבסיסי שממנו הכל מתחיל והכל נגמר. באופן זה ביקשתי לשזור את האלמנטים 

המוזיקליים השונים זה בזה כְש�ִתי ָוֵעֶרב, בתקווה שהצלחתי לייצר שלם הגדול מסך 
חלקיו, בדיוק כשם שתזמורת ירושלים הבולטת והייחודית בצליל שלה הצליחה לעשות 

מהקמתה ועד היום.

אדיר לוי

נובמבר 2017

*היצירה הולחנה בסיוע מועצת הפיס לתרבות ולאמנות   
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 - solo quiero caminar .6

מוזיקה: paco de lucia . מילים: jose sanches/popular. ביצוע: יהודה שוויקי

solo quiero caminar
paco de lucia 
jose sanches/popular

סולו קיירו קאמינר (רק רוצה ללכת)
מוזיקה: פאקו דה לוצ‘יה

מילים: חוזה סאנצ‘ס
תרגום : יהודה שוויקי

solo quiero caminar
como corre la lluvia en el cristal
como camina el rio hacia la mar

repican tocando al alba
la torre de la campana
un rayo de sol alumbra
la escarcha de la mañana
al guruguru...

De la Alameda a Triana
Andando por toda sevilla
Voy buscando a mi gitana
Cantando por siguiriya
Al guruguru…
Solo quiero…

Luz del alma me adivina
Que a mi me alumbra el corazon
Mi cuerpo alegre camina
Porque de ti lleva la ilusion
Como el agua…
Solo quiero….

אני רק רוצה ללכת
כמו שהגשם זולג על החלון

כמו שזורם הנהר אל הים

מגדל הפעמון      
מנגן צילצוליו לזריחה/שחר

וקרן אור מאירה
את צינת הבוקר

 מאלמדה ועד טריאנה
הלכתי בכל סביליה

מחפש את הצוענייה שלי
ותוך כדי אני שר סיגיריה

...אני רק רוצה ללכת

אור הנשמה מוצא אותי
ומאיר את ליבי

גופי הולך בשמחה
כי אליך הוא מצפה

...אני רק רוצה ללכת
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פאקו  דה  לוסיה

פרנסיסקו סנצ'ס גומס (בספרדית: Francisco Sánchez Gomes; שנודע בשם הבמה פאקו 
דה לוסיה (Paco de Lucía) או פאקו, נולד בשנת 1947 באלחסירס שבספרד. דה לוסיה היה 
יוצר וגיטריסט ספרדי ונודע בעולם כאחד מגדולי הגיטריסטים של זמננו. הוא הוכר ברחבי 
העולם כאמן פלמנקו מוערך שבזכותו הפך הפלמנקו ממוזיקה עממית למוזיקה אמנותית. 

דה לוסיה הוביל קו של סגנון פלמנקו מודרני, והיה לאחד מנגני הפלמנקו הבודדים 
שהצליחו גם בסגנונות אחרים, כמו ג'אז, מוזיקה קלאסית ומוזיקת עולם. 

שיתוף הפעולה החדשני של פאקו עם זמר הפלמנקו המצליח קאמרון דה לה איסלה היה 
לחלק ממהפכת הפלמנקו המודרני. פאקו שיתף פעולה גם עם אמני הפיוז'ן אל דימיולה 

 ,"Friday Night In San Francisco" וג'ון מקלפלין, ושלושתם הוציאו יחד אלבום בשם
שהתחבב על אוהבי הפיוז'ן.

לקהל הרחב, דה לוסיה נודע בעקבות הופעתו בקליפ של בריאן אדמס לשיר 
"?Have You Ever Really Loved a Woman". זכה בפרס נסיך אסטוריאס לשנת 

2004  בקטגוריית אמנויות.

פאקו נפטר בגיל 66 בפברואר 2014 מדום לב כששהה עם משפחתו במקסיקו.  

”מעבר להיותו גדול הגיטריסטים של המאה ה-20, הוא שינה את פני הפלמנקו ברמת 
הקומפוזיציה והפתיחות לסגנונות מוזיקלים אחרים , ולפיוז‘ן. ישנו הפלמנקו של לפני 

פאקו והפלמנקו שאחריו...ניתן לומר שכל אמן פלמנקו שפועל ויוצר כיום, מושפע בצורה 
זו או אחרת. הוא הכניס לפלמנקו כלים אחרים שלא היו נהוגים לפני כן בפלמנקו המסורתי 

כמו: קחון , בס, חליל, פסנתר והחדשנות היצירתית שלו השפיעה גם על ריקוד הפלמנקו. 
(יהודה שוקי שוויקי, זמר ואמן פלמנקו)   



ּבמּבוליאו
lo bueno y lo malo .7

       

לו בואנו אי לו מאלו (הטוב והרע)
מילים ולחן: לין קורטס

lo bueno y lo malo
Lin Cortes

Paso la vida pensando en lo bueno y lo 
malo.
mi mente está triste me siento algo extraño,
mi cuerpo se agota mi alma lo nota,
de ver en el mundo mentira de otra oca,
la loca envídia que trae la mentira
palabras tan falsas que por mi mente pasa,
hoy pasa y yo....

El tiempo se pasa y los años me cansan,
de ver la mentira que traen gente vana,
mi tiempo está en vilo yo sé que me pasa
mentiras, palabras y todo es una falsa
hoy tengo un momento de ansias con 
ganas
quisiera decir lo que siento en mi alma
la vida pasa, hoy pasa y yo.....-

y en mí, y en mí, y en mí, 
en mi mundo nuevo lo voy a olvidar
las aventuras que he podido vivir
en mí ,y en mí, que yai que yai
no aguanto más, mi historia es asi,
y en mi….



ּבמּבוליאו
8. אונה רוזה פה טו פלו (ורד אחד לשיערך)

una rosa pa tu pelo – camaron de la isla
(jose sanches,ramon trujillo, jose rodriguez)

Que pena y dolor, 
que eco más puro 
tenía Caracol. 
Que buen cantaor, 
dejaste una hería 
en mí corazón. 
Mira, así me siento yo: 
tan triste dentro de mí 
que tengo el corazón 
que me parece 
que se me va a morir 
si me das la alegría 
de tenerte a ti. 
Que mira lo que te llevo
que mira lo que te he traío: 
una rosa pa tu pelo 
y un vestío. 
Y porque me ha gustao 
tu forma de ser 
y sin ella no puedo vivir 
y a su vera me siento feliz. 
Y porque me ha gustao… 
Que pena y dolor… 
Lunita, luna de plata, 
rosa de los vientos, 
porque me causas tanta pena 
si te llevo dentro. 
Mal �n tengan los dineros 
si no tengo a mi verita 
a las persona que quiero. 
Y porque me ha gustao… 



ּבמּבוליאו
קאמרון דה לה איסלה

 (Camarón de la Isla ) חוסה מונחה קרוז, הידוע יותר בשם הבמה קאמארון דה לה איסלה
הוא מגדולי זמרי הפלמנקו של המאה ה-20 , וסמלה של הקהילה הצוענית באנדלוסיה.

קאמארון נולד ב בדצמבר 1950 למשפחה ענייה בעיר סן פרננדו במחוז קדיס. אביו הנפח 
ושאר משפחתו נהגו לשיר, לנגן ולרקוד פלמנקו באופן חובבני, וכבר כשהיה ילד צעיר נהג 
לשיר עמם. קאמארון לא זכה להשכלה פורמלית, ועד יום מותו לא ידע קרוא וכתוב. כילד 

פלא נהג קאמארון להופיע ברחבי ספרד, וכבר בגיל 19 יצא אלבום הבכורה שלו שהכיל 
השפעות של ג‘אז, רוק ומוזיקת עולם.

עד מותו ביולי 1992 מסרטן הריאות, גרם קאמארון למהפכה בפלמנקו, יחד עם אמנים 
נוספים עמם גם הופיע כגון פאקו דה לוסיה, ויסנטה אמיגו וטומטיטו. את המהפכה אמנם 

החלו אמנים כמו רמון מונטויה, כבר בראשית המאה ה-20, אך את נפחה המשמעותי 
קיבלה בזכות קאמארון וחבריו, שהפכו את הפלמנקו ל“פלמנקו מודרני“. ה“פלמנקו 

המודרני“ נותן יותר ביטוי לנגינה וירטואוזית על הגיטרה, ובנוסף פתוח לשימוש בכלים 
נוספים כמו ה“קחון“ - תוף הפלמנקו, פסנתר, סקסופון, גיטרה חשמלית,  בס וכדומה.

שם הבמה ”קאמארון“, שפירושו בספרדית חסילון, ניתן לו על ידי דודו בשל עורו הבהיר. 
הסיומת ”דה לה איסלה“, שמשמעה ”מהאי“, ניתנה לו שכן עיר מוצאו סן פרננדו שוכנת על 

אי (איסלה דה ליאון). זמר הפלמנקו יהודה שוויקי מגדיר אותו כ“מלך הפלמנקו“. 
 



ּבמּבוליאו
Gipsy Kings - Djobi Djoba .9

דג׳ובי דג׳ובה
ג'יפסי קינגס

תרגום: שירה אוחיון

Djobi djoba
Gipsy Kings

הי ילדה 
פגשתי אותך

לבד ברחוב
אני מרגיש שאני מאוהב בך 

אני מרגיש עצוב כשאני לבד 

דג‘ובי דג‘ובה
בכל יום אני אוהב אותך יותר

דג‘ובי דג‘ובה
בכל יום אני אוהב אותך יותר

לא מעניין אותי המרחק
שמפריד בינינו

אני שמח שאני עוזב
ואל תגידי לי 

אה פאראגוואי

Ay niña
yo te encuentro
solita por la calle
yo me siento ‘namorao (enamorado)
yo me siento triste solo
[Estribillo :]
Djobi djoba
cada dia yo te quiero mas
Djobi djobi djobi djoba
cada dia yo te quiero mas
Djobi djobi djobi djoba
cada dia yo te quiero mas
(repetir una vez)
Que no me importa
que la distancia
que nos separe
Yo me contento me retir’ (retiro)
Y no me diga...
ay Paraguaya ya yay
(Estribillo x2)



ּבמּבוליאו
Gipsy Kings  -VOLARE 

וולארה
ג‘יפסי קינגס

VOLARE
  Gipsy Kings

 Volare
Penso che sogno così
non ritorni mai più,
mi dipingevo le mani e la faccia di blu,
poi d’improvviso venivo dal vento rapito,
e incominciavo a volare nel cielo in�nito.
Volare, oh oh,
cantare, oh oh oh oh.
Nel blu dipinto di blu,
felice di stare lassù.
E volavo volavo felice
più in alto del sole ed ancora più su
mentre il mondo pian piano spariva
lontano laggiù.
Una musica dolce suonava soltanto per me.
Volare, oh oh
cantare, oh oh oh oh.
Nel blu dipinto di blu
felice di stare lassù
Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché
quando tramonta la luna li porta con sé,
Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli
che sono blu come un cielo trapunto di stelle...
Volare, oh oh
cantare, oh oh oh oh;
Nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù
E continuo a volare felice
più in alto del sole ed ancora più su
mentre il mondo pian piano scompare
negli occhi tuoi blu
La tua voce è una musica dolce
che suona per me.
Volare, oh oh
cantare, oh oh oh oh.
Nel blu degli occhi tuoi blu
felice di stare quaggiù



ּבמּבוליאו
Gipsy Kings - Baila Me

באילה מה
ג‘יפסי קינגס

Baila Me
Gipsy Kings

 

Pero lo siempre cantaré
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Baila baila baila baila
Baila baila baila me
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Este rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Esta rumba a ‘ta gitana
Lo que yo siempre cantaré

Cuando sei María Dolores
Cuando sei quei mal 
d’amore
Cuando sei mal a su vera
Cuando sei me va al dottore
(2Xs)
Baila baila baila baila
Baila baila baila me
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Cuando sei Maria Dolores
Cuando sei quei mal 
d’amore
Cuando sei mal a su vera
Cuando sei me va al dottore
(2Xs)
Baila baila baila baila
Baila baila baila me
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré
Esta rumba a ‘ta gitana
Lo que yo siempre cantaré
Que solo vive enamora’te
Que solo vive enamora’te
Me enamoré de esta gitana
Que me se ponga a bailando
Baila baila baila baila
Baila baila baila me
Esta rumba a ‘ta gitana
Que yo siempre cantaré
Pero lo siempre cantaré



ּבמּבוליאו
10. "היסטוריה דה און אמור"  

‘HISTORIA DE UN AMOR’
Carlos Eleta Almarán

"שם השיר: "סיפור אהבה
זמר: לואיס מיגל

Carlos Eleta Almarán :מילים ולחן
תרגום: שירה אוחיון

Ya no estas mas a mi lado corazón 
en el alma sólo tengo soledad 
y si ya no puedo verte 
por qué Dios me hizo quererte 
para hacerme sufrir mas. 

Siempre fuiste la razón de mi existir 
adorarte para mi fue religión 
en tus besos yo encontraba 
el calor que me brindaba 
el amor y la pasión. 

Es la historia de un amor 
como no hay otro igual 
que me hizo comprender 
todo el bien, todo el mal 
que le dio luz a mi vida 
apagándola después 
hay que vida tan obscura 
sin tu amor no viviré. 

כבר אינך לצידי, אהובה

ובנשמתי יש רק בדידות

ואם איני לא יכול לראותך

למה אלוהים גרם לי לאהוב אותך

.אם לא כדי לגרום לי לסבול יותר

תמיד היית הסיבה לקיומי

זה היה פולחן הדת שלי

בנשיקות שלך מצאתי

את החמימות שנתת לי

.את האהבה והתשוקה

זהו סיפור של אהבה

שאין דבר שווה לה

שגרמה לי להבין

את כל הטוב, וכל הרע

שמילאה את חיי באור

ואחר כך כיבתה אותם

הוי כמה שהחיים מעורפלים

בלי האהבה שלך

.אני לא מוכנה לחיות



ּבמּבוליאו
היסטוריה דה און אמור ("סיפור אהבה") הוא שיר בסגנון בולרו שנכתב בשנת 1955 על ידי 

המחבר Carlos Eleta Almarán  מפנמה לאחר מות אשתו של אחיו.

הוא זכה להצלחה מסחררת כי הוא היה חלק מהפסקול של סרט מקסיקני באותו שם, 
אשר צולם בשנת 1956, בכיכובם של ליברטאד למרק ואמיליו טוארו.

השיר זכה לגרסאות ולפרשנויות רבות של אמנים ידועים רבים, כולל מרקו אנטוניו מוניז, 
לואיס אלברטו דל פרנה, ליאו מאריני, חוסה ולז, חוליו איגלסיאס, לואיס מריאנו, רפאל, 

 ,Zanicchi פרז פראדו, לורה פיג'י, לורה פאוסיני, איווה Damaso ,זאלו רייס, ננה מושקורי
אידי גורמה, לוס פנצ'וס, פדרו אינפנטה, לסלי Cheung, דלידה, מריסלה, אנה גבריאל, 

סזריה אבורה, לואיס מיגל, חואן טורס, לוז קוסאל, דייגו אל סיגאלה ועוד רבים. הוא תורגם 
למספר שפות, כגון אנגלית או צרפתית, ואפילו גרסה רוסית בשם Pervaya vstrecha. גם 

בערבית זכה לגרסאות רבות, ביניהן אחת של לילי בוניש וישנה אפילו גירסה בסינית.



ּבמּבוליאו
GIPSY KINGS - BAMBOLEO .11

באמבוליאו
ג'יפסי קינגס

תרגום:שירה אוחיון

BAMBOLEO
  Gipsy Kings

האהבה באה בדרך הזו
זאת לא אשמתך

רואים סוס דוהר בשדות
בגלל ערכו הנמוך 

בגלל זה לא סלחתי לך על הבכי
האהבה הזו באה בדרך הזו

זאת לא אשמתך
אהבה של למכור ולקנות

אהבה מהחודש שעבר
במבלה, במבלה , במבלה

במבולאו, במבולאה
כי את החיים שלי

אני מעדיף לחיות ככה
במבולאו, במבולאה

כי את החיים שלי, אני מעדיף לחיות ככה
אין לך מחילה מהאל 

את החיים שלי, את המזל והגורל שלי
אבל הגורל נועד לשניים

ולכן אני בדיוק כמו אתמול
אני לא משתנה

אני לא יכול למצוא אותך בנטישה
זה בלתי אפשרי לא לפגוש אותך באמת

לכן יום אחד, לא יודע אם זה כלום
וזה יהיה כמו אתמול

אני חושב עלייך
במבולאו, במבולאה

כי את החיים שלי
אני מעדיף לחיות ככה

במבולאו, במבולאה
בגלל החיים שלי, אני מעדיף לחיות ככה

במבולאו, במבולאה
כי את החיים שלי

אני מעדיף לחיות ככה
במבולאו, במבולאה

כי את החיים שלי, אני מעדיף לחיות ככה

Este amor llega asi esta manera
No tiene la culpa
Caballo le ven sabana
Porque muy depreciado,
Por eso no te perdon de llorar
Este amor llega asi esta manera
No tiene la culpa,
Amor de comprementa
Amor del mes pasado
Bebele, bembele, bembele
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
No tiene pardon de dios
Tu eres mi vida, la fortuna del destino
Pero el destino tendressa para dos
Lo mismo yo que ayer
Lo mismo soy yo
No te encuentro a labandon
Es imposible no te encuentro de verdad
Por eso un dia no cuentro si de nada
Lo mismo you que ayer
Yo pienso en ti
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
Bamboleo, bambolea
Porque mi vida, yo la pre�ero vivir asi
(t. baliardo/j. bouchikhi/n. reyes)



ּבמּבוליאו
על הבמה



ּבמּבוליאו
צוות אומנותי

מנהלה
עופר אמסלם - מנכ״ל

שמעון יפרח - מנהל הפקה
יצחק אטיאס - מנהל במה
גיא שושן - ע. מנהל במה

לימור אמסלם - מנהלת שיווק ומכירות
שירה אוחיון - מנהלת תוכן ופרוייקטים

אילנה תורג׳מן - מנהלנית
אוולין פריינטה - חשבת

יוכי בר - שרות לקוחות ומנויים
יפה אטיאס - שרות לקוחות ומנויים

איציק אלון - דייל / הנה״ח
יפה פרץ - דיילת

ענת כהן - טלמרקטינג

תום כהן - מנצח ראשי ומנהל מוסיקלי
אייל מזיג - מנצח

אתי תבל - מנצחת
קארין בן יוסף - מנצחת
מאיר בריסקמן - מנצח

מתן יונה - מנצח
אלונה ממן - מנצחת

אמיל זריהן - סולן ראשי
ר׳ מאיר עטייה  - יועץ מוסיקלי (אלא אנדלוסית)

חיים אוחנה - ספריה ופרוייקטים
אלדד תמיר - סאונדמן 

צליל העמק - הגברה ותאורה
יעקב פלברבאום - צילום

אבי נישניבר - צילום וידיאו  


