סיפור תהילתו של אלסנדרו ספינה התחיל לפני הרבה מאוד שנים באיטליה .מעצם היותו בן של חובב
אופרה ,התחיל להתעניין במוסיקה ובאופרה בעיקר .לכן כבר
בגיל  17הוא מתחיל את לימודיו בקונסרבטוריון .במהלך
הלימודים השתתף בתחרויות ווקליות שונות וכמובן זכה בהן.
כישרונו של אלסנדרו ממשיך להתפתח עוד יותר ולאחר סיום
לימודיו הוא מפתח קריירה מקצועית ,כאשר הצעד הראשון
לקראת זה היה להשתתף בהפקות אופרה שונות באיטליה .עד
שיום אחד מחליט ספינה שאופרה לא חייבת להיות כל כך
רצינית וניתן לשנות את הדרך בה היא מוגשת לקהל .היום יש
לכם הזדמנות נהדרת לצאת למסע נפלא של נוסטלגיה יחד עם
אלסדנרו ספינה אשר מגיע אלינו למופע חד פעמי.

מופע ענק עם כל הלהיטים הגדוליםMr. Blue Sky, Last Train :
Can't Get You Out Of My To London, Don’t Bring Me Down,
 Head,ועוד רבים..
 THE ORCHESTRAחוזרים לישראל .חברי להקת הרוק האגדית
לשעבר  E.L.Oחוזרים לשלושה מופעי ענק בישראל ,במופע
שסחף אחריו מיליונים ברחבי העולם וכבש את הקהל הישראלי
במופעי ענק לאורך השנים .חברי ההרכב בחרו להקליט את אלבום ההופעה החיה שלהם במהלך המופעים בישראל והוא
יקרא  .Live From The Holy Landהמופע מגיש ההרכב את הלהיטים הגדולים והאהובים מכל הזמנים.
 Electric Light Orchestraאו כפי שכולם מכירים אותה  E.L.Oלהקה שכונתה על ידי ג'ון לנון "הבנים של הביטלס" ,מכרה
למעלה מ 100 -מיליון עותקים מאלבומיה
וזכתה בשלל פרסים יוקרתיים.

בכורה חדשה של הכוריאוגרף איציק גלילי מופע ששמו SUB
 ROSAהמביא אל הבמה את עוצמת הנסתר ומכאן משמעות

השם סאב  /רוסה.

בעקבות הופעתה המרשימה ב  2015במופע ״Forever Young״ ,להקת הבלט
מינכן חוזרת במופע מיוחד לחגיגת  100שנה להולדתו של מלך הטנגו –אסטור
פיאצולה.
במרכז הערב יצירתו המפורסמת ״ 4העונות של בואנוס איירס״ בביצוע  16רקדנים
וירטואוזים מרחבי העולם עם טמפרמנט ואנרגיה משכרת.
״...להקה קוסמופוליטית מרגשת ,טובי הרקדנים הצעירים באירופה ,המבצעים
רפרטואר איכותי ודרמטי בטכניקה מעולה ,זורמת ומלאת חן ...חוויה
מושלמת.״ Dance Europe

כרטיסים באינטרנט barak-tickets.co.il :טל  .04-8377777 .פקס.04-8494992 .
דוא"ל .barak2@barak-tickets.co.il :בעלי מלאכה  12חיפה.

