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 מופע מחווה ללהקת אבבא -מאמאמיה 
 ! בפעם הראשונה בישראל

Mama Mia- ABBA tribute show from London 
מגיע  -מופע מחווה ללהקת אבבא אותנטי ומפתיע בדימיון ללהקה האגדית 

 .עכשיו לארץ לאחר סיבוב הופעות באירופה עם מיטב השירים האהובים
 רכישה באתרל חץ כאןל

  בהזנת קוד קופון הארגון  במחיר הנחה של  149 ₪ במקום 185 ₪
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 סדרת המהפכה עושה זאת שוב והפעם עם מופע חדש המוקדש כולו ליוסי בנאי
 .היוצר, הזמר, השחקן והקומיקאי, חתן פרס ישראל ומגדולי אמני הבמה
 -אל התזמורת תצטרף שותפתו לבמה של יוסי בנאי לאורך שנים רבות 

 .האגדית רבקה מיכאליהשחקנית 
 .יתארחו גם אניה בוקשטיין ואבי גרייניק בקטעי משחק ושירה
 ,אחרי הערבים הקסומים שהוקדשו לתרנגולים ולגשש החיוור

יוצאת תזמורת המהפכה למסע בעקבות השירים, המערכונים והקטעים 
 .הנפלאים שיצר יוסי בנאי

כתבו בהשראתה, עם עם חיבור בין המוסיקה המוכרת לבין קטעים חדשים שנ
  ועם הגיבורים האהובים של בנאי, קטעי וידאו נדירים

יוצרת תזמורת המהפכה ערב מלא הומור וגעגוע אל האמן שהפך לאגדה 
 ישראלית עוד בחייו.

 רכישה באתרל חץ כאןל

 226₪ במקום 181₪במחיר הנחה של  בהזנת קוד קופון הארגון
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 .ב, בבכורה עולמיתההרכב האהוב חוזר במופע חדש ומלהי
מזמין אתכם להמריא אל חוויה  מופע בינלאומי חדש ,אחרי שכבשו את העולם

 .מוסיקלית וקומית בין גלקטית
כמיטב  להיטי ענק בביצועים מעיפים, הומור חייזרי קורע והכל 100מעל 

 המסורת של ההרכב
 .אותללא כלי נגינה ובביצוע הקול האנושי בלבד ובווירטואוזיות מעוררת השת

הצטרפו למסע השיבה הביתה של הווקה פיפל ותיהנו מחוויה מוזיקלית מעולם 
 ,אחר עם ביצועים מלהיבים לשירים מוכרים מכל הזמנים מאלטון ג'ון

 ביונסה ועד סטיבי וונדר, ברונו מארס ורבים אחרים
 רכישה באתרל חץ כאןל

 179 במקום 159₪במחיר הנחה של  קופון הארגוןבהזנת קוד  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !התזמורת הפופולרית והמפורסמת "הווירטואוזים של קייב" מגיעה לישראל
בזכות ביצועים מקצועיים  אחת התזמורות הידועות והפופולריות בעולם

 .ומרשימים במיוחד, רפרטואר עשיר, מגוון וגישה חדשנית
 יהמנצח הראשי והמנהל האמנותי של התזמורת דמיטרי יבלונסק

מופיעים עם "הווירטואוזים של קייב": שלמה מינץ המוזיקאים מפורסמים 
וכבי על פרחד בדלביילי )פסנתר( כמו גם כ( )כינור(, אוקסנה יבלונסקי )פסנתר

mailto:info@barak-tickets.co.il
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נינו קטמדזה, בוריס גרבנשיקוב, טינה קרול,  –בתחום המוזיקה הפופולרית 
 .ג'מאל ועוד

הווירטואוזים של קייב" הינו הרכב מיוחד שהצליח לבנות סגנון ביצוע יוצא "
מהכלל המתאפיין בססגוניות מוזיקלית, בהקפדה על כל פרט ובאהבה גדולה 

 .לקהל המאזינים
 רכישה באתרל חץ כאןל

 396-196 במקום ₪ 318-815של במחיר הנחה   בהזנת קוד קופון הארגון

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

על פני עלילת המחזמר מתרחשת בישראל של שנות השבעים, ומתפרשת 
סיפור אהבה בין שלשה צעירים בעיר חוף ישראלית  -עשור שלם. במרכזה 

התוססת,  לו בתחילת שנות השבעים. גבריאל הצעיר נקלע בין אהבתו למרי
 החולמת להיות כוכבת, לבין אהבתה המסורה של אלה חברתו.

 המחזמר בנוי סביב עשרים וחמישה מלהיטיו הגדולים של צביקה פיק.
  

לו" "אלה  מבוססים על דמויות המופיעות בפזמוניו המוכרים: "מריגיבוריו 
סינדרלה" "גבריאל" "אני אוהב אותך, לאה" "אהבה בסוף הקיץ" ועוד רבים 
וטובים. זהו סיפור אהבה מרגש ומשעשע, המציג הווי ישראלי מוכר ושירים 

 קצביים וסוחפים המשולבים בהקשרים חדשים ומפתיעים.
 רכישה באתרל חץ כאןל

  169 במקום 129₪של במחיר הנחה   בהזנת קוד קופון הארגון
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