
 
 

 

 
 
 

 מזרח תיכון חדש מארח את אביהו מדינה : מופעשם ה

 מופע מוזיקה סוג האירוע: 

 

 תקציר

שבע מנצל את ימי השמש -רגע לפני כניסתו של מזג האוויר החורפי, תיאטרון הפרינג' בבאר
 האחרונים על מנת להוציא מאות אנשים אל רחבי העיר העתיקה.

 
חדש", האירוע שהפך כבר למסורת ומתקיים מדי שנה במהלך חודש אוקטובר,  "מזרח תיכון  

 תיכונית הפתוחים לקהל הרחב ברחבת התיאטרון. -מזמין אתכם ליהנות ממופעי מוזיקה ים
 

 אביהו מדינה!  -נארח את היוצר והמלחין  7.10בתאריך 
 

 .דקות 60 משך המופע:                                       

 )בכפוף להנחיות התו הירוק(  חינם  רכישה:

 אליצור ראובני  קרדיט צילום: 

 

 , העיר העתיקה, באר שבע15תאטרון הפרינג' רחוב אנילביץ'  רחבת  מקום:

 

 : להרשמה חייגו
 

 

 יובל ; רכזת שיווק:  רון , אלינור, אחירם, 1/2שלוחה  08-6466657: טלמרקטינג 
 

 מדינה מזרח תיכון חדש מארח את אביהו  

 7.10.2021חמישי 

 באר שבע , תאטרון הפרינג' 19:00

 

 

 

 
 



 
 

 

 מזרח תיכון חדש מארח את סגיב כהן : מופעשם ה

 מופע מוזיקה סוג האירוע: 

 

 תקציר

בבאר הפרינג'  תיאטרון  החורפי,  האוויר  מזג  של  כניסתו  לפני  השמש  -רגע  ימי  את  מנצל  שבע 
 העיר העתיקה.האחרונים על מנת להוציא מאות אנשים אל רחבי 

"מזרח תיכון חדש", האירוע שהפך כבר למסורת ומתקיים מדי שנה במהלך חודש אוקטובר, מזמין  
 תיכונית הפתוחים לקהל הרחב ברחבת התיאטרון. -אתכם ליהנות ממופעי מוזיקה ים

 
 הייחודיות והמרגשות,   תנארח את הזמר והיוצר המגוון בעל היכולות הווקאליו 15.10בתאריך 

משלב בהופעתו מוסיקה ישראלית עכשווית שנושקת חזק לשורשים האתניים ומדברת לקהל בגובה  

 העיניים, הרוק והפאנק מתמזג עם הים התיכון. 
סיקות ישראליות לצד מיטב שיריו ולהיטיו הגדולים מחמשת אלבומיו  א במופע הסוחף יופיע עם קל

״הללו״, ״חכי עוד רגע״, ״ישקף״, ״מהמרחקים״,    ועם גלי עטרי:ומאלבומיו המשותפים עם דקלון  

בדרך אלייך״, "צלצולי פעמונים" , "קול קורא לי" , "עמק הפרחים" ,"מה לך ילדה" , "אלינור"  

 ,"סוד המזלות", "שבחי ירושלים" ועוד רבים טובים.
 

 .דקות 60 משך המופע:                                       

 )בכפוף להנחיות התו הירוק(  חינם  רכישה:

 זוהר רון קרדיט צילום: 

 

 , העיר העתיקה, באר שבע15תאטרון הפרינג' רחוב אנילביץ'  רחבת  מקום:

 : להרשמה חייגו
 

 יובל ; רכזת שיווק:  רון , אלינור, אחירם, 1/2שלוחה  08-6466657: טלמרקטינג 
 

 סגיב כהן מזרח תיכון חדש מארח את  

 15.10.2021שישי 

 באר שבע , תאטרון הפרינג' 12:00

 



 
 

 

 מזרח תיכון חדש מארח את אבנר גדסי : מופעשם ה

 מופע מוזיקה סוג האירוע: 

 

 תקציר

שבע מנצל את ימי השמש -רגע לפני כניסתו של מזג האוויר החורפי, תיאטרון הפרינג' בבאר
 להוציא מאות אנשים אל רחבי העיר העתיקה.האחרונים על מנת 

 
"מזרח תיכון חדש", האירוע שהפך כבר למסורת ומתקיים מדי שנה במהלך חודש אוקטובר, מזמין  

 תיכונית הפתוחים לקהל הרחב ברחבת התיאטרון. -אתכם ליהנות ממופעי מוזיקה ים
 

 נארח את הזמר והיוצר אבנר גדסי.  21.10בתאריך 
 

 בטברנה מיוחדת עם כל הלהיטים הנוסטלגיים:
 

 נפרדנו כך, שרונה, גברים בוכים בלילה, מנגן ושר ועוד רבים וטובים...
 

 .דקות 60 משך המופע:                                       

 )בכפוף להנחיות התו הירוק(  חינם  רכישה:

 אילן פורת קרדיט צילום: 

 

 , העיר העתיקה, באר שבע15תאטרון הפרינג' רחוב אנילביץ'  רחבת  מקום:

 

 : להרשמה חייגו
 

 

 יובל ; רכזת שיווק:  רון , אלינור, אחירם, 1/2שלוחה  08-6466657: טלמרקטינג 
 

 בנר גדסי מזרח תיכון חדש מארח את א

 21.10.2021חמישי 

 באר שבע , תאטרון הפרינג' 19:00



 
 

 

 מזרח תיכון חדש מארח את אלי לוזון : מופעשם ה

 מופע מוזיקה סוג האירוע: 

 

 תקציר

שבע מנצל את ימי השמש -רגע לפני כניסתו של מזג האוויר החורפי, תיאטרון הפרינג' בבאר
 .האחרונים על מנת להוציא מאות אנשים אל רחבי העיר העתיקה

 
כבר למסורת ומתקיים מדי שנה במהלך חודש אוקטובר, מזמין  מזרח תיכון חדש", האירוע שהפך "

 .תיכונית הפתוחים לקהל הרחב ברחבת התיאטרון-אתכם ליהנות ממופעי מוזיקה ים
 

נארח את אלי לוזון, אחד הזמרים והיוצרים הגדולים של הזמר הים תיכוני עליהם  29.10בתאריך 
 .כולנו גדלנו

 
ילדה", "נערת החלומות", "ילד " ,"" ארץ אהובה", "פרי גנךבין הלהיטים שלו: " איזו מדינה", 

 ...גדול", "גשם", ועוד
 

 .דקות 60 משך המופע:                                       

 )בכפוף להנחיות התו הירוק(  חינם  רכישה:

 זוהר רון קרדיט צילום: 

 

 העתיקה, באר שבע, העיר 15תאטרון הפרינג' רחוב אנילביץ'  רחבת  מקום:

 

 : להרשמה חייגו
 

 

 יובל ; רכזת שיווק:  רון , אלינור, אחירם, 1/2שלוחה  08-6466657: טלמרקטינג 
 

 אלי לוזון מזרח תיכון חדש מארח את  

 29.10.2021שישי 

 באר שבע , תאטרון הפרינג' 12:00

 



 
 

 

 מזרח תיכון חדש מארח את אילנית: מופעשם ה

 מופע מוזיקה סוג האירוע: 

 

 תקציר

שבע מנצל את ימי השמש -רגע לפני כניסתו של מזג האוויר החורפי, תיאטרון הפרינג' בבאר
 .האחרונים על מנת להוציא מאות אנשים אל רחבי העיר העתיקה

 
מזרח תיכון חדש", האירוע שהפך כבר למסורת ומתקיים מדי שנה במהלך חודש אוקטובר, מזמין  "

 .תיכונית הפתוחים לקהל הרחב ברחבת התיאטרון-אתכם ליהנות ממופעי מוזיקה ים
 

  -נארח את מלכת הזמר העברי, הזמרת אילנית, במופע קלאסיקות אקוסטי ואינטימי  5.11בתאריך 
 .""אהבה היא שיר לשניים

 
 .בליווי הפסנתרן והמפיק המוזיקאלי, רוני וייס, שמלווה את אילנית למעלה מארבעה עשורים

 
 .גדולים מכל הזמנים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראליתהמופע כולל את להיטיה ה

 

 .דקות 60 משך המופע:                                       

 )בכפוף להנחיות התו הירוק(  חינם  רכישה:

 אילן פורת קרדיט צילום: 

 

 , העיר העתיקה, באר שבע15תאטרון הפרינג' רחוב אנילביץ'  רחבת  מקום:

 

 : להרשמה חייגו
 

 יובל ; רכזת שיווק:  רון , אלינור, אחירם, 1/2שלוחה  08-6466657: טלמרקטינג 
 

 אילנית מזרח תיכון חדש מארח את  

 5.11.2021שישי 

 באר שבע , תאטרון הפרינג' 12:00

 


