
23/05/22מעודכן לתאריךב בית האמנויות"לוח אירועים תשפ

אחראישעותמקוםמוסיקה  מחולאירועתאריךיום

אלכסנדרה/רותי14:00-משלומימוסיקהי למקהלות וחבורות זמר בשלומי"השתתפות מקהלת שני בתחרות אהב25.10.21ב

יריב19:30 - 16:30אולם פסנתרמוסיקהסדנה עם יותם ישי ורוני איתן31.10.21א

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי14.11.21א

נעהערבאולם פסנתרמוסיקהפתיחת תעורה+קונצרט רביעית קשתנים מצטיינים ממשכנות 17.11.21ד

איציק דקלשבת כל היום/שישיכל הביתמוסיקהסופשבוע ינשופים19-20.11.21ש-ו

ענבל19:30אולם הפסנתרמוסיקהקונצרט במה פתוחה24.11.21ד

לאה וסטאס13:00-19:30אולם הפסנתרמוסיקהכיתת אמן ויום נגינה לתלמידים מתקדמים בקלרינט25.11.21ה

מאור/לאה18:00אולם הפסנתרמוסיקהבמה  פתוחה תלמידי מאור25.11.21ה

ןרויטל/יסמיןכל היוםכל הביתמוסיקהקלאסי- זמרים /סדנה לזמרות6.12.21ב

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי12.12.21א

הדר/ יונת /גבי כל היוםעמק המעיינותמחולכנס יאיר שפירא15.12.21ד

גבי16:30מ בית האמנויותמחולב"י-סדנאות לתלמידי שלוחת שמשית כיתות ז15.12.21ד

רשל814:30-15:45חדר מוסיקהמיכאל גייזלר . ביקור פרופ16.12.21ה

לאה16:00-19:00אולם הפסנתרמוסיקהכיתת אמן לקלרינט עם איליה שוורץ16.12.21ה

שירה/זיובוקרמרחביהמוסיקהס אופקים זיו ושירה"נגן לי בי19.12.21א

מרינה קנבסקי10:30הרדוףמוסיקהלו מרינה קנבסקי'מפגש תלמידי צ24.12.21ו

ענבל19:30אולם הפסנתרמוסיקההשמעה רסיטליסטים/קונצרט במה פתוחה29.12.21ד

מאור14:00-18:00אולם הפסנתרמוסיקהאסף זהר/ כיתת אמן לפסנתרנים 30.12.21ה

יריב/נדבבוקרשרידמוסיקהס שגיא נדב ויריב"נגן לי בי2.1.22א

שירה/זיובוקרשמשיתמוסיקהס רעים זיו ושירה"נגן לי בי5.1.22ד

הדר לוי/מאור11:00-14:00כרמיאלמוסיקהכנס הרכבי פסנתר בקונסרבטוריון כרמיאל5.1.22ד

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי9.1.22א

בן/רון/סטאס/לאה19:30אולם הפסנתרמוסיקהאז מוסיקה קלה'השמעת הרכבי רסיטל ג9.1.22א

יריב/נדבבוקרשרידמוסיקהס שגיא נדב ויריב"נגן לי בי12.1.22ד

הדר18:00חדר מראותמוסיקהוסולנים, במה פתוחה הרכבים לקראת כנס12.1.22ד

יריב ואסנת19:30אולם הפסנתרמוסיקה(הוקלט)במה פתוחה מגמת מוסיקה 13.1.22ה

ענת ואסנת, יריב20:00הרדוףמוסיקהבמה פתוחה מגמת מוסיקה בהרדרוף15.1.22ש"מוצ

שירה/זיובוקרשמשיתמוסיקהס רעים זיו ושירה"נגן לי בי16.1.22א

מרינה מינקין/הדר לוי11:00-14:00עפולה' קונסמוסיקהלאודה והרכב הדר בוטל: כנס הרכבי קאמריים16.1.22א

הדר/גבי18:00-19:30סטודיו גדולמחולשיעורים פתוחים קלאסי והיפהופ בוטל17.1.22ב

יריב/נדבבוקרשרידמוסיקהס שגיא נדב ויריב"נגן לי בי19.1.22ד

הדר/גבי18:00-19:30סטודיו גדולמחולאז מודרני בוטל'שיעורים פתוחים מודרני וג20.1.22ה

שירה/זיובוקרמרחביהמוסיקהס אופקים זיו ושירה"נגן לי בי23.1.22א

סטאס/זיו/רון/עידו/אופיר/לאה18:00אולם הפסנתרמוסיקהב  נדחה"קונצרט אמצע שנה של מסלול חט23.1.22א

ענבל19:30אולם הפסנתרמוסיקהבמה פתוחה24.1.22ב

יריב/נדבבוקרשרידמוסיקהס שגיא נדב ויריב"נגן לי בי26.1.22ד

נועה/צביקה19:30אולם הפסנתרמוסיקהתזמורת+מפגש תלמידי צבי כרמלי26.1.22ד

מאור14:00-20:00אולם הפסנתרמוסיקהכיתת אמן לפסנתרנים עם אסף זהר27.1.22ה

הדר לוי/יריב11:00-14:00עפולהמוסיקהכנס הרכבים ווקאליים בוטל27.1.22ה

רותי/מאור/אלכסנדרהש"סופעמק הירדןמוסיקהמקהלת שני משתתפת בפסטיבל האגם בעמק הירדן 27-28.1.22ש"סופ
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שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי30.1.22א

הדר לוי/רון11:00-14:00כפר בלוםמוסיקההרכב רון בוטל-אז בגליל עליון'כנס הרכבי ג31.1.22ב

ניב/הדר18:00אולם הפסנתרמוסיקהמפגש תלמידי כינור הדר2.2.22ד

ניב/חמוטל19:45אולם הפסנתרמוסיקהמפגש תלמידי חמוטל צלו 2.2.22ד

רועי/ענבלבוקרנהללמוסיקהס נהלל ענבל ורועי"נגן לי בי3.2.22ה

הדר לוי/סטאס זילברמן11:00-14:00נתיניה' קונסמוסיקההרכב סטאס  בוטל-כנס פרקשן7.2.22ב

רותי/אסנת/עידו/יריב08:00-22:00ירושליםמוסיקהיום מגמת מוסיקה באקדמיה בירושלים9.2.22ד

שירה/זיובוקרשמשיתמוסיקהס רעים זיו ושירה"נגן לי בי6.2.22א

רועי/ענבלבוקרהושעיהמוסיקהס נתיב ענבל ורועי"נגן לי בי10.2.22ה

לאה/אירה/מאור18:00אולם הפסנתרמוסיקהבמה פתוחה10.2.22ה

שירה/זיובוקרמרחביהמוסיקהס אופקים זיו ושירה"נגן לי בי13.2.22א

נירה/גבי/יונת18:00/20:30אולם מזרעמחולב"ערב עבודות אישיות י13.2.22א

נוקי/גביבוקראולם מזרעמחולמופע מחול עבודות אישיות לוותיקים13.2.22ב

נירה/גבי/יונת20:30אולם מזרעמחולא"ערב עבודות אישיות י14.2.22ב

יריב10:00ספריהמוסיקהבחינת בגרות במוסיקה יב14.2.22ב

יריב17:30אולם הפסנתר מוסיקה(פסנתר)קונצרט תלמידי יריב 14.2.22ב

נועה והדר15:00-20:30אולם הפסנתרמוסיקהכיתת אמן לכנרים עם גיא פיגר15.2.22ג

ענבל ונועה/ניב/תום18:30אולם פסנתרמוסיקהרסיטל קלרינט נגה חורב16.2.22ד

גבי והדר15:00-22:00עפולהמחוליום גיבוש לתלמידות מחול עם להקת  קמע17.2.22ה

מאור/אלכסנדרה/לאה12:30 - 09:30אולם הפסנתרמוסיקהמפגש מקהלות בתי ספר מרומי שדה ויסודי נהלל17.2.22ה

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי20.2.22א

ענבלאולם פסנתרמוסיקהציון מגן בגרות קלאסי/קונצרט23.2.22ד

רועי/ענבלבוקרכפר יהושע מוסיקהס מרחבים ענבל ורועי"נגן לי בי24.2.22ה

שירה/זיובוקרשמשיתמוסיקהס רעים זיו ושירה"נגן לי בי27.2.22א

ניב, הדס18:00אודיטוריום ויצו נהלל מוסיקהמפגש תלמידי פיתוח קול הדס כרמי27.2.22א

לורי09:30-11:40חדר מראותמחולמפגש תזמורת שדה יעקב בבית האמנויות27.2.22א

גבי/יונת09:00-15:00סטודיו גדולמחולב"בחינת בגרות מעשית י27.2.22א

רותי/מאור/אלכסנדרה10:00בלנס ב עכומוסיקהכנס מקהלות ייצוגיות משרד החינוך בעכו1.3.22ג

לורי/תם/סטאס/לאהבוקרשלושה סטודיוים, אולםמוסיקהיום הקלרינט לתלמידי בתי ספר2.3.22ד

אלכסנדרה ואוריהבוקרסטודיו גדול+אולםמוסיקהמפגש מקהלת יסודי נהלל ומרומי שדה3.3.22ה

לורי11:00-12:30נהללמוסיקהחזרת אנסמבל קלרינטים במרכז המוסיקה בנהלל עם לורי4.3.22ו

שירה/זיובוקרמרחביהמוסיקהס אופקים זיו ושירה"נגן לי בי6.3.22א

בן/רון/יריב/נועה/לאה1018:30-19:30חדר מוסיקהאז'ג-רוק-ציון מגן שיעתוקים תלמידי רסיטל פופ6.3.22א

בן/רון/יריב/נועה/לאה19:30-21:00אולם הפסנתרמוסיקהאז'ג-רוק-ציון מגן תלמידי רסיטל פופ6.3.22א

אלכסנדרהTBA17:00 - 20:00מוסיקהמפגש מקהלות מקהלת שני7.3.22ב

גבי/יונתכל היוםכל הביתמחולכנס מחול צעיר מתארח בבית האמנויות7.3.22ב

לאה/יעלכל הבוקראולם מזרעמוסיקה"קנטטה"חזרת מקהלות בתי ספר המשתתפות בפרוייקט 8.3.22ג

רועי/ענבלבוקרנהללמוסיקהס נהלל ענבל ורועי"נגן לי בי10.3.22ה

לאה/נועה/רון20:00-22:00אולם הפסנתרמוסיקהרסיטל הרכב רון קליין10.3.22ה

ניב/מעיין12:30אולם הפסנתרמוסיקה(לו'צ)מפגש תלמידי מעין מתתיהו 11.3.22ו

לאה/ענבל/נועה12:30-14:30אולם הפסנתרמוסיקהוזף וליה'ג, רסיטל פנימי גתית13.3.22א
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הדר לוי/רותי/אופיר10:00-13:00ראש העין' קונסמוסיקהכנס הרכבי ביג בנד בראשון העין13.3.22א

לאה/אלכסנדרה17:00-20:00אולם הפסנתרמוסיקהשני ומסאר, מפגש מקהלות 14.3.22ב

נועה19:30אולם פסנתרמוסיקהקונצרט הרכבים וצילום הרכבים20.3.22א

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהס מרומי שדה זיו ושירה"נגן לי בי20.3.22א

לאה/ניב/ענבל17:00אולם הפסנתרמוסיקהחלילית- מפגש תלמידים 21.3.22ב

לאה/רותי/מאור/אלכסנדרה18:30אולם מזרעמוסיקהיסודי נהלל עם מקהלת שני/קונצרט מקהלות מרומי שדה21.3.22ב

נועה/רותי/לאה11:00-15:00אולם מזרעמוסיקהאירוח כנס הרכבים אתניים של משרד החינוך21.3.22ב

רותי/נועה/צביקה14:00-16:00עכו' קונסמוסיקהכנס תזמורות ייצוגיות22.3.22ג

מאור17:00-20:30אולם הפסנתרמוסיקהמפגש תלמידי פסנתר מאור צור24.3.22ה

ב"כיתה י+ גבי והדר /יונת19:30אולם פסנתרמחולהעולות למגמת מחול' מפגש עם הורי ט24.3.22ה

דורית/ענת/לאהאולפנה, נהלל, הרדוףמוסיקה בית האמנויות16:45,  נהלל14:45,  הרדוף13:15הכנה לאופרה 27.3.22א

שירה/זיובוקרשמשיתמוסיקהס רעים זיו ושירה"נגן לי בי27.3.22א

רועי/ענבלבוקרנהללמוסיקהס נהלל ענבל ורועי"נגן לי בי31.3.22ה

לורי09:30-11:40חדר מראותמחולמפגש תזמורת שדה יעקב בבית האמנויות27.3.22א

לאה/טניה/יעלכל הבוקר?כפר יהושעמוסיקה"קנטטה"חזרת מקהלות בתי ספר המשתתפות בפרוייקט 29.3.22ג

שירה/זיובוקראחוזת ברקמוסיקהנגן לי מרומי שדה זיו ושירה3.4.22א

רותי/לאה/נעה/יריב14:30יוצאים ב  במשכן 18:00מוסיקה"נישואי פיגרו"נסיעה לאופרה 4.4.22ב

נעהאולם הפסנתר19:30מוסיקהבמה פתוחה6.4.22ד

גבי ומתןגורן/בית האמנויות22:00מ ספורט/מחולנבחרת כדור סל+ מגמת מחול -לילה לבן7.4.22ה

רותי/אסנת/יריב17:00אולם פסנתר/8חדר מוסיקהקליטת תלמידי ט למגמת מוסיקה25.4.22ב

מאור12:00אולם הפסנתרמוסיקהלקראת קרן שרת (פסנתר)קונצרט תלמידי מאור 7.5.22ש

לורי09:30-11:40חדר מראותמחולמפגש תזמורת שדה יעקב בבית האמנויות8.5.22א

ענבל/לאה09:00-12:00בית האמנויותמוסיקהכנס חליליות8.5.22א

תום/זיובוקרעמק יזרעאל גניגרמוסיקהנגן לי עמק יזרעאל גניגר זיו ותום9.5.22ב

תום/לורי/סטאס09:00-12:00בית האמנויותמוסיקהיום הסקסופון11.5.22ד

יעל/לורי18:30הושעיהמוסיקהמפגש תלמידי לורי לובנהר11.5.22ד

תום/זיובוקרעמק יזרעאל גניגרמוסיקהנגן לי עמק יזרעאל גניגר זיו ותום12.5.22ה

לורי12:30נהללמוסיקהקונצרט הרכב קלרינט בית ספר מנגן13.5.22ו

יעל/שני/תום/לורי/לאה09:00-12:00בית האמנויותמוסיקהכנס תזמורות בתי ספר15.5.22א

תום/זיובוקרעמק יזרעאל גניגרמוסיקהנגן לי עמק יזרעאל גניגר זיו ותום16.5.22ב

רותי/לאה/נעה18:00בית האמנויותמוסיקהב"יום פתוח למועמדים למסלול חט22.5.22א

רותי/לאה/נעה19:00בית האמנויותמוסיקהב"קונצרט סיום מסלול חט22.5.22א

תום/זיובוקרעמק יזרעאל גניגרמוסיקהנגן לי עמק יזרעאל גניגר זיו ותום23.5.22ב
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רותי/עידו/אסנת/יריב20:00אולם מזרע מוסיקהערב מגמת מוסיקה23.5.22ב

סל תרבות/פסי/לאהאולם יפעתאולם יפעתמוסיקה(פרוייקט מקהלות בתי ספר)קנטטה - כנס מקהלות 24.5.22ג

סל תרבות/פסי/לאהאולם יפעתאולם יפעתמוסיקה(פרוייקט מקהלות בתי ספר)קנטטה - סל תרבות 25.5.22ד

רועי/ענבלבוקריחד גבעת אלהמוסיקהנגן לי יחד גבעת אלה ענבל ורועי26.5.22ה

ענבל 19:30בית האמנויותמוסיקהקונצרט מלחינות מכל התקופות30.5.22ב

רועי/ענבלבוקריחד גבעת אלהמוסיקהנגן לי יחד גבעת אלה ענבל ורועי2.6.22ה

נעהTBATBAמוסיקהביקור מוזתיקה בעמק5.6.22א

נעהTBATBAמוסיקהביקור מוזתיקה בעמק6.6.22ב

נעה10:30בית האמנויותמוסיקהקונצרט לתכנית העשרה במסגרת אירוח מוזתיקה7.6.22ג

נעהTBAבית האמנויותמוסיקהקונצרט לתלמידי בית האמנויות/ביקור מוזתיקה בעמק8.6.22ד

נעה18:30בית האמנויותמוסיקהקונצרט רביעית  מוזתיקה לכלל תלמידי בית האמנויות8.6.22ד

לאה19:30נהללמוסיקהקונצרט שלוחת נהלל8.6.22ד

לורי ויעל09:00נתיב הושעיהמוסיקהקונצרט קבוצות לורי בנתיב הושעיה10.6.22ו

רותי/לאה/נעה11:00בית האמנויותמוסיקהל"קונצרט לזכר אורי לביא ז10.6.22ו

לורי09:00-12:00בית האמנויותמוסיקהתזמורת שדה יעקב חזרה בבית האמנויות12.6.22א

נעה/לאה19:30כנסיה אנגליקניתמוסיקהקונצרט תזמורת כלי קשת ייצוגית והרכב מזרח ומערב בכנסיה האנגליקנית בנצרת12.6.22א

נעה18:00בית האמנויותמוסיקהקונצרט כיתת פסנתר אירה קרמר13.6.22ב

הדר וצוות המחול/גבי19:30אולם יפעתמחול(11חזרות מ )ו -אלה ובית האמנויות ב. שלוחות ג, סיומי מחול צעיר13.6.22ב

נעה/הדר לוי15:00בית האמנויותמוסיקהניב יהודה- מלווה ; לתלמידי הדר לוי-  כיתת אמן עם גיא פיגר 14.6.22ג

הדר וצוות המחול/גבי20:00אולם יפעתמחול(08:00חזרות מהשעה )סיומי מחול שלוחת שמשית 14.6.22ג

יריב17:00בית האמנויותמוסיקהיריב דומני- אז 'קונצרט כיתה פסנתר ג15.6.22ד

הדר וצוות המחול/גבי20:00אולם יפעתמחול(08:00חזרות מ)ב בית האמנויות "י-סיומי מחול ז15.6.22ד

הדר וצוות המחול/גבי18:00אולם יפעתמחול(08:00חזרות מ)ב בית האמנויות "י-סיומי מחול ז16.6.22ה

הדר וצוות המחול/גבי20:30אולם יפעתמחולב"ב בית האמנויות מופע מרכזי ופרידה מי"י-סיומי מחול ז16.6.22ה

יריב14:00עמקים תבורמוסיקה(מגמת מוסיקה)בגרות ארצית במוסיקה 16.6.22ה

רותי/אסנת/יריב19:00-06:00כל הביתמוסיקהלילה לבן מגמת מוסיקה16-17.6.22ו-ה

לאה/לורי18:00שדה יעקבמוסיקהס שדה יעקב"קונצרט סיום בי19.6.22א

זיו 17:30בית האמנויותמוסיקהקונצרט כיתת גיטרה זיו כץ19.6.22א

ולדה19:30בית האמנויותמוסיקהקונצרט כיתת פיתוח קול ולדה בלינדר19.6.22א

מרינה קנבסקי19:00בית האמנויותמוסיקהאירה- מלווה ; מרינה קנבסקי- לו  'קונצרט כיתת צ20.6.22ב

ניב/חמוטל17:30בית האמנויותמוסיקהניב- מלווה ;  חמוטל מרום- לו  'קונצרט כיתת צ22.6.22ד

נעה09:00-21:00בית האמנויותמוסיקהלנים ארצי'מפגש צ24.6.22ו

ניב, הדס18:00בית האמנויותמוסיקהקונצרט כיתת פיתוח קול הדס כרמי26.6.22א

רותי, מאור, אלכסנדרה19:00בית האמנויותמוסיקהקונצרט מקהלת שני27.6.22ב

ניב/הדר לוי16:30בית האמנויותמוסיקהניב- מלווה ; הדר לוי- קונצרט כיתה ויולה וכינור 29.6.22ד

מרינה מינקין18:00בית האמנויותמוסיקה"לאודה"קונצרט 29.6.22ד

ניב/צביקה18:30בית האמנויותמוסיקהניב- מלווה ; צבי כרמלי- קונצרט כיתה ויולה וכינור 29.6.22ד

ניב/מעין18:30בית האמנויותמוסיקהמלווה ניב ; מעין מתתיהו- לו 'קונצרט כיתה צ3.7.22א


