פרקי
היצירה

צלילי תל
א| פתיחה – התל :פרק זה שואף לבטא את המתח והציפיה
המתעוררים בעת הביקור באתר ארכיאולוגי .חידות העבר מתעוררות
לחיים ,אנו חשים את חלוף אלפי השנים המפרידות ביננו כיום לבין
תושביו הקדומים; ויופיו של הטבע עוטף את הכל.
ב| הרוח :חווית הרוח ששורקת ומשייפת כמו כוח הטבע של הזמן.
היא המביאה ומסלקת את ענני הגשם ,את גרגרי החול ,מסחררת
ציפורים ,משנה את פני השטח ומרככת אבנים.
ג| השערים :בבואו של אדם בימי קדם אל שערה של עיר ,הוא היה
עובר מן השקט של הטבע בחוץ ישר אל רחבת השער השוקקת
שבפנים .כיצד זה נשמע וכיצד זה הרגיש?
ד| המים :חוויית המים וחווית הגשם .באזורנו ,קל לדמיין איזו שמחה
והתרוממות נפש חשו תושבי העיר כאשר נפתחו ארובות השמים
והגשם החל לרדת.

ה| מולד הירח :לילה ,קולות תנים וינשופים ,ממזרח עולה
ירח וחולף מערבה בשמיים מעל העיר הישנה.
ו| פסוקי נצח :פסוקים נצחיים מתארים בלשון ציורית
ונפלאה סיפורי מקרא כשהם אפופים בצלילים.
ז| בוקר חדש  -עבודות :אנשי התל הקדום החרוצים
מתמחים בעבודות ומלאכות .ניתן לדמיין איך בוקר חדש
היה מתעורר בצלילי עבודה  -נקישות ,שיופים ,טפיחות ועוד.
הפרק חוגג את עמל האדם.

*בשל האינטראקטיביות של המופע לא בכל מופע מנגנים את כל
הפרקים או בסדר הזה.
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המופע צלילי תל מהווה
חוויה משלימה לביקור
בתערוכות הקבע של מוזאון
ארצות המקרא ירושלים ובכך
מעמיק את הביקור ומוסיף
לו רובד רגשי וריגושי

ראלי מרגלית | מלחינה וצ’לנית
נחשבת לאחת האמניות המקוריות והמסקרנות ביותר
בז’אנר מוזיקת העולם בישראל .בוגרת האקדמיה ע”ש
רובין בירושלים .מופיעה עם טובי האמנים במוזיקה
פרסית ,כורדית ,צוענית ,ערבית ,פלמנקו ,כליזמר
ולדינו .הופיעה והקליטה עם אמנים ידועים כמו :יוסי
בנאי ,נורית גלרון ,גידי גוב ,עפרה חזה ,יוני רכטר ,שם
טוב לוי ועוד.
הוציאה שלושה אלבומים מיצירותיה 5‘ :עבודות’,
‘אוב’ ,ו’סוסים’ וכן יצירות המלוות עבודות מחול
של להקות מובילות בישראל ,ספרד ודרום-קוריאה
וסרטים מאנגליה ,גרמניה וברזיל .הופיעה כסולנית
ומלחינה ב’שלושה מכאן’ עם תזמורת סימפונט
רעננה ועם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.
זכתה בפרס עידוד היצירה של אקום לשנת ,2012
מענק יצירה מקורית של איחוד השידור האירופי לשנת
 ,2013ומעמד אמנית יוצרת במעבדת תרבות
פיס-ורטיגו החל משנת  2014עם יצירת “הדברן” לפי
ספרו של מריו ורגס יוסה.

ביצירתה המקורית צלילי תל ,שאפה המלחינה ראלי מרגלית לשחזר בצלילים ייחודיים וקסומים את
חוויית החיים בעיר מקראית בימי קדם :חוויית הטבע האופף אותה ,המגע עם המים ,הרוח והחול,
המולת רחבת השער ,מלאכות עתיקות וקולות היום והליל.
התוצאה היא מופע מוזיקאלי אינטראקטיבי ,שבו הקהל מעורב ביצירת העולם הצלילי ,מעין משחק
רב משתתפים שתוצאתו היא קונצרט משותף לנגנים ולקהל .כך נוצרת חוויה מוזיקאלית חדשנית,
אקטיבית ומעוררת .הרכב מיוחד של שלושה מוזיקאים בינלאומיים ונודעים בתחומם משתף פעולה
לשם העלאת צלילי תל .אל הצ’לנית והמלחינה ראלי מרגלית חוברים נגנית הנבל גיתית בועזסון
ואמן כלי ההקשה אייב דורון ,המוכרים לקהל מן הבימות החשובות ביותר בארץ ובעולם.

אייב דורון | אמן כלי הקשה
יליד מקסיקו ,למד תיפוף וכלי הקשה באנגליה ,קולומביה,
ספרד ,אירלנד ,מקסיקו ,ברזיל וארה”ב .הופיע בטור
העולמי של המופע האירי הידוע  Riverdanceובמחזות
זמר כגון סיפור הפרברים ,שורת המקהלה ,אוליבר ,היפה
והחיה ,גברתי הנאווה ויוסף וכותונת הפסים.
בין האמנים איתם הופיע והקליט :אהוד מנור ,נקמת
הטרקטור ,רמי קליינשטיין ,אתי אנקרי ,יונתן רזאל ,דזי דונלי
(אירלנד) ,קתי מקמהון (ארצות הברית) ,סוזאן & פראן,
שם טוב לוי ,קטיפה שחורה ועוד.אייב הינו המייסד והמנהל
של ‘פעימות’  -מרכז לתיפוף וכלי הקשה בירושלים.
מתמחה בנגינה במערכת תופים ,ג׳מבה ,קונגס ,בונגוס,
תופי מסגרת ,קחון ובאורן אירי .חבר בלהקת ירוק-עד,
האנסמבל של ראלי מרגלית ,קלטאן ,מנגן עם להקת
הרוק-האירית  .The Willing Foolsמתופף עם המקהלה
הגרמנית  .Berlin Soul Choirמתופף עבור הפקות
תיאטרון הילל .מרצה באקדמיה למוזיקה חדשה ,במוסררה
ובמכללת דוד ילין.

גיתית בועזסון | נבלאית
מוזיקאית רב-תחומית מהמובילות בישראל במגוון סגנונות,
מהקלאסי דרך הג’אז ועד למוסיקה קלה .מלמדת באקדמיה
למוסיקה ולמחול בי-ם ,בחוג למוסיקולוגיה באונ’ העברית,
במכללת לוינסקי ומעבירה סדנאות בנושאי נבל בבית
הספר לג’אז “רימון” ,באונ’ בר-אילן ,באונ’ תל-אביב ובמכון
למוסיקה בת-זמננו.
זוכת פרס ראש האקדמיה בירושלים  ,1995וכן פרסים
ומלגות קרן שרת .בעלת תואר ראשון ותואר אמן בנבל
קלאסי ובתיאוריה באקדמיה למוסיקה בי-ם .בעלת שני
תארים שניים בנבל ג’אז ובמוסיקולוגיה ,עם תזה בחקר
הקונצ’רטי של מוצרט .דוקטורנטית באונ’ העברית בחקר
הזמר העברי המוקדם.
ניגנה עם מרבית התזמורות בארץ את רוב הרפרטואר
הסולני העיקרי לנבל ועיבודים לנבל ותזמורת פרי עטה.
הקליטה ביצועי בכורה של יצירות מאת מלחינים רבים
ובהם פאול בן חיים ,עמי מעייני ,בן ציון אורגד ,ינעם ליף,
ליאור נבוק ,איתן שטיינברג ובועז בן משה .עד כה יצאו
עשרה תקליטורים בהשתתפותה.

