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קונצרט פתיחה חגיגי 
מוצאי שבת 7.10.2017, בשעה: 21:00, היכל התרבות, אודיטוריום 

טריו "מיתרי הבלקן”, סרביה

משפחת גיטריסטים וירטואוזים מבלגרד, בעלי שם עולמי מסרביה, ממזגים בנגינתם מוסיקה בלקנית 

בסווינג צועני, מוסיקה קלאסית במקצבים יוצאי דופן ומוסיקה מקורית. מופע פיוז'ן סוחף ומרגש של 

מוסיקה בלקנית .

זורן סטרצ'ביץ', ניקולה סטרצ'ביץ', זליקו סטרצ'ביץ'  - סרביה

קונצרט לשתי גיטרות - דואו סטרצ'ביץ'
יום ראשון 8.10.2017, בשעה 18:00, היכל התרבות, אולם דורטמונד

דואו סטרצ'ביץ' - 
ניקולה וזליקו סטרצ'ביץ' 

סרביה

נגני גיטרה מן השורה הראשונה 

בקונצרט וירטואוזי וייחודי. הופיעו ברחבי 

העולם בנגינת קונצרטים ברפרטואר 

קלאסי, ג'אז, מוסיקת עולם וכן רפרטואר 

מקורי שהם כתבו ועיבדו לשתי גיטרות. 

Zoran Starcevic, Nikola Starcevic & Zeljko Starcevic, Serabia

Nikola Starcevic & 
Zeljko Starcevic, Serabia

תושבים ואורחים יקרים,

בברכת מועדים לשמחה!

עיריית נתניה, עמותת היכל התרבות העירוני נתניה 
ומנהלי הפסטיבל : דניאל עקיבא ואלכסיי בלאוסוב

Balkan Strings

פסטיבל "פניני גיטרה" הפך במהלך 

השנים לאירוע מכונן וזכה להכרה 

בינלאומית. פסטיבל זה הוא חלק 

מפעילות אמנותית ותרבותית 

ענפה ומבורכת בעיר נתניה, 

ובהפקת עמותת היכל התרבות 

העירוני. פעילות מבורכת זו באה 

לידי ביטוי בכל שכבות הגיל ובמוסדות השונים ובהם 

הקונסרבטוריון העירוני, מרכז כלי ההקשה "טרמולו", תזמורת 

נתניה הקאמרית הקיבוצית, בית הספר למקצועות המוסיקה 

"סיטאר" ובסדרות הקונצרטים המועלות במהלך השנה.

הפסטיבל מארח השנה את מיטב האמנים מן הארץ ומחו"ל 

וכולל אירועים מקוריים וייחודיים אשר הופקו במיוחד עבור 

הפסטיבל בשילוב גיטרות באנסמבלים שונים: גיטרה 

ואנסמבל קולי עם שחקן/מספר, גיטרות ותזמורת ושילוב 

נגינה בשלוש גיטרות של מוסיקת עולם.

האירועים ייערכו בהיכל התרבות העירוני נתניה והכניסה לכל 

האירועים ללא תשלום .

אנו מזמינים אתכם לפסטיבל "פניני גיטרה" ה-12 בנתניה, 

בואו בשמחה לחוות עמנו חוויה יוצאת דופן.
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הרכב חדש מבית 'מקהלת מורן' המונה שמונה זמרים סולנים מצטיינים מהשורה הראשונה בארץ. הוקם 

על-ידי נעמי פארן, המנצחת והמנהלת המוסיקלית של מקהלת מורן, כגוף ייצוגי מקצועי לביצוע פרויקטים 

מוסיקליים מאתגרים וייחודיים, יצירת שיתופי פעולה עם טובי המלחינים בארץ ובעולם וביצוע בכורה של 

יצירות ישראליות מקוריות. אנסמבל ססיליה מבצע תכניות מתקופת הרנסנס ועד ימינו בשירת א-קפלה 

ועם הרכבים אינסטרומנטליים נבחרים. זמר מוביל ב'אנסמבל ססיליה' הוא גיא פלץ. ב- 2016 הופיע 

ההרכב בהצלחה מרובה בפסטיבל פליציה בלומנטל למוסיקה ובפסטיבל אבו גוש.

יובל אורן, תום בן ישי, רינתיה נסים, תמר לנסברג, הילל שרמן, יותם סמילנסקי, דניאל פורטנוי, נועם היינז

"תיבת קסמים ירושלמית" מחווה ליצחק נבון

בשעה 20:00, תחילת המופע הרב תחומי, היכל התרבות, אודיטוריום

אירוע רב תחומי בבכורה עולמית 

אנסמבל ססיליה, שירה
ברוך ברנר, משחק
שירי קונה, גיטרה

טליה טריינין, ציורים
אנה קלרה פולט מינץ, וידיאו ארט

יגאל פליקס, צילום
אבנר פרץ, סיפור המעשה, שירים ותרגום

דניאל עקיבא, מוסיקה והפקה

המופע מתחיל בתערוכת ציורים של האמנית טליה טריינין. 
הקהל מוזמן לתערוכה בשעה 19:15 באכסדרת היכל התרבות

המופע המוסיקלי מתחיל בשעה 20:00 באודיטוריום

"תיבת קסמים ירושלמית"
מחווה ליצחק נבון

בהשתתפות:

Cecilia Ensemble, Israelאנסמבל ססיליה, ישראל

מסע מרתק במנהרת הזמן המתפרש על 500 שנה בעקבות מורשת יהדות ספרד. 

המסע מתחיל בתערוכת ציורים - וממשיך באמצעות שילוב אמנותי רב-תחומי

של שחקן מספר, אנסמבל קולי, גיטרה ווידאו ארט.

היצירה מוקדשת ליצחק נבון ומנהלת דיאלוג עם המורשת שהוא טיפח ופיתח

יום ראשון 8.10.2017, בשעה 19:15, תערוכת ציורים של טליה טריינין באכסדרת היכל התרבות

נין
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סוזן Suzanne - מחווה לליאונרד כהן

בוגרת בהצטיינות של האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים בהדרכתו של 

יוסי ירושלמי ותואר שני מאוניברסיטת המוצרטאום בזלצבורג, אוסטריה 

בהדרכתם של ריקרדו גאיין ואליוט פיסק. בנוסף, השתלמה אצל מרקו 

טמאיו בקלגנפורט, אוסטריה. זכתה בפרס הראשון בתחרות הגיטרה על שם 

אריאן ירושלמי - אלדור בירושלים לשנת 2002 ובמלגות הצטיינות מטעם קרן 

התרבות אמריקה ישראל. מופיעה כסולנית ובהרכבים קאמרים שונים 

בפסטיבלים בינלאומיים ברחבי אירופה ובארה"ב. מופיעה בקביעות כחלק 

מטריו קולאז' איתם הקליטה דיסק שיצא בשנת 2012. זוכת פרסים 

בינלאומיים, ביניהם הפרסים הראשונים בתחרויות הגיטרה הבינלאומיות 

בברלין (2006) ובבלגרד (2007).

שחקן, זמר ומורה למשחק. שיחק בתיאטראות שונים בישראל, צרפת, פולין, 

ברזיל ואיטליה. ביים מספר מחזות. זכה בפרס שר החינוך לתרבות יהודית 

בשנת 2016. השתתף במספר סרטים ובסדרות בטלוויזיה. מ-2009 משמש 

כמנחה וכזמר בהרכב "אנסמבל תהילים", הופיע לצד פרופסור אנדרה היידו 

(ז"ל ) בפרויקט "רזא דשבת". ב-2013 העלה עם המלחינה והצ'לנית ראלי 

מרגלית את המופע "נוגע במה שאיננו" - משירי רבקה מרים.

גיטריסט ג'אז ומלחין .בוגר בית הספר רימון למוזיקה. 
פעיל במספר הרכבי מוזיקה מגוונים בתחום הג'אז, 

מופעי תיאטרון מוזיקלי ומוזיקה ישראלית מקורית.

מוזיקאי ומלחין אוטודידקט ,קונטרבסיסט, נגן ומנהל מוזיקלי.

,Swing De ייסד ומוביל את הרכב הג'אז הצועני החשוב בישראל

   Gitanes החוגג עשור לפעילותו. הוביל במסגרת ההרכב לשיתופי 

פעולה מוזיקליים ואמנותיים עם אמנים ידועי שם מן הארץ ומן 

העולם, וכן ערך שיתופי פעולה באופן עצמאי עם נגנים בינלאומיים 

בעלי שם. מופיע עם הרכבו בפסטיבלי מוזיקה, ופעיל בהרכבים 

מוזיקליים מגוונים ובניהול מוזיקלי. יוצר מוזיקה ייחודית מקורית,
יצירותיו ראו אור באלבום האחרון של הרכבו:

 The Middle East Gypsy Jazz Project 

זמרת סופרן רבגונית, בעלת קול מיוחד ומרגש. למדה שירה באיטליה 
ובארץ, אצל גדולי המורים, שרה במגוון סגנונות החל מאריות 
אופראיות אהובות דרך מחזות-זמר, וקלאסיקה ישראלית. מופיעה 

בקונצרטים ורסיטלים בינלאומיים.

"תיבת קסמים ירושלמית" מחווה ליצחק נבון (המשך)

יום ראשון 8.10.2017, בשעה 21:45,
היכל התרבות, אולם דורטמונד

אורית אריאל, שירה
אלון שגיא, גיטרה

אורן שגיא, קונטרבס

היצירות המרגשות והעמוקות 
של המוזיקאי לאונרד כהן

 "תיאור ריאליסטי בנעימת החלום"...

בהשתתפות:

Baruch Brener, Israelברוך ברנר, ישראל

Shiri Coneh, Israelשירי קונה, ישראל

Talia Trainin, Israelטליה טריינין, ישראל

Orit Ariel, Israelאורית אריאל, ישראל

Oren Sagi, Israelאורן שגיא, ישראל

Alon Sagi, Israelאלון שגיא, ישראל

ציירת, בעלת תואר ד"ר לספרות אנגלית מהאוניברסיטה העברית. 

פרסמה מאמרים בתחום שבין ספרות לאדריכלות וכן את ספרה 

    The Quest for Wholeness in Four Bildungsromane (Verlag: 2010)

לימדה שירה בחוג לספרות אנגלית וכתיבה אקדמית לדוקטוראנטים 

מצטיינים באוניברסיטה העברית וכמרצה אורחת באקדמיה לאמנות ועיצוב 

בצלאל.

City Dusk: Between (בבימוי אלנה קנאטי) הוידאו ארט עם ציוריה

Daydream and Nightmare ומוסיקה מאת המלחין דניאל עקיבא זכה 

לציונים לשבח בקטגוריות רבות. עבודותיה הוצגו בתערוכות יחיד וקבוצתיות 

רבות בארץ ובחו"ל. 
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פסטיבל "פניני גיטרה" ה-12, לוח האירועים

טריו "מיתרי הבלקן”, סרביה

מוצאי שבת 7.10.2017

יום ראשון 8.10.2017

קונצרט לפתיחת הפסטיבל

היכל התרבות, אודיטוריום  

21:00

קונצרט לשתי גיטרות - דואו סטרצ'ביץ, סרביה 18:00

היכל התרבות, אולם דורטמונד

בהשתתפות:

"תיבת קסמים ירושלמית" מחווה ליצחק נבון 20:00

היכל התרבות, אודיטוריום  

משפחת גיטריטים מבלגרד, סרביה. 
זורן סטרצ'ביץ', ניקולה סטרצ'ביץ' וזליקו סטרצ'ביץ' 

"סוזן" - מחווה לליאונרד כהן
היצירות המרגשות והעמוקות של המוזיקאי והמלחין

לאונרד כהן, תיאור ריאליסטי בנעימת החלום.

21:45

אורית אריאל, שירהבהשתתפות:
אלון שגיא, גיטרה

אורן שגיא, קונטרבס

היכל התרבות, אולם דורטמונד

יום שני 9.10.2017

יום שלישי 10.10.2017

תצוגת גיטרות של אלפרדו גונזלס
אכסדרת היכל התרבות וחדר האח"מים

 The Guitar Company מוסיקת רוק אנגלי 20:30

היכל התרבות, אודיטוריום

דואו קלמקה מגרמניה ובובי רוטוולד מהולנד

דואו ניקס מהולנד 19:00

היכל התרבות, אולם דורטמונד

רובשן ממדקולייב - ברסיטל מיוחד לגיטרה - רוסיה

16:00

היכל התרבות, אולם דורטמונד

18:00

בתוכנית: עיבודים מיוחדים לשירים של הביטלס, קווין, סקורפיונס, 

קולה שייקר ועוד, הגיטרות משמשות ככלי נגינה והקשה בו זמנית. 

מופע מרהיב הכולל אלמנטים תיאטרליים ותלבושות .

בתכנית יצירות מאת: טרגה, רודנב, רודריגו, סטפן ראק, 
מיגל לובט ופיקרט אמירוב

בתכנית:

ויוולדי - קונצ'רטו כפול בעיבוד לשתי גיטרות ותזמורת

ליאו בראואר - עיבוד לשירי החיפושיות לגיטרה ותזמורת

חואקין רודריגו - קונצ'רטו כפול לשתי גיטרות ותזמורת

בתוכנית: מוסיקה בלקנית בסווינג צועני, מוסיקה קלאסית במקצבים יוצאי דופן

ומוסיקה מקורית. מופע פיוז'ן סוחף ומרגש של מוסיקה בלקנית.

קונצרט נעילה - מהביטלס עד חואקין רודריגו 21:30

היכל התרבות, אודיטוריום

מופע מיוחד הכולל קטעי נגינה, שירה דקלום והומור

אירוע רב תחומי בבכורה עולמית 
אנסמבל ססיליה, שירה

ברוך ברנר, משחק
שירי קונה, גיטרה

טליה טריינין, ציורים
אנה קלרה פולט מינץ, וידיאו ארט

יגאל פליקס, צילום
אבנר פרץ, סיפור המעשה, שירים ותרגום

דניאל עקיבא, מוסיקה והפקה
בהשתתפות:

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
סולנים: "דואו קלמקה", לאורה וסמואל קלמקה - גיטרות, גרמניה 

ניצוח: זיו קוז'וקרו
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 - מוסיקת רוק אנגלי 
יום שני 9.10.2017 שעה: 20:30,

 היכל התרבות, אודיטוריום
מוסיקת רוק אנגלי בגיטרות 

קלאסיות בהשתתפות:
דואו קלמקה, גרמניה 

בובי רוטוולד, הולנד

זוכה תחרות "פניני גיטרה" לשנת 2015, מחשובי נגני הגיטרה 
בעולם. זכה בפרס ראשון ב- 25 תחרויות. הוגדר על ידי רולנד דיאנס 
כאחד המוסיקאים החשובים והמעניינים שיש כיום, מנגן רפרטואר 
ייחודי כולל יצירות שעיבד לגיטרה של מיטב המלחינים הרוסיים. 
הופיע ברחבי העולם באולמות הקונצרטים החשובים, ברסיטלים, 

עם הרכבים קאמריים וכן כסולן עם מיטב התזמורות בעולם. 

רובשן ממדקולייב ברסיטל מיוחד לגיטרה - רוסיה

רובשן ממדקולייב, רוסיה

יום שני 9.10.2017, שעה: 18:00, היכל התרבות, אולם דורטמונד

Rovshan Mamedkuliev, Russia 

תצוגת גיטרות ייחודיות של אלפרדו גונזלס
בהן: גיטרות 10 מיתרים, גיטרות קלאסיות 

וגיטרות פלמנקו.

נולד בספרד למסורת של בוני גיטרות ומוסיקאים 
באנדלוסיה. בונה גיטרות מזה כעשרים שנה.

קונצרט נעילה - מהביטלס עד חואקין רודריגו
יום שלישי 10.10.2017 שעה: 21:30, היכל התרבות, אודיטוריום

התזמורת קנתה לה מקום של כבוד בין התזמורות בארץ. תזמורת אנרגטית ורעננה, המקיימת כ- 120 
קונצרטים מדי עונה ומביאה לאולמות חוויות מוסיקליות עשירות ומגוונות: קלאסיקה לצד פולקלור, מיזוג 
בין סגנונות, אמנויות, קולות ומראות, תוך שמירה על איזון ואיכות ביצוע בלתי מתפשרת. גם בעולם זוכה 
התזמורת להערכה רבה. הופעותיה בקונצרטים בארה"ב, מכסיקו, קוריאה, גרמניה וספרד הוכתרו 
בהצלחה גדולה. התזמורת זכתה בפרסים רבים ובהם: פרס אקו"ם, פרס ה"צילינדר" של אמנות לעם 

ופרס המועצה הציבורית לתרבות ואמנות.

The Guitar Company

לאורה וסמואל קלמקה הינם אמנים בעלי שם עולמי אשר הופיעו ביותר מאלף קונצרטים ברחבי התבל!. 

הם זכו בתחרויות גיטרה רבות וחשובות באירופה , אמריקה ואסיה.  סמואל קלמקה היה רשום בשיאי גינס 

כמי שזכה במירב התחרויות לגיטרה בעולם. בין היתר יבצעו בקונצרט את יצירתו של חואקין רודריגו 

הנחשבת לאחת מן המובחרות והמורכבות אשר רק יחידי סגולה מסוגלים לבצעה.

בהשתתפות:
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

סולנים: "דואו קלמקה", לאורה וסמואל קלמקה - גיטרות, גרמניה 
ניצוח: זיו קוז'וקרו

בתכנית:
ויולדי - קונצ'רטו כפול בעיבוד לשתי גיטרות ותזמורת

ליאו בראואר - ביטלריאנס (מחווה לביטלס) מ- Yesterday ועד Penny Lane - לגיטרה ותזמורת
חואקין רודריגו - קונצ'רטו כפול לשתי גיטרות ותזמורת

בתוכנית: עיבודים מיוחדים לשירים של הביטלס, קווין, סקורפיונס, קולה שייקר ועוד, הגיטרות 

משמשות ככלי נגינה והקשה בו זמנית. מופע מרהיב הכולל אלמנטים תיאטרליים ותלבושות.

זוכה פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים לשנת 2015. מלחין, 
מנצח, מעבד, ופסנתרן. בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים שם 

השלים בהצטיינות תארים שניים בקומפוזיציה וניצוח. 
כמנצח - הופיע עם הסינפונייטה הישראלית באר שבע, הקאמרית 
הישראלית, הסימפונית חיפה, הפילהרמונית של בוטושאן ברומניה, 

הקאמרטה הישראלית ירושלים, הסימפונית אשדוד, הקאמרית 
הקיבוצית נתניה, סימפונט רעננה, אנסמבל מיתר, ועוד. יצירותיו 
בוצעו בארץ ובעולם בפסטיבלים למוסיקה עכשווית, בין השאר - 

 ISCM ,בברלין Young Euro Classic ,בניו יורק MATA בפסטיבל
האירופאי, ACL האסיאתי, "חג המוסיקה הישראלית", "צלילים במדבר", "תחרויות האביב", "קול המוסיקה 

בגליל העליון" ועוד. כמו כן, הוא מלמד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

תערוכת כלי נגינה 
יום שני 9.10.2017 החל מהשעה: 16:00, 

אכסדרת היכל התרבות ובחדר האח"מים

Samuel T. Klemke and Laura U. Klemke, Germanyדואו קלמקה, גרמניה 

Alfredo Gonzales, Israel אלפרדו גונזלס, ישראל

Ziv Cojocaru, Israel זיו קוז’וקרו, ישראל

The Netanya Kibbutz Orchestraתזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית

בתכנית יצירות מאת: טרגה, רודנב, רודריגו, סטפן ראק, 
מיגל לובט ופיקרט אמירוב
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דואו ניחס לחלילית וגיטרה - הולנד
יום שלישי 10.10.2017, שעה: 19:00, 

אודיטוריום עיר ימים

מופע מיוחד הכולל קטעי נגינה, 
שירה דקלום והומור

ל ב י ט ס פ ה ל  ש ם  י י ת ו נ מ א ה ם  י ל ה נ מ Artistic Directionה

מחשובי המלחינים ונגני הגיטרה בישראל. ערך סיורי קונצרטים 
בארץ וברחבי העולם, מגוון יצירותיו הוקלטו ובוצעו עם מיטב 
האמנים וגופי הביצוע. ממייסדי ומנהלי פסטיבל  "פניני גיטרה"  

זה 12 שנים.

דואו ניחס במקורם מהולנד המתגוררים בגרמניה, מנגנים רפרטואר מגוון המשלב מוסיקה יהודית 
במוסיקה קלאסית. במהלך המופע יפתיעו את הקהל באפקטים תיאטרליים המשולבים בנגינתם.

בובי רוטוולד, גיטרה
סאנה ואן אלסט, חליליות

בהשתתפות:

נולד ברוסיה בשנת 1970. ממיטב נגני הגיטרה בארץ. 
הוזמן להופיע כסולן ולהנחות כתות אמן ביותר מעשרים 
ים.  נות ברחבי העולם. זכה בפרסים בינלאומי מדי
גיטרה"  י  נ י יסד ומנהל אמנותי של פסטיבל "פנ מי
ימים מאז שנת 2006.  נלאומית המתקי בי ותחרות 
היה חבר בוועדות שופטים ובתחרויות בינלאומיות 

מהחשובות בעולם.

Daniel Akiva, Israel  דניאל עקיבא, ישראל

Alexei Belousov, Israel אלכסיי בלואוסוב, ישראל

Duo Nihz, Holandדואו ניחס (בהולנדית: לא לובשים שחור), הולנד

7
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th“Guitar Gems”, 12  International Guitar Festival, 
Netanya, Israel, 7-10.10.17
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 "Dortmund "Hall, Heychal ha-Tarbut
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21:45

7.10.17 Saturday 

8.10.17 Sunday 

Zoran Starcevic, Nikola Starcevic & Zeljko Starcevic

“Starcevic” Guitar Duo, Serbia

Auditorium Heychal Ha-Tarbut

 "Dortmund "Hall, Heychal ha-Tarbut

Opening concert

“Balkan Strings” Trio, Serbia

Delightful show of Balkan fusion & Gipsy swing, 
includes original compositions and greatest, 
evergreen masterpiece

Wonderful perfofmance of two young Serbian masters of classical guitar

“Jerusalem Magic Box”
the versatile show that combines music, 
acting and video art. 
Music by Daniel Akiva
Lyrics by Avner Perets
“Cecilia Ensemble”, vocals
Baruch Brener, actor
Shiri Koneh, guitar
Thalia Trainin, paintings
Ana Polett Mintz, video art

Auditorium Heychal Ha-Tarbut

“Susanne”, Tribute to Leonard Cohen
Wonderful, sensitive songs of great master, 
performed by:

Orit Ariel, vocal
Alon Sagi, guitar

Oren Sagi, double bass

 "Dortmund "Hall, Heychal ha-Tarbut

Exhibition of guitars by Alfredo Gonzalez, Israel

Lobby and V.I.P room Heychal Ha-Tarbut

Guitar recital
Rovshan Mamedkuliev, Russia
Winner of “Guitar Gems” 2015 international competition
In program: F. Tarrega, S. Rudnev, S. Rak, J. Rodrigo

Hard Rock Guitar Night with "Guitar Company" band

Samuel & Laura Klemke, Germany
Bobby Rootveld, Holland
The greatest of the greatest bands 
“The Beatles”, “Queen”, “Scorpions”, “Kula Shaker” in original 
arrangements and covers

Auditorium Heychal Ha-Tarbut

 "Dortmund "Hall, Heychal ha-Tarbut

Duo “NIHZ”, Holland
Bobby Rootveld, guitar
Sanna Van Elst, recorder

In special show with music, humor, circus and a lot of fun. 

Closing concert
From Beatles to Rodrigo

with Duo Klemke, Netanya Kibbutz Chamber Orchestra,
Samuel and Laura Klemke, guitars, Germany
Ziv Cojocaru, conductor

A. Vivaldi: Double Concerto

L. Brouwer: "Beatlerianas", from “Yesterday” to “Penny Lane”

J. Rodrigo: Concerto "Madrigal" for two guitars and orchestra

Auditorium Heychal Ha-Tarbut



את הכרטיסים ניתן לקבל מראש בקופת 
היכל התרבות נתניה - טל. 09-8308811 

הכניסה לאירועי הפסטיבל ללא תשלום - 
בכרטיסי הזמנה בלבד.

פרטים נוספים בטל. 09-8308828

www.netanya-culture.co.ilאתר היכל התרבות

www.netanya.muni.ilאתר עיריית נתניה

www.guitar-gems.com אתר הפסטיבל

ניהול הפסטיבל:

הפקה - מחלקת אירועים:

תפעול אולמות:

עיצוב גרפי:

בני אפרים - מנכ"ל עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

ציפי ליפשיץ, אביבה פרץ, רלי בן סימון, עירית כהן רז 

אריה פרקש

נעמי שפירא

אגף דוברות והסברה - עיריית נתניהפרסום: 

מרים פייברג-איכר - ראש עיריית נתניהתודות:
שושנה (צ'וצ'י) זילברברג - חברת המועצה הממונה על התרבות והאירועים

אבי בן חמו - מנכ"ל העירייה
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