
 לילדים  מופע   –"מה יש מאחורי השמים?"  

 

מלחינה,   –סופרת, מוסיקאית ושדרנית רדיו, ועדיה גודלבסקי  –שרון קנטור 
חברו ליצירת מופע  –  נבלאית, זמרת, מאלתרת, אמנית מיצג, שחקנית ובמאית

דיאלוג של הקראת סיפורים  : (4-8, המותאם לגילאים הצעירים )חויך יחודי, עדין ומ
 . ושירים מקוריים לצד נגינה חיה בנבל )אקוסטי ואלקטרוני(

של  הקראה יחודיתהמופע נולד מתוך הזמנה של חנות הספרים "המגדלור", לבצע  
" )הוצאת דפוס בית( ספר שהופיע ברשימת מדברשיבויה ושיקויה עפות להספר "

 . ממוסף 'ספרים' ביקורתמצ"ב  – 2021הספרים הטובים של "הארץ" לשנת   50

 המפגש הראשוני והספונטני של שתי היוצרות הוליד סדרה של הקראות כאלו
, עם  הרעיון ליצור אלבום ומופע רחבים יותרנולד ומהן את יציאת הספר  שליוו

סיפורים ושירים נוספים מאת שרון. חלקם כבר מוכרים לרבים מהילדים )'זהירות!  
והוא ספר אהוב בבתים וגנים רבים(, חלקם   2014פופיק' יצא בהוצאת כנרת ב 

ן( וחלקם טריים או פורסמו בבמות שונות )סדרת הסוס המעופף של הוצאת הליקו
את כל הקטעים מלווה נגינת הנבל החד פעמית של עתידים לצאת בשנה הקרובה. 

 עדיה.  

צא בקרוב בתמיכת גרסת האלבום ל"מה יש מאחורי השמים?" כבר הוקלטה ות
 אקו"ם.  

לחללים אינטימיים כגון ספריות, חדרי מוסיקה, חנויות ספרים או  םמותא מופעה
 כיתות.  

למופע מס' גרסאות, באורכים שונים, בהתאם למבוקש. לקבוצות אינטימיות  
 במיוחד ניתן לשלב גם עם שעת יצירה מתאימה. 

 דרישות טכניות*: 

 ומיקרופונים( + שני מיקרופונים.  נבל אלקטרוניקה\הגברה )לנבל

לגודל החלל. בחללים קטנים במיוחד ניתן לקיים גם גרסה בהתאם  •
 אקוסטית. 

  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Kg-RiC-YEwo
https://www.haaretz.co.il/literature/youngsters/2021-09-02/ty-article/.premium/0000017f-f70d-d887-a7ff-ffedc14c0000


 

 שרון קנטור 

ומבקרת. ספרה הראשון לילדים "זהירות! פופיק"   , שדרנית רדיומוסיקאית, סופרת
. ספרה השני "שיבויה ושיקויה עפות למדבר" יצא ב 2014יצא בהוצאת כנרת ב 

בהוצאת "דפוס בית". בין לבין פרסמה שירים לילדים באנתולוגיה "הסוס  2020
מפגשי קריאה ושיחה לילדים  הרצאות, " )הליקון(. שרון עורכת 3המעופף 

זכתה בפרס   2019בשנת מסגרות שונות )סינמטק ת"א, המגדלור ועוד(. בולמבוגרים 
כמוסיקאית (. הוצ' לוקוסשרת התרבות לסופרים בראשית דרכם על הנובלה "זנב" )

והמוסיקה הנסיונית, בהופעות בארץ ובחו"ל.   היא פועלת בעיקר בתחום הרוק
והיתה  ( HOT3הלחינה את המוסיקה המקורית לסדרה "ערות" )  2020בשנת 

ביקורות וטורים שלה מתפרסמים  מועמדת לפרס הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי.
היא מגישה   2022החל משנת לילות" ובמגזין "את".  7במוסף "ספרות ותרבות" של "

 ".  מגזין הבוקר של "כאן תרבות –את "שלושה שיודעים" 

 

 גודלבסקי עדיה  

, זמרת, מאלתרת, אמנית מיצג, שחקנית  מלחינה, נבלאית   -אמנית רב תחומית
גודלבסקי פועלת כיוצרת עצמאית, היא יוצרת ומביימת    2002משנת  ובמאית.

מוזיקה כתובה ומאולתרת; משתתפת   מיצגים ועבודות לבמה, מלחינה ויוצרת
  כמבצעת ויוצרת בפרויקטים תיאטרליים, מיצגים ומוזיקליים שונים כסולנית

למבוגרים  מתחומים שונים. פעילותה הרב תחומית  ות.ובשיתוף פעולה עם אמנים
מוצגת ומושמעת על במות מגוונות, באירועים ובפסטיבלים שונים,  וילדים, 

בתחנות רדיו, בתיאטראות, מועדוני ומרכזי מוסיקה ,ספריות, גלריות ומוזיאונים 
תו וקול, או מנופיםלנבל  , (2013) בארץ ובעולם. אלבום הסולו הראשון שלה, "תפר" 

התקליטים 'אינטרוול ריקורדינגס'. אלבום   הלחינה ובו ניגנה ושרה, יצא בחברת
 .ותכולל לחנים שלה לשירי משוררים (,2015)הסולו השני של גודלבסקי, "נכתבת"  

( אלבום בשיתוף המתופף 2021אלבום השלישי "סוניה" ) ויצא בהוצאה עצמאית.
י הקשה ותופים, יצא בחברת  חגי פרשטמן. אלתור לנבל, קול, אלקטרוניקה כל

 בנוסף, עדיה עוסקת בהוראת מוסיקה ויצירה התקליטים "צ'אנט רקורדס".
 ות. לילדים.ות, בתכניות שונות למצטיינים.ות ומחוננים.

 

  

 


