


Организаторам, участникам и гостям 
VI Международного фестиваля «Детский Петербург»

Дорогие друзья!

Рад приветствовать организаторов,  
участников и гостей VI Международного фестиваля 
«Детский Петербург»!

Этот масштабный творческий проект призван 
продемонстрировать достижения музыкального и 
эстетического образования подрастающего 
поколения петербуржцев. Программы фестиваля уже 
по достоинству оценили зрители Берлина и Вены, 
Праги, Турина и Салоников. Успех «Детского Петер-
бурга» стал ярким подтверждением огромного 
интереса к петербургской культуре у жителей 
разных стран. 

В этом году фестиваль расширяет свои границы. Он впервые пройдет 
в Израиле, в главном культурном центре страны – Тель-Авиве. «Детский Петер-
бург» представит израильской публике концерты русской классической музыки и 
кукольный спектакль, выставку детских рисунков и мастер-классы по актерско-
му мастерству и балету. 

Уверен, что фестиваль «Детский Петербург» послужит укреплению дружествен-
ных связей России и Израиля, даст возможность каждому гостю прикоснуться к 
прекрасному миру искусства.

Желаю фестивалю успехов, а его участникам и зрителям – ярких впечатлений и 
новых открытий!

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко



Программа фестиваля всегда разнообразна и включа-
ет в себя музыкальные, художественные, драматиче-
ские и образовательные мероприятия. Фестиваль 
представляет европейской публике лучшее, что 
Культурная столица России может предложить в сфе-
ре эстетического воспитания детей.

Проект «Детский Петербург» – это образовательная 
и культурная акция, способствующая установлению 
дружественных отношений между жителями разных 
городов с самого юного возраста. 

Международный ежегодный культурный проект 
Правительства Санкт-Петербурга – фестиваль 
«Детский Петербург» проводится с 2010 года и 
за  это время с огромным успехом прошел 
в Берлине, Вене, Праге, Турине и Салониках. 

Фестиваль «Детский Петербург» предоставляет уни-
кальную возможность для юных жителей городов по-
знакомиться с творческими достижениями их петер-
бургских ровесников, а также посетить лучшие 
детские спектакли.



Культурный центр «ЭНАВ»  
при мэрии Тель-Авива,Концертный зал 
(71 Ibn Gabirol St., Tel Aviv)

Гала-концерт 
«РУССКИЙ СУВЕНИР»

Лауреаты международных конкурсов

Российский культурный центр в Тель-Авиве  
(38 Geula St., Tel Aviv)

Мастер-класс  
по актерскому мастерству  

АНДРЕЙ ШИМКО
Актер театра и кино

С 27 ноября по 4 декабря

30 ноября, 18:00

2 декабря, 18:00

1 декабря, 17:00

ПРОГРАММА

1 декабря, 19:00

   

Российский культурный центр  

в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel Aviv)

Выставка детских рисунков 
«ПЕТЕРБУРГ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

Лучшие работы учащихся  
художественных школ Санкт-Петербурга

Российский культурный центр в Тель-Авиве  
(38 Geula St., Tel Aviv)

Музыкальное  
кукольное представление 

«ВЕСЕЛЫЙ КОНЦЕРТ»
Санкт-Петербургский Большой театр кукол

Израильский государственный балет 

(4 Har Nevo St., Tel Aviv)

Мастер-класс по искусству балета 
ИЛЬЯ КУЗНЕЦОВ

Солист Государственного академического 
Мариинского театра



С 27 ноября по 4 декабря 
Российский культурный центр в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel Aviv)

Выставка детских рисунков  
«Петербург глазами ребенка»

Лучшие работы учащихся в возрасте от 9 до 16 лет Санкт-Петербургских художественных 
школ были отобраны опытными искусствоведами. Рисунки, выполненные в разных 
стилях, жанрах и техниках, объединили «рассуждения» о Культурной столице России – 
Санкт-Петербурге: тихие улочки, дворики, сады, парки, фонтаны, каналы, мосты, уютные 
дома, шедевры архитектуры и своеобразный символ Петербурга – белые ночи. 

В исполнении юных музыкантов – лауреатов и дипломан-
тов всероссийских и международных конкурсов, учеников 
самых престижных музыкальных учебных заведений 
Санкт-Петербурга – прозвучат произведения на фортепиа-
но, баяне, гобое, скрипке, виолончели и ксилофоне. 

В программе концерта: Прелюдия для левой руки,  
этюд №12 cis-moll А.Н. Скрябина, «Времена года: Зима» 
Антонио Вивальди, «Прелюдия» oр.23 №7 c-moll Сергея 
Рахманинова, «Тарантелла» Ференца Листа, фантазии 
на темы из опер: Россини «Севильский цирюльник» 
Кастельнуово-Тедеско, «Золотой петушок»  
Римского-Корсакова, «Порчи и Бесс» Джорджа Гершвина 
и др.

30 ноября, 18:00
Культурный центр «ЭНАВ» при мэрии Тель-Авива,

Концертный зал (71 Ibn Gabirol St., Tel Aviv)

Гала-концерт  
«Русский сувенир»



1 декабря, 17:00
Российский культурный центр в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel Aviv)

Музыкальное кукольное представление 
«Веселый концерт»

Санкт-Петербургский Большой театр кукол 
Главный режиссер театра – Руслан Кудашов

Интерактивный музыкальный, полный юмора и неожиданностей спектакль, из которого 
юные зрители узнают много нового и интересного. Два героя-клоуна вовлекут детей в 
таинственный мир театра и представят кукол разных систем: верховые (тростевые), 
управляемые снизу актерами-кукловодами, скрытыми за ширмой или другим объектом; 
низовые (куклы-марионетки),  управляемые сверху с помощью ниток; ростовые – сказоч-
ные персонажи во весь человеческий рост;  планшетные, или паркетные куклы, которые 
умеют ходить по полу, паркету, столу и по любому другому предмету, который называется 
«планшет»; перчаточные куклы, которых надевают на руку, позволяя одним ее движением 
вовлечь зрителя  в игру. 

Продолжительность спектакля: 45 минут, 6+.

Режиссер:
И. Дмитриев. 

Актеры:
заслуженная артистка РФ Т. Баркова, В. Ильин.

Дополнительно представление «Веселый концерт» пройдет 30 ноября и 1 декабря в общеобразовательных 
учреждениях Тель-Авива.



2 декабря, 18:00
Мастер-класс по актерскому мастерству 

Российский культурный центр в Тель-Авиве (38 Geula St., Tel Aviv) 

Встреча с Андреем Шимко – актером театра и кино, одним из самых ярких и авторитетных 
педагогов Санкт-Петербургской академии театрального искусства, института «Школа 
русской драмы», художественным руководителем «Наивного театра», лауреатом Царско-
сельской художественной премии, Российской национальной театральной премии 
«Золотая маска» и Высшей театральной премии «Золотой Софит»,

Основная задача артиста – воодушевить детей, максимально полно показать им, насколь-
ко интересной и фантазийно-всеобъемлющей может быть театральная игра. Авторские 
упражнения Шимко являются «зерном» (выражаясь языком В.И. Немировича-Данченко) 
для дальнейшего прорастания творческой личности.

1 декабря, 19:00
Мастер-класс по искусству балета

Израильский государственный балет (4 Har Nevo St., Tel Aviv)

Своим опытом делится Илья Кузнецов – солист Государственного академического 
Мариинского театра, народный артист Республики Северная Осетия-Алания, заслуженный 
артист России, лауреат театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит»; основа-
тель и художественный руководитель сети танцевальных школ «Детская Школа Балета 
Ильи Кузнецова» и президент благотворительного фонда «Пропаганда и Возрождение 
Русского Искусства».  

Для ведущих мастер-классы такого уровня – это еще одно прекрасное руководство к 
профессиональному мастерству, а для участников – стимул к дальнейшему творческому 
росту.



ïðîäþñåðñêàÿ êîìïàíèÿ

Организатор:

Партнeры:

Правительство Санкт-Петербурга

При поддержке:

Посольства  Российской Федерации  в Израиле

מארגן:

שותפים:

עיריית סנט-פטרסבורג

בתמיכת:

שגרירות רוסיה בישראל



1 לדצמבר, בשעה 19:00 
מרכז הבלט הישראלי )רח' הר נבו 4 תל אביב)

כיתת אמן-אמנות בלט 
איליה קוזנצוב

 תועבר כיתת אמן באמנות הבלט ע"י איליה קוזנצוב - אמן הרפובליקה של צפון אוסטיה-אלניה, אמן כבוד 
של רוסיה, זוכה פרס התיאטרון של סנט-פטרסבורג "זרקורי זהב"; מייסד ומנהל אמנותי של רשת בתי הספר 

לריקוד "בית הספר לבלט לילדים של  איליה קוזנצוב" ונשיא הקרן לצדקה "קידום ותחייה של אמנות 
רוסית".

זאת הזדמנות מצוינת  למשתתפים לקבל הדרכה מקצועית ולהמשיך בצמיחה אומנותית.

2 לדצמבר, בשעה 18:00
במרכז התרבות הרוסי בתל אביב )רח' גאולה 38, תל אביב)

כיתת אמן-משחק
עם אנדרו שימקו 

 
 

מפגש עם אנדריי שימקו- אחד מאנשי החינוך הבולטים של אקדמיה לאומנויות התיאטרון של סנט-
 פטרסבורג, שחקן תיאטרון וקולנוע, חתן של צארסקוסלסקיי פרס האמנות, זוכה פרס התיאטרון הלאומי

הרוסי "מסכת הזהב" והפרס לתיאטרון הגבוה של סנט פטרסבורג "זהב זרקורים".

המטרה העיקרית של המפגש היא לעורר השראה  אצל הילדים ולהראות עד כמה חסרת גבולות ומלאת 
דמיון יכולה להיות אומנות המשחק. תרגילים של אנדרי שימקו, הם הבסיס )או הגרעין-אם לדבר בשפה של 

נמירוביץ'-דנצ'נקו( להמשך התפתחות אישיותו של האומן.



1 לדצמבר, בשעה 17:00
 

במרכז התרבות הרוסי בתל אביב )רח' גאולה 38, תל אביב)

תיאטרון בובות מוסיקלי
"הקונצרט העליז"

של תיאטרון הבובות "הבולשוי" מסנט-פטרסבורג
במאי הבית של התיאטרון – רוסלן קודשוב

הקונצרט העליז - הצגה מוזיקלית אינטראקטיבית, מלאה בהומור והפתעות שונות המעבירה לצופים 
הצעירים סיפור חדש ומעניין.

גיבורי ההצגה – שני ליצנים אשר יסחפו את הילדים לעולם המסתורי של התיאטרון ויציגו בובות עם 
מערכות הפעלה שונות – על מקלות, חוטים, בובות בגודל אדם ועוד.

משך ההצגה 45 דקות.
 

מומלץ לגילאים +6

במאי ההצגה:
איגור דמיטרייב 

שחקנים:
טטיאנה ברקובה,  וולרי אילין .

הצגה נוספת של  "הקונצרט העליז" תתקיים ב- 30  בנובמבר וב-1 בדצמבר במוסדות החינוך בתל אביב.



בין התאריכים 27 לנובמבר- 4 לדצמבר
 במרכז הרוסי לתרבות בתל אביב )רח' גאולה 38, תל אביב)

תתקיים תערוכה של ציורי ילדים
"סנט-פטרסבורג דרך עיניו של ילד" 

התערוכה מציגה את העבודות הטובות ביותר של תלמידים בגילאי 9 עד 16 מבתי ספר לאמנות בסנט-
 פטרסבורג שנבחרו על ידי מבקרי אמנות מנוסים. הציורים שנעשו בסגנונות, ז'אנרים וטכניקות שונות,

 מציגים אספקטים שונים של הבירה התרבותית של רוסיה - סנט פטרסבורג: רחובות, חצרות, גנים, פארקים,
 מזרקות, תעלות, גשרים, בתים, יצירות מופת אדריכליות ואחד מסימני ההיכר של סנט פטרסבורג – הלילות

הלבנים.

 יתקיים קונצרט גאלה של מוסיקה קלאסית, "מזכרת רוסית", בביצועיהם של נגנים צעירים  מועמדי וזוכי 
תחרויות לאומיות ובינלאומיות. הקונצרט יכלול יצירות לפסנתר, צ'לו, אקורדיון, כינור חליל וקסילופון.

בתוכנית הקונצרט יצירות של ריכרד וגנר, אנטוניו ויוואלדי, סרגיי רחמנינוב וכו'.

30 לנובמבר, בשעה  18:00 
באולם הקונצרטים של מרכז התרבות "עינב" של עיריית תל אביב )רח' אבן גבירול 71, תל אביב)

קונצרט גאלה
"מזכרת רוסית"



תכנית

   

 במרכז התרבות הרוסי בתל אביב
)רח' גאולה 38, תל אביב(

תערוכת ציורי ילדים
"סנט-פטרסבורג דרך עיניו של ילד"

העבודות הטובות ביותר של תלמידי בתי-ספר 
לאומנויות בסנט-פטרסבורג.

 מרכז התרבות "עינב" בחסות עיריית תל-אביב
אולם קונצרטים )רח' אבן גבירול 71, תל אביב(

קונצרט גאלה
"מזכרת רוסית"

בהשתתפות חתני תחרויות בינלאומיות למוסיקה 
הקלאסית.

 מרכז תרבות הרוסי בתל אביב
)רח' גאולה 38, תל אביב(

תיאטרון בובות מוסיקלי
"הקונצרט העליז"

תיאטרון בובות "בולשוי" של סנט-פטרסבורג

מרכז הבלט הישראלי )רח' הר נבו 4 תל אביב))

כיתת אמן-אמנות הבלט

 עם איליה קוזנצוב
סולן בתיאטרון הלאומי מריינסקי

מרכז התרבות הרוסי בתל אביב

)רח 'גאולה 38, תל אביב(

כיתת אמן-משחק

 עם אנדרו שימקו
שחקן קולנוע ותיאטרון

27 לנובמבר - 4 לדצמבר

30 לנובמבר, בשעה 18:00

1 לדצמבר, בשעה 17:00

1 לדצמבר, בשעה 19:00

2 לדצמבר, בשעה 18:00



פרויקט תרבותי שנתי בינלאומי של עיריית סנט-
פטרסבורג - "ילדי סנט-פטרסבורג". הפסטיבל מתקיים 
בכל שנה מ- 2010 בהצלחה רבה בברלין, וינה, פראג, 

טורינו וסלוניקי.

פסטיבל "ילדי סנט-פטרסבורג" מציע הזדמנות ייחודית 
לצעירי תושבי ערים אירופאיות להיפגש עם עמיתיהם 
היצירתיים והמוכשרים ביותר מסנט-פטרסבורג ולבקר 

בהופעות הילדים הכי משובחות ומובחרות לקהל הצעיר.

תכנית הפסטיבל מגוונת במיוחד וכוללת מוסיקה, אמנות, 
דרמה ופעילויות חינוכיות. הפסטיבל  מציע את התכנים 

האיכותיים והטובים ביותר מסנט-פטרסבורג בתחום 
לימודי האומנות לילדים.

"ילדי סנט-פטרסבורג" הינו אירוע חינוכי ותרבותי 
שמקדם יחסי ידידות בין קהל צעיר ממדינות שונות 

בעולם.



למארגני, משתתפי ואורחי הפסטיבל הבינלאומי השישי
 "ילדי סנט-פטרסבורג".

חברים יקרים!

אני שמח לקבל בברכה את מארגני, משתתפי ואורחי הפסטיבל 
הבינלאומי השישי "ילדי סנט-פטרסבורג"!

זהו פרויקט משמעותי ביותר שנועד להציג את היצירות 
וההישגים של החינוך המוזיקלי והאמנותי של הדור הצעיר 
מסנט-פטרסבורג. הפסטיבל כבר קיבל הערכה רבה על ידי 

הקהל בברלין, וינה, פראג, טורינו וסלוניקי. ההצלחה של "ילדי 
סנט- פטרסבורג" מהווה הוכחה ברורה לעניין רב בתרבותה של 

סנט- פטרסבורג ברחבי העולם.

השנה הפסטיבל מרחיב את גבולותיו ויתקיים בפעם הראשונה 
בישראל. "ילדי סנט-פטרסבורג" יציג בעיר התרבות המרכזית- 

תל אביב, וגם באשדוד - עיר נמל גדולה, הופעות מוזיקה 
קלאסית, תיאטרון בובות, תערוכה של ציורי ילדים וכיתות אמן 

במשחק ובלט.

אני בטוח שפסטיבל "ילדי סנט-פטרסבורג" יחזק את קשרי הידידות בין רוסיה וישראל וייתן לכל 
אורח את ההזדמנות לגעת בעולם המופלא של האמנות.

אני מאחל הצלחה למשתתפי הפסטיבל והנאה רבה לצופים והאורחים. מצפות לכם הופעות 
בלתי נשכחות ושלל הפתעות.

מושל סנט-פטרסבורג,
גאורגי פולטאבצ'נקו




