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אנשים ברחבי  130גבתה את חייהם של  זמתקפת טרור מאורגנת בפרי 2015בנובמבר  13-ב

 Eagles of Death –הסרט שלפנינו מפנה את הזרקור אל להקת הרוק האמריקאית  העיר.

Metal , קלאן שהופעתה  צר לאחר שהחלה, בגלל מתקפת הטרור:נקטעה זמן קבאולם הבַּטַּ

חמושים נכנסו למופע והחלו לירות לכל עבר ולזרוק רימונים עד שפוצצו את עצמם בעזרת  4

 חגורות נפץ.

 נפצעו. חברי הלהקה הצליחו להימלט דרך הדלת האחורית 200-אנשים נרצחו באירוע ויותר מ 89

 בבמה ואיש צוות אחד נהרג. בעקבות המתקפה ביטלה הלהקה את סבב ההופעות שלה. 

ושחקן מצליח בפני עצמו )בין השאר בסדרות "פארגו"  טום הנקס, בנו של קולין הנקסהבמאי 

עם החלטתה  –מביא את השתלשלות האירועים  לפני, במהלך ואחרי האירוע הטראגי  -ו"רוזוול"( 

 והן הלהקה מעריצי בשביל הן – 2016בפברואר  ריזיים את ההופעה בפשל הלהקה לחזור ולס

 .עצמם הלהקה חברי בשביל

 (2017דק', ארה"ב,  95בימוי: קולין הנקס )

 Village Voice"הדוקו המטלטל הזה מדגיש את כוחו המרפא של הרוקנרול" 
 Varietyחזקה ומסמררת" "כרוניקה 
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 Leonard Cohen: Bird onלאונרד כהן: ציפור על תיל | 

a Wire  

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00בשעה , 8.8שלישי,  יוםבכורה: 
 

 מסך.אל ה חוזרעל הזמר והיוצר לאונרד כהן  הסרט האבוד

דוקו גאה לשדר בבכורה טלוויזיונית את הסרט האבוד על  yes 2017מיוזיק -דוקולרגל ספיישל 

)הוא היה  1972-. הסרט, שהביא צילומים נדירים מסיבוב ההופעות של כהן באירופה בלאונרד כהן

 ומאז נעלם. 1974(, הוקרן פעמים ספורות בשנת 37אז בן 

סלילים של  294 -באולפן נטוש בהוליווד  בתוך קופסאות פח מחלידות -שנה מאוחר יותר נמצאו  35

חומר הגלם המקורי של הסרט. מהם שוחזרה הגרסה שהוקרנה מחדש השנה בבתי הקולנוע עם 

 פסקול משופר, ותשודר כעת בבכורה בערוץ.

 כהן לאונרד והיוצר הזמרמביא בסרט תיעוד יוצא דופן של  למראטוני פהבמאי הבריטי הנחשב 

 .ירושליםובתל אביב ב והסתיים דבליןב שהתחיל סיבוב: באירופה ימים חודש בן הופעות בסיבוב

, מהדרכים, הבמה מאחורי כהן של אותנטיים צילומים לצד נדירים ארכיון קטעי מוצגים סרטב

 בחייו מהתקופה בה היה צעיר יותר וצרוד פחות. אינטימיים רגעיםבו מעריצים עם שלו משיחות

 (2010בריטניה, דק',  106בימוי: טוני פאלמר )
 בטריילר לצפייה

 Film Journal International"הצצה מופלאה לעולמו של אינדיבידואליסט אמיתי." 
אְסט לחסידי כהן"   New York Times"הסרט הזה הוא קפסולת זמן חשובה, ּומַּ

 

 שלו ברוס ספרינגסטין: במילותיו

Bruce Springsteen: In His Own Words    

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00בשעה , 6.8ום ראשון,יבכורה:  

 .24:00-,ב12.8מוצ"ש, שידור נוסף:  

 

 "הבוס". -המסופרת מפיו של הזמר והיוצר  סוחפתביוגרפיה דוקומנטרית 

מביא בסרטו החדש  את סיפור חייו ואת המסע שעבר בקריירה המוזיקלית  ברוס ספרינגסטין

שלו. הוא מדבר על ההתמודדות שלו עם קשיי היצירה והפרסום, על המשברים האישיים שחווה 

 לאורך השנים, על האנשים שליוו אותו ועל משפחתו. 

הפרטיים ומתקופת ראשית  בין הסיפורים שזורים קטעי "הום וידאו" וקטעי ארכיון שטרם נראו מחייו

 הקריירה שלו.

 מבט אקסקלוסיבי אל החיים של אחד המוזיקאים המוערצים והמוערכים בעולם.

 (2016דק', ארה"ב,  72בימוי: ניגל קול )

https://www.youtube.com/watch?v=80RUxqA7xxw
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 Free to Rock|  על רוק וחופש

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 21:00בשעה , 11.8שישי, יום בכורה: 
 

 המלחמה הקרה.רול עזר לסיים את 'נאיך הרוק

 על כאיום הסנתפ המוזיקהנאסר על השמעת מוזיקת רוקנרול בברה"מ.  1991-ל 1955בין השנים 

והמוזיקאים הסובייטים, על מיליוני מעריציהם, נאלצו לרדת למחתרת ולנגן בסתר.  הקומוניזם

ששילבו VIA (Vocal'no Instrumenal'nye Ansambli ,) –במקומם הקים המשטר להקות חדשות 

 ביצירותיהם מסרים קומוניסטים וקיבלו תמיכה כספית וציוד.

, כשברז'נייב עלה לשלטון הוא אף הקשה עוד יותר את המדיניות האגרסיבית נגד 1964-ב

ההשפעות המערביות. הזמרים שסירבו למתן את שיריהם עברו להופיע בדירות פרטיות לעיני קהל 

 ים וחברים בלבד.מצומצם והשירים שלהם הופצו בקרב קרוב

כבר אי אפשר  80-אך למרות האיסורים, המוזיקה המשיכה לחלחל בקרב הציבור ובתחילת שנות ה

 היה לעצור יותר את הדרישה ההולכת וגדלה לרוקנרול בברה"מ.

 פסטיבל, 1980-ב מ"בבריה שנערך הראשון הרוק בפסטיבל מסתיים" Free to Rock" הסרט

נקודת מפנה בהיסטוריה הסובייטית  -שב כ"וודסטוק הסובייטי" נחו בהיסטוריה מהגדולים שהיה

שהתקיים בטבליסי, בירת גאורגיה הסובייטית,  פסטיבלובהיסטוריה של מוזיקת הרוק הרוסי. ה

 הקודים תחת פעלו לאו כחובבניות שהוגדרו להקות להופיע הוזמנוולראשונה  ימים שמונה משךנ

תנגדי מול לרוק גדול צחוןינהוא הוגדר כ .הסובייטית הצנזורה ושל VIA-ה להקות של הנוקשים

 .המשטר

 והצנזורה הדיכוי ממנגנוני נפטרו הקהלו יוצריםה. המועצות ברית על הקץ הקיץ 1991 בדצמבר

שנים ארוכות וכך הרוקנרול, שהפיח רוחות של חופש בלבבותיהם של  במשך מחייהם חלק שהיו

 .הברזל מסך של בנפילתוהצעירים, היה גורם מרכזי, בסופו של דבר, 

 שהיה) ואל'ג בילי, וב'גורבצ מיכאלנשיא ברה"מ לשעבר , קרטר ימי'גנשיא ארה"ב לשעבר 

, בויז' הביץ, להקות אלטון ג'ון, גיטרה חשמלית(ב מ"בבריה לנגן שהורשה הראשון האמריקאי

פורשים בסרט שלפנינו  תקופה ואחריםאותה מ ב.ג.ק וסוכני דיפלומטים, הסקורפיונס, מטאליקה

 פוליטיקה לצד מוזיקה. –את אותה תקופה ואת מה שהתחולל באותן שנים בברה"מ 

 .סאת'רלנדקיפר והוא מלווה בקריינות של  ג'ים בראון ®את הסרט ביים הבמאי זוכה האמי

 (2017דק', ארה"ב,  60בימוי: ג'ים בראון )
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 RUMBLE: The Indians who rocked|  אינדיאני רוק: ראמבל

the World 

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00בשעה , 10.8חמישי, יום בכורה:  
 

 2017פסטיבל סנדאנס 

לינק ריי, מילדרד ביילי, ג'סי  -מעט מאד סופר עד היום על הקריירות של אגדות מוזיקליות גדולות כמו 

 את מביא "רוק אינדיאני :מבלאר" הדוקו ., רובי רוברטסון ואחריםמארי סיינט באפיאד דיוויס, 

  .זמננו בת המוזיקהעיצוב ל תרומתם על ומספר אינדיאני ממוצא הגדולים המוזיקאים של סיפורם

מרטין סקורסזה, איגי  –בעזרת קטעי ארכיון נדירים וראיונות עם אנשים מתעשיית הבידור, ביניהם  

הגדולים האלה עזרו לעצב  מוזיקהה אייקוניואחרים, הסרט מספר איך  פופ, סטיבן טיילר, טוני בנט

ובכך משלימים את  את פסי הקול של חיינו, השפיעו על מוזיקת הבלוז, הג'אז, הפולק, הפופ והרוק

הפרק החסר על תרומתם של המוזיקאים ממוצא אינדיאני להיסטוריה המוזיקלית של אמריקה ושל 

 העולם כולו.

 (2017, קנדה', דק 90) מיורנה אלפונסו', ביינברידג רין'קת: בימוי

 

 

 Monochrome: Black, Whiteמונוכרום: שחור, לבן וכחול |

and Blue      

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 20:30בשעה , 12.8בכורה: מוצ"ש,  
 

יוצא למסע בעקבות הקשר ההיסטורי שבין  ("ריילי של החיים: קינג בי בי)" ברוור ון'ג הבמאי

אמריקאים לאורך -מוזיקת הבלוז להיסטוריה האמריקאית, לתקופת העבדות וליחס אל האפרו

 השנים.

בסרטו המרתק הוא משלב בין ראיונות עם מומחים בתחום מוזיקת הג'אז ויוצרים מוזיקלים אחרים,  

ועוד, לבין קטעי ארכיון, הופעות ו, סלאש צ'אק ברי, קרלוס סנטנה, אריק קלפטון, בונ –בינהם 

 בלוז מהעבר וקטעים מתוך סרטים על תקופת העבדות ומלחמת העצמאות האמריקאית. 

מהדרום הכבד של אמריקה, דרך דטרויט וניו יורק, הסרט משרטט את ההתפתחות של ה"בלוז" 

ך בימינו התחיל כלא ברגעים מכריעים בתולדות ארה"ב ומסביר איך הז'אנר המוזיקלי האהוב כל כ

 יותר מאשר דרך ביטוי של כאב, דיכוי ורצון עז להשתחרר לחופשי.

 (2016דק', אנגליה/ארה"ב,  90בימוי: ג'ון ברוור )
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   Raving Iranֵרייב איראני | 

  .yesVOD-דוקו וב yes-ב 22:00בשעה , 9.8רביעי,  בכורה: יום
 

 Visions Du; פסטיבל DocNYC 2016; פסטיבל hotdocs 2016פסטיבל , 2017דוקאביב 

Reel 2016  ; 

 שני די.ג'ייאים קוראים תיגר על המשטר המוסלמי

אפשר לפספס את התשוקה העצומה -אנּוש וַאראש ניצבים בליבה של סצנת הטכנו של טהרן. אי

שלהם למוסיקה ולסיבוב תקליטים. אבל המדינה בה הם חיים גובה את המחיר: הם צריכים 

 טרה, לשקר לפקידי ממשל, להפיץ את המוסיקה שלהם בשוק השחור. להתחמק מהמש

כשהם מחליטים לארגן ֵרייב סודי במדבר, אנּוש נעצר, ויאושם לגבי העתיד הצפוי להם באיראן הולך 

 וגובר. 

או אז הם מקבלים שיחת טלפון ממארגן פסטיבל הטכנו הגדול ביותר בעולם, ובה הוא מזמין אותם 

אלא שכדי להגשים את חלומות הדי.ג'יי שלהם, שני הצעירים צריכים להחליט: האם להופיע בשווייץ. 

המוסיקה שלהם, הביטוי האמנותי והחופש שווים את הקרבת המשפחה, החברים, התרבות 

 והמולדת?    

 (2016דק', שווייץ,  84בימוי: סו מיורס )

 
 
 

 , נשדר בשידור נוסף סרטי מוסיקה נוספים ומדוברים:2017מיוזיק -במסגרת דוקו
 

 שנות ההופעות  –הביטלס: שמונה ימים בשבוע 

The Beatles: Eight Day a Week – The Touring Years 

  22:00, בשעה 11.8יום שישי, 

 2017דוקאביב  

בערב, אחרי הפסקת פרסומות, עלו ארבעה צעירים מליברפול  8:12, בשעה 1964לפברואר  9-ב

ושינו את התרבות הפופולארית לנצח. בשנתיים שלאחר מכן, עד  לבימת התכנית של אד סאליבן

ערים מסביב לעולם. השנים הללו, עם  90-מדינות וב 15-פעמים ב 166, הם יופיעו 1966אוגוסט 

רון האוורד )"נפלאות ® מסעות ההופעות יוצאי הדופן, מתועדים בסרטו החדש של זוכה האוסקר

  מרהיבים ונדירים שלא נראו קודם לכן.התבונה"(, תוך שימוש בחומרי ארכיון 
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  Supersonicסוניק | -אואזיס: סופר

   22:00, בשעה 12.8מוצ"ש, 

 2017דוקאביב 

"אואזיס היא כמו פרארי. כיף להסתכל עליה, כיף לנהוג בה, ומדי פעם היא יוצאת משליטה" )ליאם 

 גאלגר(.

מציגים את סיפור נסיקתם המטאורית של האחים ®, אוסקרה זוכה, איימיהסרט המפיקים של  

פורצת , שהקימו את להקת הרוק האגדית אואזיס, ונודעו לא רק בשל המוסיקה ליאם ונואל גאלגר

  שנאה הקיצוניים והמתוקשרים שביניהם.-הדרך שלהם, אלא גם בשל יחסי האהבה

מביא קטעי ארכיון  ,90-בסוף שנות ה –הסרט משרטט את קורות הלהקה בעיקר בימי השיא שלה 

פארק , בבגודלן נדירים ומסתיים ברגע השיא של אואזיס בהופעות הענקיות שלה, חסרות התקדים

 נבוורת'.

 (2016דק', ארה"ב,  122אט וויטקרוס )בימוי: מ

 

 

  David Bowie - The Last Five Yearsהשנים האחרונות |  5דיוויד בואי: 
 23:45, 11.8שישי, 

 האחרונים האלבומים על  עבד בהן, של המוסיקאי האגדי בחייו האחרונות השנים של סיפורן את מביא הסרט

 . Lazarus – שיריו פ"ע שנכתב המחזמר ועל Blackstar-ו The Next Day – שלו

 של ראיונות עם בשילוב, אלו משנים בואי של צילומים. בחייו ביותר המרתקת כתקופה זו תקופה המגדירים יש

 הגדולים האמנים אחד של עבודתו לעו חייו על מרתק מבט מביאים, איתו שעבדו ובמאים מעצבים, מוזיקאים

 (2017, ב"ארה, דקות 90) ווטלי פרנסיס: בימוי .בתקופתנו ביותר

 

 

 Montage of a Heckקורט קוביין: 

 23:30, 9.8רביעי, 

 2015פסטיבל סאנדנס 

 מוזיקה חובבי של להערצה מושא להיות ממשיך" נירוונה" להקת של והכותב הגיטריסט, הסולן, קוביין קורט

 הדוקו שביים במאי הדוקו המוערך ברט מורגן )"הילד נשאר בתמונה", "הרולינג סטונז: סרט. העולם בכל

Crossfire Hurricane" של החיים הקשים, הקצרים  ונוקב חושפני, סוער מסע שנים, מביא 8( במשך

, קוביין של התאבדותו לסיפור מתייחסת אינה הסרט עלילת והטרגיים שחי קוביין, מנהיג הלהקה המצליחה.

 למצלמות מחוץ לאופיו הנוגעים נחשפו שטרם אינטימיים פרטים לצד, ובפועלו ביצירותיו, בחייו מתמקדת אלא

 מספרים והקלטות ביתי וידאו קטעי, שצילם התמונות, שצייר הציורים, האישיים יומניו .משפחה כאיש ותפקודו

 (2015דק', ארה"ב,  132בימוי: ברט מורגן ) .האחרונה הגדולה הרוק אגדת של סיפורה את ראשון בגוף
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2015 

 .השם שמאחורי האישה

 ששת זוכת, הזמרת של ייאמן-הלא סיפורה את מביא"(, סנה)" BFTA-ה פרס זוכה, קפדיה אסיף, הבמאי

 . שלה במילותיה, ויינהאוס אמי, הגראמי פרסי

 סיפור מביא - נשמעו שטרם שביצעה מוזיקה וקטעי, נראו שטרם הזמרת של ארכיון קטעי המציג - הסרט

  .היום חיים אנו שבו העולם ועל שלנו התרבות על, הייחודית הזמרת על מרתק

 הקול עם כולו העולם של ליבו תשומת את שתפסה מוזיקאית הייתה, בדורו יחיד כישרון, ויינהאוס איימי

 לתוך שלה והנשמה הלב את ששפכה, ואותנטית טהורה אז'ג זמרת. שלה נשכחים הבלתי והכריזמה

 בכמה שלה הווירטואוזיות את וביטאה אינטימיים שירים דרך וכאב אישי מאבק עם התמודדה, המוזיקה

 מעולם היא. בינלאומית מטאורית לסנסציה הפכה איימי. ימינו של ביותר והפופולאריים המיוחדים מהשירים

 של נלאית הבלתי הלב תשומת. תהילה הרבה כך כל לה ותביא מהירה כה תהיה לפסגה שהדרך חשבה לא

 של סגור למעגל אותה הובילו, שלה ההתמכרות ובעיית איימי של הבעייתית הזוגיות עם בשילוב, התקשורת

 לאחר שנים ארבע שהופק, שלפנינו הדוקו .בלבד 27 בגיל הטראגי למותה דבר של בסופו שהביא, עצמי הרס

 לנגד להיעלם לה אפשרנו איך – עצמנו את ולשאול מבריקה כאמנית באיימי להיזכר לקהל מאפשר, מותה

 (2015, אנגליה', דק 128) קפדיה אסיף: בימוי ?עינינו

 
 וסרטים רבים נוספים. 


