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השעות המופיעות בלוח הן שעת פתיחת הדלתות
עושים גם אירועים פרטיים: 03-5433963

בר גיורא הופעות חיות 

www.bar-giyora.co.il :לרכישת כרטיסים כנסו לאתר
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רונית שחר 20:30
חוגגת יום הולדת

20

TOOL מופע מחווה ללהקת

1516

20:00
₪ 105/110
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21:15
₪ 35/40

₪ 45
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20:15

שורטס להמונים

19:15
משחק טריוויה קבוצתי 40 ₪

ואלכוהולי

פאב קוויז

19:15
משחק טריוויה קבוצתי 40 ₪

ואלכוהולי

פאב קוויז
28 27

21:45
₪ 40
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Israeli StandUp in English

במה פתוחה23:00
הגיורא פותח את שעריו 

לכל מי שבקטע
ה ס י נ כ
חופשית

23:15
ה ס י נ כ
חופשית

20:00
₪ 105/110

Israeli StandUp in English

הבמה להקראת סיפורים קצרים                 
 TLV Lip Sync battle
תחרות ליפסינק נושאת פרסים

במופע חדש  "לא מובן מאליו"
מופע אלקטרו אקוסטי

ג'קו אייזנברג

דיסנילוגיה: קיצור 
תולדות הנסיכות

דורון פישלר

₪ 75/85 ₪ 45

מופע להקה חשמלי

The Bloomers

13:30

19

20:30
₪ 60/70

₪ 45

₪ 35/45

₪ 45

המופע של קאבר 13:30חה - טול
סטיישן בקבלת שבת

20:30 19:45Escape להקת

דורון פישלר

מני מלכה

20:15
₪ 30/40

YADO בהופעה

סטנדאפ

התשובה - ההרצאה

22:00
₪ 20/30

צרות של השירים
קאברים של רוק ישראלי ולועזי

עמית עמיתי
מופע השקה לסינגל מעבר

22:00

Irish Night

 רוני ברנס
שירים מקוריים

מופע להקה
חוזרים לכושר לקראת 

אלבום חדש! 

מופע מחווה ענק לרוק-פופ 
ישראלי 70-80-90

אלבום חדש! 

19:45
₪ 35/40

19:45
₪ 70

22:00
₪ 40/50

צ'ק חמורים
ערב סטנדאפ בדיקת חומרים

כן, אנחנו עושים גם כאלה
אירוע פרטי

מהדורת לילה
פאב קוויז

21:45
מהדורה שנייה40 ₪

פאב קוויז

13:30
₪ 45

₪ 80/100

20:15The Black Magic
מופע מחווה למייקל ג'קסון, 

סטיבי וונדר ופרינס

₪ 90/105

₪ 10

19:45
₪ 50/60

Burton Badman 
אינדי-פוסט רוק

22:00
₪ 40/50

19:45
₪ 30

₪ 40/50 בלוז-רוק קלאסי 60-70 ₪ 20/30

29

Badook & גיא שני

30

ד"ר קרן בן יצחק
כיצד התקפי חרדה הובילו אותי 

ללימודי מוח?

19:00

21:30
₪ 45/60

₪ 50

₪ 45₪ 45

23:15Standup Open mic
ה ס י נ כ
חופשית

ישראל אידלסברג 
& אביה טרי

דואו אקוסטי

21:00
₪ 45

₪ 50

23:15
ה ס י נ כ
חופשית

שירלי גל
המסע לאורגזמה הנשית

פרופסור אבשלום 
אליצור

תורת הקוונטים וחידת התודעה

19:00

23:15
ה ס י נ כ
חופשית

דורון פישלר
2 הרצאות על כלכלה, ריק ומורטי: חומר אפל מרוכז

גזענות במיטבהטכנולוגיה וביטקוין

Live-דאבל פיצ'ר אלקטרוני ב

מסיבה מטורפת בקצב הדיג'רידו, 

 Ewi-ביטבוקס ו

אמנון הלל19:00
הומור בספרי הארי פוטר

19:00

21:00

דורון פישלר
אני אכתוב את זה מחר: דחיינות

אמנון הלל13:30
סודה של הרמיוני

פרופ' עילם גרוס 
וד"ר ג'רמי פוגל

מהו היקום? 
תשובות מדעיות ופילוסופיות

20:15
₪ 90/100

נפגשים על הדשא
המחווה לאריק איינשטיין, 

שלום חנוך ומאיר אריאל

20:00
 השחקן והקומיקאי אלי70 ₪

גלפרין במופע סטנדאפ

עולים על הגלפרין

פאב קוויז 21:00

מוחמד נעמה עתיד העבודה והכסף
במופע סטנדאפ

19:00

ד"ר גדי אלכסנדרוביץ'13:30
משפטי גדל - היום בו 
המתמטיקה (לא) מתה

₪ 50

₪ 50

In English | Free entrance

Standup Open mic
In English | Free entrance

Standup Open mic
In English | Free entrance

Standup Open mic
In English | Free entrance

משחק טריוויה קבוצתי ואלכוהולי ₪ 40

Rustybus
מופע רוק ישראלי

19:45
₪ 30

או.בי.די
מופע היפ-הופ 

עם צאת האלבום החדש

22:15
₪ 30/40

21


