חגי רחביה-גיטרה " – "Liveרשימת רפרטואר מייצגת
סגנון מוסיקלי
עכשווי-

מלחין  /אמן מבצע

שם הקטע

ישי ריבו

תוכו רצוף אהבה
הלב שלי
לפני שייגמר
שבט אחים ואחיות
עכשיו קרוב
ממעמקים
איך אפשר שלא להתאהב בך

עידן רייכל

גיין בורדו
קובי אפללו

מה שהלב בוחר
מכתב לאחי

אמיר דדון

אור גדול

ישראלי – ישן וטוב
אריק איינשטיין
שלום חנוך

מיטב הקלאסיקות
אהבת נעוריי
אדם בתוך עצמו
גיטרה וכינור
אינך יכולה
התשמע קולי

נעמי שמר

תלבשי לבן
(סרנדה לך)בחלון הכי גבוה
ליל אמש
אילו ציפורים
עיר לבנה
ולס להגנת הצומח
מיטב הלהיטים
אתה לי ארץ
בואי לאילת
השוטר אזולאי
הגבירה בחום
מרוב אהבה
אהבה קצרה

שמוליק קראוס

חווה אלברשטיין
נורית הירש

יוסי בנאי
מאיר בנאי
אהוד בנאי
יהודית רביץ
יוני רכטר

מתי כספי

הפרברים

יאיר רוזנבלום

מהרי נא
מילה טובה
מי לאהבה
יש אי שם
שיר נבואה קוסמי
ערב עירוני
הנה ,הנה
לקחת את ידי בידך
מרוב אהבה
ימי בנימינה
שי
תלבשי לבן
צל ומי באר
מתוק התפוח
פעם היו שם פרחים
הבלדה על חדווה ושלומיק
היה לי חבר היה לי אח
לו הייתי פיראט+החיים היפים

דיוויד ברוזה

מיקי גבריאלוב
אפרים שמיר

יצחק קלפטר

סיגליות
רעמים וברקים
מתחת לשמים
ערב מול הגלעד
עוף גוזל
ערב של יום בהיר
היא כל כך יפה
הידעת את הדרך
תמונה (דה בה דה בה דה)
שיר בדואי
צליל מכוון
אני אוהב שוקולד
אי ירוק בים

ישראלי – מיינסטרים
רמי קליינשטיין
בועז שרעבי
דני רובס
אריק סיני
שלמה יידוב
אחינועם ניני
שלמה ארצי

נתן כהן(הנשמות הטהורות)
אלון אולארצ'יק
דני סנדרסון

נעימות גיטרה ידועות

מתנות קטנות
חייך וחיי
פמלה
משהו חדש מתחיל
סיבה טובה
ערב כחול עמוק
ימים לבנים
החיים יפים
האהבה הישנה
אהבתיה
מלך העולם
קפה אצל ברטה
אחכה לך
נערה במשקפיים
זה הכל בשבילך

גזוז
כוורת
מאיר אריאל

רוני
המיטב
נשל הנחש

הצלליות
חוזה פליסיאנו

 )Apacheנעימה אינסטרומנטלית)
( Pegaoפתיח התוכנית "כאן ,שם ובכל מקום")

קלאסי

Romance
Tango to Evora

קלאסיקות רוק לועזיות
Led Zeppelin

Stairway to heaven

The Eagles
Guns & roses
Eric Clapton

Hotel California
Sweet child of mine
Let it grow
Layla
Wonderful tonight

Queen

Love of my life
We are the champions
Shallow
California dreaming
Dream a little dream of me
Hallelujah
Nights in white satin
Scarborough fair
The sounds of silence
El Condor Pasa

Lady gaga
Mamas and the papas

Leonard Cohen
המודי בלוז
סיימון וגרפונקל

Night in white satin

Moody Blues
פולק/רוק/ביטלס

Blackbird
Here comes the sun
In my life
Imagine
Penny Lane
Something
Angie
Every breath you take
Fragile
How deep is your Love
Wild world

ביטלס

Rolling stones
סטינג

Bee Gees
Cat Stevens

Morning has broken
Streets of London

Ralph Mctell

You are the sunshine of my life
Isn't she lovely
Overjoyed
Can’t help falling in love
Dust in the wind

סטיבי וונדר

House of the rising sun
Sweet Child of mine
Just the way you are

אלביס פרסלי

Kansas

K

The Animals
Guns
Elton Jhon
Billy Joel
בוסה נובה ברזילאי
אנטוניו קרלוס ז'ובים

)Felicidade( העצב אין לו סוף
Girl from Ipanema
One note samba
- דרום/ ברזילאי
אמריקאי
3- ו2 'וולסים מוונצואלה מס
Mas que nada
מרש הדייגים
אני אשתגע

אנטוניו לאורו
 סרג'יו מנדס/ ג'ורג'י בן
)הדודאים (דוריוואל קאיימי
מחרוזת דרום אמריקה
טנגו ארגנטינה

)" (מתוך "ניחוח אישהPor una Cabeza

קרלוס גרדל

El Chocolo (kiss of fire)
 מחזות זמר/ ג'אז קל
My favorite things

צלילי המוסיקה
שנסונים צרפתיים

) (חיוכיםLa Foule

אדית פיאף

) (החיים בורודLa vie en rose
עלי שלכת

איב מונטאן
שירים מתורגמים שעלו
לארץ

חיוכים
הגבירה בחום
סיגל
מה הוא עושה לה

