
 

 

 2015אפריל 

                                                               2015מאי לקשתנים ישראלים,  'למוסיקה תכנית פרלמן'
 בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב, ע"ש לין ותד אריסון

 באדיבות דניאל חוסידמן
 

 לשמחתנו נאות לקיים פעילות מוסיקלית. עם התזמורת הפילהרמונית להופעות 2015במאי ישראל ל מגיע פרלמןיצחק 

הישראלים  נגניםהמיועדת ל נבנתה תכנית פעילותיצחק פרלמן עם בעצה אחת עם טובי ו חינוכית עם הנגנים הצעירים.

( שהם 12-16הנגנים הצעירים המצטיינים )גילאי ו'דור ההמשך' של  2014קחו חלק, משתתפי תכנית יבתכנית י .בלבד

תתקיים פעילות ענפה של הרכבים  (19-27.5.15) ימים 9במהלך  .העתודה והמועמדים הטבעיים לתכנית פרלמן בעתיד

                                                                                            .התכנית ומוריקאמריים, תזמורת וכיתות סטודיו בהנחיית מאסטרו פרלמן 

                                                                                                                                        ?מדוע זה כל כך חשוב

ירידה במספר נגני כלי קשת צעירים ברמה  - בשנים האחרונות מגמה מדאיגה  רמה הארצית, עולהבבדיקה ב

לפיכך, אנו .הבעיה איננה מיעוט כישרונות, אלא ירידה במספר הילדים המכוונים לתחום ונכונים להשקעה הנדרשת.גבוהה

נערץ בשיעור קומתו של מאסטרו פרלמן עשוי אנו מאמינים שאמן .רואים חשיבות עליונה בטיפוח ובעידוד הנגנים הצעירים

יגברו העניין והמוטיבציה ותשתנה  בהנחייתו ים מקצועייםילשמש 'מגנט' ומודל לחיקוי, ומקווים שבעזרת מפגשים מוסיקל

 -ומעמיקה את התהליך החינוכי  המתקיימת בכל שנה, מייצרת מודעות והמשכיות רציפהפעילות  .המגמה לטובה

 .2016תכנית בהיקף מלא בשנת  לקיוםבמקביל אנו נערכים .מוסיקלי

 תיאור התכנית

:משתתפים  

  2014שהתקיימה באפריל  פרלמן למוסיקה בתכניתנגני כלי קשת שהשתתפו  15

( מכל הארץ 12-16מצטיינים )בגילים צעירים נגני כלי קשת  14   

 

 צוות: 

בארה"ב: פרלמן למוסיקה תכניתמ םמוריו פרלמןמאסטרו יצחק בניהולה של הגב' טובי פרלמן ובהנחיית   

פסנתר וקורפטיציה, ג'וליארד( ג'ון רות ) מוסיקה קאמרית, )מכון קליבלנד למוסיקה( מרי פקהם  

אמנים עמיתים שינגנו באופן קבוע עם הרכבי המשתתפים. - ואריתה זולה שון לי, מולי קאר  

   אנה קפלן -מנהלת תכניות

 יתקיימו:במהלך ימי הפעילות 

  ובהנחיית מרי פקהם. העמיתיםחזרות הרכבים קאמריים עם המורים 

  חזרות תזמורת בניצוחו של יצחק פרלמן 

 שיעורי סטודיו לכל המשתתפים בהנחיית יצחק פרלמן 

  המשתתפים הצעירים יוזמנו לשיעורי הסטודיו בהנחיית יצחק פרלמן                                                           

 הבוגרים  יחד עםובקונצרט בחזרות תזמורת ו ישתתפו

 ( קונצרטים במהלך העבודהs'WIP)  

  באודיטוריום בקונסרבטוריון. 24.5.15ב יתקיים פתוח לקהל קונצרט 


