
 

 

 אוליאר-קוסטין קנליס: מנהל

 6702-5702 – ו"תשע – 72 -העונה ה: המרכז למוסיקה קאמרית

 ר רז בנימיני"ד :ניהול מוסיקלי והפקה

 

 ,למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב

ארבע הכוללת , 5102-01הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת אליכם את תכנית לשלוח  שמחיםאנו 

 . לייםֹוסדרת רסיטלים לפסנתר וסדרת רסיטלים ק, סדרת סופשבוע עם ברהמס, הסדרה הקאמרית: סדרות

 
 הרכיבו לעצמכם מינוי  – הסדרה הקאמרית

רביעיית דובר  :בביקורי בכורה בארץבולטות מהדור הצעיר בעולם שלוש רביעיות כלי קשת אנו שמחים לארח העונה 

הפרויקט הקאמרי הישראלי יחזור אלינו (. גרמניה)ורביעיית שומאן ( פינלנד) Meta4מטאפור רביעיית , (ב"ארה)

בתכנית אחרת . לביצוע השמינייה של שוברט( גרמניה)יארח באחת מתכניותיו את הכנרת אנטיה וויטהאס אשר 

ישוב  .מאת שנברג" סהרוריהפיירו ", 51 -ו לביצוע יצירת המופת מן המאה הי'יארח הפרויקט את הזמרת הילה בג

. אשר יחבור לרביעיית כרמל לביצוע חמישיית כלי הקשת של שוברט, (שבדיה)לן הנודע פרנס הלמרסון 'אלינו הצ

הכנרת קטי דברצני תוביל ו ,של מוצרט" גראן פרטיטה"יוביל נבחרת נשפנים ישראלים בביצוע ה הקלרניתן חן הלוי

גם את העונה הקרובה . ות של מלחינים נוספים בני דורוויציר הרכב שלי כלי התקופה בביצוע השביעייה של בטהובן

קהילתי ייחודי שהופיע על בימתנו לראשונה בהצלחה -חינוכי-פרויקט מוסיקלי ,נפתח בקונצרט של פרויקט מוזתיקה

, אנסמבל מיתראת , שלישיית ירושליםאת , נשוב ונארח גם את שלישיית מונדריאן. 5102-02מרובה בפתח עונת 

 . ועודומירי ימפולסקי שי ווזנר  ניםהפסנתראת , הויולן גלעד קרניאת , צבי פלסר והלל צרי לנים'הצאת 

 ! בחירת הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם –וכתמיד 

 
 סופשבוע עם ברהמס

של לסופשבוע , הפעם בחברת ידידים נוספים, אלינוחוזרים ' והפסנתרן רומן רבינוביץ( הולנד)הכנרת ליזה פרשטמן 

 ,פסנתרללו ו'פסנתר ולצללוויולה ו, פסנתרלמכלול הסונטות לכינור ו –בתכנית  .מיצירות ברהמסשלושה קונצרטים 

 . ויצירות קאמריות נוספות

 
 צהרי שישי  –סדרת רסיטלים לפסנתר : פסנתרני הדור החדש
שי , שי-עידו בר – ישראלרני הדור החדש של לפסנתומוקדשת הפעם , לצהרי שישיחוזרת סדרת הרסיטלים לפסנתר 

 . יחתום את הסדרה קונצרט מיוחד עם אנסמבל מולטיפיאנו ונקשנים. ישי שאער ומתן פורת, עינב ירדן, ווזנר

 
 ערבי חמישי  –ליים ֹוסדרת רסיטלים ק: אמנות השיר

קלייר , חן רייס ,אברמסון-איילת אמוץ, וי'הילה בגיתארחו בה הפעם . ערבי חמישיחוזרת לדרת הרסיטלים הקוליים ס

 . דן דויטש ודניאל גורטלר, מרק ורטר, ואיתם הפסנתרנים יובל צורן, (אוסטריה)דניאל יוהנסן ו י'מגנאג

 

 הנחות למזמינים מינוי למספר סדרות מלאות 

 70%, הנחה על הסדרה השלישית 25% ,הנחה על הסדרה השנייה 20% –ברכישת מינוי למספר סדרות מלאות 

נוי ינוי מלא לסדרה הקאמרית ייחשב מימכ; ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר) הרביעיתהנחה על הסדרה 

 (. מינוי צעירהנחות אלה אינן תקפות ל; זוהכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה 

 
  5700502נרשמים עד הנחה ל %20

 (. למעט מינוי צעיר) על תעריפי המינוי המפורטים בהמשך הנחה 20% -יהנו מ 51.2.02הנרשמים עד 

  ,מקווים לראותכם בין מנויינו
 וצוות המרכז למוסיקה קאמריתרז בנימיני 
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 6702-5270 ו"עונת תשע –מחירי הכרטיסים למנויים 

  מטההמפורטים התעריפים על הנחה  20% -יהנו מ 51.2.02הנרשמים עד 

 (קונצרטים 2לפחות )הסדרה הקאמרית 

 קונצרטים' מס

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 א"גמלאים ותושבי ת

 B אזור A אזור B אזור A אזור B אזור A אזור

7 122 563 744 640 670 576 

8 110 603 797 685 717 617 

9 161 679 897 772 807 694 

10 511 754 997 857 897 772 

11 612 830 1,096 943 986 848 

12 655 845 1,117 960 1,005 864 

13 0,112 915 1,209 1,040 1,089 936 

14 0,022 984 1,301 1,119 1,172 1,008 

15 0,555 1,056 1,394 1,199 1,255 1,080 

 (קונצרטים 3) סופשבוע עם ברהמס

 קונצרטים' מס

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 א"גמלאים ותושבי ת

 B אזור A אזור B אזור A אזור B אזור A אזור

6 300 258 341 293 307 264 

 (קונצרטים 6)פסנתר רסיטלים לסדרת  –פסנתרני הדור החדש 

 קונצרטים' מס
 מנוי ממשיך

 7023-21ומנויי סדרת הפסנתר בעונת 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 א"גמלאים ותושבי ת

 B אזור A אזור B אזור A אזור B אזור A אזור

6 255 222 111 201 540 212 

 (קונצרטים 1)ליים ֹוסדרת רסיטלים ק –אמנות השיר 

 קונצרטים' מס
 מנוי ממשיך

 7023-21בעונת הקולית  הסדרהומנויי 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 א"גמלאים ותושבי ת

 B אזור A אזור B אזור A אזור B אזור A אזור

4 360 306 410 353 370 318 

 מעורבנוי ימ

 . מהסדרה הקאמרית 1מתוכם לפחות , קונצרטים לפחות 5 -נוי לימ

 .תעריפי הסדרה הרלוונטיתלבהתאם באופן יחסי עלות כל כרטיס תחושב , נוייבחישוב מחיר המ

 מינוי רב סדרתי

 70%, הנחה על הסדרה השלישית 25% ,הנחה על הסדרה השנייה 20% –ברכישת מינוי למספר סדרות מלאות 

נוי ינוי מלא לסדרה הקאמרית ייחשב מימכ; ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר) 0הנחה על הסדרה הרביעית

  .(הנחות אלה לא תקפות למינוי צעיר; זוהכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה 

 (על בסיס מקום פנוי)מחירים מיוחדים לצעירים 

גיל מ; לכרטיס בקופה₪ 62, נויילכרטיס במ₪  51 – 72גיל עד  77מגיל ; כניסה חופשית ללא תשלום – 72עד גיל 

 .למנויים צעירים ותתקפ ןהרשמה מוקדמת אינ הטבות. לכרטיס בקופה₪ 22, נויילכרטיס במ₪  21 – 31עד גיל  30

 מחיר כרטיס בודד בקופה

 (. בהתאם לקונצרט ולמקום הישיבה)₪  001-021יהיה מחיר כרטיס בודד בקופה 

 .הנחה ברכישת כרטיסים בודדים 01% -ייהנו ממנויי המרכז 



 

 מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזורי המחירים

 גוש מרכזי: Aאזור 

 גושים צדדיים : Bור אז

 

 

 

 

 

 נוהל החלפת כרטיסים
 

בדואר אלקטרוני או בפקס עד שלוש שעות , יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון .0

ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי גם בשעות בהן המשרד . לפני תחילת הקונצרט

 . סגור

 .תאבד הזכות להחלפתו –לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור  .5

 . מקום פנוי כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס .6

 .את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי .2

כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס  .2

 . בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל, מקום פנוי

 ,םלא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויי .1

 . או לקונצרטים בסדרות של גופים אורחים

 

 

 

 

 

 

 
 



 7025-7026 – 27ה עונ – המרכז למוסיקה קאמרית
 הסדרה הקאמרית

 

 
 21:00, 71020025, ש"מוצ0 2

 (Musethica) יקהתמוז
 כינור – סרגיי אוסטרובסקי | כינור – רועי שילוח
 לו'צ –( גרמניה-שוויץ) או מנדוצייאורפ | ויולה – אברי לויתן

 ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם

 000. אופ, ור'בסול מז 5' חמישיית כלי קשת מס: ברהמס
מזכרת ", 11. אופ, ברה מינורשישייה לכלי קשת : ייקובסקי'צ

 "מפירנצה
  כלי קשתלויצירות נוספות 

 
 70:30, 21022025, ש"מוצ0 7

 שלישיית ויולה 
 ויולה – גלעד קרני

      לו'צ –פלסר צבי 
 פסנתר  –מירי ימפולסקי 

 00. אופ, ור'במול מז-שלישייה בסי: בטהובן
 021. אופ, סונטה לוויולה ולפסנתר: 'שוסטקוביץ
 21. אופ, לו ולפסנתר ברה מינור'סונטה לצ: 'שוסטקוביץ

  5. אופ, שלישייה בסול מינור: שופן

 
 70:30, 22027025, ש"מוצ 30

 בשניים ובשלושה –שוברט וברהמס 
 כינור –כרמית צרי 

 לו'צ – הלל צרי
 פסנתר  –שי ווזנר 

 652. ד, ור'סונטינה לכינור ולפסנתר ברה מז: שוברט
 550. ד, ונה בלה מינור'ארפגלסונטה  :שוברט
 5. אופ, ור'בסי מז 0' שלישיית פסנתר מס: ברהמס

 
 70:30, 702026, ש"מוצ0 1

 בטהובן ובני דורו –בכלי התקופה  השביעיי
 ויולה  –עמוס בועזסון |  כינור – קטי דברצני
 קונטרבס –חן גולדסובל  | לו'צ –עירא גבעול 

 בסון  –בני אגסי  |קלרנית  –גילי רינות 
 יער -קרן –אלון ראובן 

 2. אופ, בדו מינור לקלרנית ולכלי קשת 5' רביעייה מס: קרוסל
 ור'במול מז-שביעייה בסי: לדאברוו

 51. אופ, ור'במול מז-שביעייה במי: בטהובן

 
 70:30, 202026, ש"מוצ0 5

 מארח אתהפרויקט הקאמרי הישראלי 
 (גרמניה)אנטיה וייטהאס 

 כינור –( גרמניה)אנטיה וייטהאס 
 ויולה  –דניאל ברד  |כינור  –מתן דגן 

 קונטרבס –ניר קומפורטי  |לו 'צ –מיכל קורמן 
 בסון  –מאוריציו פאז |  קלרנית –טיבי צייגר 
 יער-קרן – אלון ראובן

 ,ור'במול מז-דיברטימנטו לשלישיית כלי קשת במי: מוצרט
 216. ק

 516. ד, ור'שמינייה בפה מז: שוברט

 
 70:30, 3202026, 'יום א0 6

 (ב"ארה)רביעיית דובר 
 כינור – בריאן לי|  כינור – ואל לינק'ג

 לו'צ – קמדן שואו|  ויולה –ארו ואן דה שטדט 'מילנה פג

, 61. אופ, ור'בפה מז 05' רביעיית כלי קשת מס :ק'דבוז
 "האמריקאית"

 11. אופ, בדו מינור 5' רביעיית כלי קשת מס: ויינברג
, 0' מס 26. אופ, ור'בפה מז 1' רביעיית כלי קשת מס: בטהובן

 " רזומובסקי"

“exceptional interpretative maturity, tonal refinement, and taut 
ensemble” (The Strad) 

“sublime playing” (The New York Times) 

 
 70:30, 2207026, 'היום 0 2

 אנסמבל מיתר 
 כינור – שדה-גילי רדיאן | כינור – מתן דגן

 לו 'צ –' יוני גוטליבוביץ | ויולה – משה אהרונוב
 חליל –רואי אמוץ  |( יפורסם)קונטרבס 

 פסנתר  – עמית דולברג |קלרנית  –גלעד הראל 

 52. אופ, ור'ויולה ברה מזלוכינור ול, סרנדה לחליל: בטהובן
 כלי קשתללפסנתר ו, "הטמפרמנטיםארבעת ": הינדמית

לפי )ור 'במול מז-רביעייה לקלרנית ולכלי קשת בסי: מוצרט

 ( 615. הסונטה לכינור ק
 קונטרבסליולה ווול, רטינו לחליל'קונצ: שולהוף

כלי קשת ל, קלרניתל, ואלס הקיסר לחליל :הבן שטראוס0 י
 ( ארנולד שנברג: עיבוד) פסנתרלו

 
  70:30, 7207026, ש"מוצ0 8

 אברי לויתן עם  שלישיית ירושלים
 כינור –רועי שילוח 

      לו'צ –ריאל טושינסקי א
 פסנתר –ירון רוזנטל 

 ויולה –אברי לויתן 

 פרק לרביעיית פסנתר בלה מינור: מהלר
 5' מס 11. אופ, ור'במול מז-במישלישיית פסנתר : בטהובן
 21. אופ, ור'במול מז-רביעיית פסנתר במי: שומאן

 

 



 
 70:30, 603026, 'יום א0 2

 (פינלנד) Meta4מטאפור רביעיית 
 כינור – אנטי טיקאנן

 כינור – מינה פנסולה
 ויולה –אטה קילפליינן 

 לו'צ – תומס דיופסובאקה

  5' מס 12. אופ, רביעיית כלי קשת בסי מינור: היידן
 062. אופ, ור'בפה מז 01' רביעיית כלי קשת מס :בטהובן

 Play III: יאקו קוסיסטו
קולות ", 21. אופ, רביעיית כלי קשת ברה מינור: סיבליוס

 " אינטימיים

“in this wonderful performance the music’s epic scale emerged 
with unforced strength and grandeur” (The Telegraph) 

“This was a performance of real quality, a reading of depth and 
intensity in which the music was able to speak directly to us  
without eccentricities” (Musical Opinion) 

 
 70:30, 2203026, 'היום 0 20

 מארח אתהפרויקט הקאמרי הישראלי 
 יו'הילה בג

 סופרן –יו 'הילה בג
 לו 'צ –מיכל קורמן |  וויולה כינור –דניאל ברד 

  קלרנית –טיבי צייגר |  חליל –גי אשד 
 נבל –סיון מגן  |פסנתר  –אסף ויסמן 

קרלוס : עיבוד)נבל ללו ו'צל, לחליל, "פינת הילדים": דביסי

 (סאלזדו
 (יפורסם)יצירה ישראלית 

כלי לנבל ול, כינורל, חלילל, לקול, "שירי טוקומאן" :חינסטרה
 2. אופ, הקשה
 (קרלוס סאלזדו: עיבוד)נבל ללו ו'צל, סונטינה לכינור: ראוול

, פיקולו/חלילל, לקול, "סהרוריהפיירו " :שנברג
 פסנתרללו ו'צל, ויולה/כינורל, קלרנית בס/קלרניתל

 
 70:30, 3203026, 'יום ה0 22

 הישראליםנשפנים ומיטב החן הלוי הקלרניתן 
 (בהמשך יפורסמושמות הנגנים )

 10. אופ, ור'במול מז-שישיית כלי נשיפה במי: בטהובן
: עיבוד לשישיית כלי נשיפה)מבחר אריות מתוך אופרות : מוצרט

 (גאורג סאטוריוס

כלי נשיפה  05 -סרנדה ל –" גראן פרטיטה" :מוצרט
  610. ק, ור'במול מז-קונטרבס בסילו

 

 
 70:30, 2101026, 'היום 0 27

 (שבדיה)פרנס הלמרסון עם  כרמלרביעיית 
 כינור –ונה צור י|  כינור –רחל רינגלשטיין 

  לו'צ – תמי ווטרמן|   ויולה – יואל גרינברג

 לו 'צ –( שבדיה)פרנס הלמרסון 

  212. ק, ור'ברה מז 50' מסכלי קשת  תרביעיי: מוצרט
 2. אופ, חמישה פרקים לרביעיית כלי קשת :וברן

 621. ד, ור'כלי קשת בדו מז תחמישיי :שוברט

 
 70:30, 805026, 'יום א0 23

 ( גרמניה)רביעיית שומאן 
 כינור  –קן שומאן |  כינור – אריק שומאן

 לו 'צ – מארק שומאן|  ויולה – ליסה רנדאלו

 0' מס 05. אופ, ור'כלי קשת בפה מזרביעיית : בטהובן
 6' רביעיית כלי קשת מס: אולמן

  51. אופ, כלי קשת בפה מינוררביעיית : מנדלסון

“No doubt: the future belongs to this quartet” (Ensemble 
Magazine) 

“The Schumann Quartet impresses with almost effortless, 
world-class virtuosity. Together, they create a very special 
force, and they inspire each other as well as the audience” 
(Süddeutsche Zeitung) 

 
  72:00, 106026, ש"מוצ0 21

 בסלון של ברהמס –שלישיית מונדריאן 
      כינור –דניאל ברד 
 לו 'צ –הילה קרני 

 פסנתר  – ארי-אוהד בן

 61. אופ, טרצטי 5: קירשנר
 16. אופ, ברה מינור 0' שלישיית פסנתר מס: שומאן

עיבוד ) 05. אופ, ור'במול מז-בסישלישייה : קירשנר/ברהמס

 (0' קשת מסהישיית כלי לש

 
 72:00, 2806026, ש"מוצ0 25

 הפרויקט הקאמרי הישראלי
 כינור  – (ב"ארה)קרול 'דיוויד מק|  כינור –איתמר זורמן 

 (יפורסם)ויולה /כינור|  ויולה –טינג קאנג נוו
 קלרנית –טיבי צייגר |  לו'צ –מיכל קורמן 

  פסנתר –יעל קרת 

 202. ק, ור'חמישיית כלי קשת בדו מז: מוצרט
 'א10. אופ, רביעיית כלי קשתלסולו וטוטי לקלרנית ו: סתר

 50 .אופ, ור'רביעיית כלי קשת ברה מזלפסנתר ול, רטו לכינור'קונצ: שוסון

 הזכות לשינויים שמורה



 
 ברהמסעם סופשבוע 

 
 כינור –( הולנד)ליזה פרשטמן 

 ויולה –( ב"ארה)ניפר שטום 'ג
 לו'צ –( גרמניה)טיאן קלינגר ססב

 פסנתר – 'רומן רבינוביץ
 

 

 פסנתרללו ו'פסנתר ולצללוויולה ו, פסנתרלמכלול הסונטות לכינור ו
 ויצירות קאמריות נוספות

 
 

 
 70:30, 2205026', היום 0 2

 ברהמס
 006. אופ, קטעי פסנתר 2

 015. אופ, ברה מינור 6' סונטה לכינור ולפסנתר מס
 66. אופ, ור'בפה מז 5' לו ולפסנתר מס'סונטה לצ

 002. אופ, בלה מינורפסנתר ללו ו'צל, שלישייה לוויולה
 

 
 22:30, 7005026', יום ו0 3

 ברהמס
 65. אופ, מינורבמי  0' לו ולפסנתר מס'סונטה לצ

 011. אופ, ור'בלה מז 5' סונטה לכינור ולפסנתר מס
 5' מס 051. אופ, ור'במול מז-במי 5' סונטה לוויולה ולפסנתר מס 

 010. אופ, בדו מינור 6' פסנתר מסללו ו'צל, שלישייה לכינור
 

 
 72:00, 7205026, ש"מוצ0 5

 ברהמס
 0' מס 051. אופ, בפה מינור 0' סונטה לוויולה ולפסנתר מס

 15. אופ, ור'בסול מז 0' סונטה לכינור ולפסנתר מס
 11. אופ, בדו מינור 6' פסנתר מסללו ו'צל, הוויולל, רביעייה לכינור

 
 

 הזכות לשינויים שמורה

 

 

 הסדרה מתקיימת בתמיכת מנוי המרכז וחבר אגודת הידידים של הקונסרבטוריון

 
 
 
 
 
 



 
 צהרי שישי –סדרת רסיטלים לפסנתר  :פסנתרני הדור החדש

 

 

 
 22:30, 70022025', יום ו0 2

 שי -עידו בר

 קטעי מקלדת מבחר : קופרן0 פ
 212. ק, פנטזיה בדו מינור :מוצרט

 מזורקות מבחר  :שופן
  10. אופ, ור'פנטזיה בלה מז-פולונז: שופן

 

 
 22:30, 75027025', יום ו0 7

 שי ווזנר 

 0' מס 662. ד, בפה מינור אימפרומפטו: שוברט
 56. אופ, ור'במול מז-אימפרומפטו בלה: שופן

 5' מס 662. ד, ור'במול מז-אימפרומפטו בלה: שוברט
 20. אופ, ור'במול מז-אימפרומפטו בסול: שופן

 2' מס 662. ד, אימפרומפטו בפה מינור: שוברט
 26. אופ, ור'במול מז-טרנטלה בלה :שופן

 602. ד, בדו מינור אלגרטו :שוברט
 625. ד, בדו מינור 06' סונטה מס: שוברט

 

 
 22:30, 7607026', יום ו0 3

 עינב ירדן

  66. אופ, בגטלותמבחר  :בטהובן
 בגטלות :וויליאם בולקום

 02. אופ, תמונות ילדות: שומאן
 55. אופ, תמונות יער: שומאן

 001. אופ, ור'במול מז-בלה 60' סונטה מס: בטהובן

 

 
 22:30, 2803026, 'יום ו0 1

 ישי שאער

 016. אופ, ור'במי מז 61' סונטה מס: בטהובן
 010. אופ, ור'בלה מז 55' סונטה מס: בטהובן

 55. אופ, פרלודים 52: שופן

 
 22:30, 7205026, 'יום ו0 5

 מתן פורת

 051. אופ, בגטלות: בטהובן
  51. אופ, הומורסקה: שומאן

 סונטה לפסנתר: מרדכי סתר
 611. ד, ור'במול מז-בסי 50' סונטה מס: שוברט

 

 
  22:30, 2006026, 'יום ו0 6

 פיאנו וכלי הקשה-מולטי
 :אנסמבל מולטי פיאנו

 , ברניקה גליקסמן, תומר לב
 הפטל-נמרוד מאירי, דניאל בורוביצקי

 :כלי הקשה
 דן מושייב , תומר יריב

 כלי הקשה ברה מינורלרטו לשני פסנתרים ו'קונצ: פולנק
 כלי הקשהלסונטה לשני פסנתרים ו: ברטוק

כלי לעיבוד לשני פסנתרים ו)לילה על הר קרח : מוסורגסקי

 (אריה לבנון: הקשה
כלי לידיים ו 5-לשני פסנתרים ב, סוויטת כרמן: דרין'שצ-ביזה

 הקשה
 

 

 הזכות לשינויים שמורה

 
 
 
 
 



 
 ערבי חמישי – ייםלֹוקסדרת רסיטלים  :אמנות השיר

 
 
 70:30, 22027025, 'יום ה0 2

 סופרן –יו 'הילה בג
 סופרן-מצו – איילת אמוץ

 פסנתר  – יובל צורן

 דואטים  :פרנק
 מבחר דואטים: שוסון
 מבחר שירים :ביזה
 לקול ולפסנתר  מחזור שירים, "שחרזד" :ראוול

 ונתן גפןהדואטים למילים של י :חיים אלכסנדר
 דואט –טרנטלה  :פורה

 מחזור שירים לקול ולפסנתר, "נשכחות ארייטות": דביסי
 לפסנתר סולו , "האי העליז": דביסי
 " לה רגטה ונציאנה"שירים ודואטים מתוך : רוסיני
 דואט –שיר ספרדי  :דביסי

 

 
 70:30, 2807026, 'יום ה0 7

 סופרן –חן רייס 
 פסנתר –מרק ורטר 

, ויארדו, ראוול, פרנק, ליסט, פורהמאת צרפתיים שירים 
 ורינלדו האן

 בליני ודוניצטי, שוברט שירים איטלקיים מאת
 

 
 70:30, 201026, 'יום ה0 3

 סופרן –י 'קלייר מגנאג
 פסנתר –דן דויטש 

 קרטימבחר מתוך שירי ר: שומאן וקלרה שומאןרוברט 
 "קרן הפלא של הנער"מבחר שירים מתוך : מאהלר

 "ציפור גן העדן": יעודד זהב
 מחזור שירים – "השעשועאירוסין לשם " :פולנק

 שני שירים: רינלדו האן
 מבחר אטיודים לפסנתר סולו : שופן

 מחזור שירים  –" על האי הזה": בריטן
 

 
 70:30, 7605026', יום ה0 1

 טנור –( אוסטריה)דניאל יוהנסן 
 פסנתר –דניאל גורטלר 

 מבחר שירים לקול ולפסנתר: מנדלסון
 מבחר שירים ללא מילים לפסנתר סולו : מנדלסון

 000. אופ, קטעי פנטזיה לפסנתר סולו :שומאן
מחזור שירים לקול  – 25. אופ, "אהבת המשורר": שומאן

 ולפסנתר

 

 

 הזכות לשינויים שמורה
 

 

 הסדרה מתקיימת בתמיכת מנוי המרכז וחבר אגודת הידידים של הקונסרבטוריון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26-7025 ו"עונת תשעהמרכז למוסיקה קאמרית  - קונצרטיםטופס בחירת 

 1511116א "ת, 50215. ד.ת, 52לואי מרשל , הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.il: ר אלקטרוניאו בדוא, 16-1122016 :בפקס

 הסדרה הקאמרית

 (קונצרטים 2לפחות =  לסדרה הקאמרית מינוי מלא)את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים סמנו נא 

' מס
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 מוזתיקה 52.01.02 ש"מוצ 0

 מירי ימפולסקי, צבי פלסר, גלעד קרני –שלישיית ויולה  02.00.02 ש"מוצ 5

 ווזנר שי , הלל צרי, כרמית צרי –שוברט וברהמס  06.05.02 ש"מוצ 6

 בטהובן ובני דורו  –שביעייה בכלי התקופה  5.0.01 ש"מוצ 2

 (גרמניה)הפרויקט הקאמרי הישראלי מארח את אנטיה וייטהאס  6.0.01 ש"מוצ 2

 (ב"ארה)רביעיית דובר  60.0.01 'א 1

 אנסמבל מיתר  00.5.01 'ה 1

 עם אברי לויתןשלישיית ירושלים  51.5.01 ש"מוצ 5

 (פינלנד) Meta4רביעיית מטאפור  1.6.01 'א 6

 יו 'הפרויקט הקאמרי הישראלי מארח את הילה בג 01.6.01 ' ה 01

 בטהובן ומוצרט –חן הלוי ומיטב הנשפנים הישראלים  60.6.01 'ה 00

 (שבדיה)עם פרנס הלמרסון  רביעיית כרמל 02.2.01 ' ה 05

 (גרמניה)רביעיית שומאן  5.2.01 'א 06

 בסלון של ברהמס –שלישיית מונדריאן  2.1.01 ש"מוצ 02

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 05.1.01 ש"מוצ 02

 סופשבוע עם ברהמס

 ויולה ( ב"ארה)ניפר שטום 'ג| כינור ( הולנד) ליזה פרשטמן
 פסנתר 'רומן רבינוביץ| לו 'צ (גרמניה) סבסטיאן קלינגר

' מס
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 'תכנית א –ברהמס עם סופשבוע  06.2.01 'ה 0

 'תכנית ב –ברהמס עם סופשבוע  51.2.01 'ו 5

 'גתכנית  –ברהמס עם סופשבוע  50.2.01 ש"מוצ 6

 לייםֹוסדרת רסיטלים ק: מנות השירא             סדרת הפסנתר  
 

' מס
 קונצרט

 תאריך יום
' מס  

 קונצרט
 תאריך יום

 

יו 'הילה בג 01.05.02 'ה 0  שי-עידו בר 51.00.02 'ו 0 
 ואיילת אמוץ

 חן רייס 05.5.01 'ה 5  שי ווזנר 52.05.02 'ו 5

קלייר  1.2.01 'ה 6  עינב ירדן 51.5.01 'ו 6
 י'מגנאג

 דניאל יוהנסן 51.2.01 'ה 2  ישי שאער 05.6.01 'ו 2

      מתן פורת 51.2.01 'ו 2

מולטי פיאנו  01.1.01 'ו 1
 וכלי הקשה

     

 מתוך הסדרה הקאמרית 6מתוכם לפחות , קונצרטים 8לפחות  לסמןיש  מעורבנוי ילמ

 ___________________: טלפון' מס ___________________________: פרטי ומשפחהשם 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה – בעמוד הבאטופס הרשמה 

mailto:chamber@icm.org.il


 26-7025 ו"תשעעונת המרכז למוסיקה קאמרית  –טופס הרשמה 

 1511116א "ת, 50215. ד.ת, 52לואי מרשל , הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.il: ר אלקטרוניאו בדוא, 16-1122016 :בפקס

 
 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  המנויים על שם זהמספר  
 

 כתובת  מיקוד 

 

 בבית' טל  בעבודה' טל  נייד 

 

 

  דואר אלקטרוני

 (לקבלת עדכונים ומידע)

 
 

 :סוג המנוי
 

 (א"גמלאים ותושבי ת)זכאי הנחה  – מנוי חדש
 (יש לצרף העתק תעודה מתאימה)

  מנוי ממשיך  חדש ימנו 

 
 מנוי צעיר

 (תעודת זהותיש לצרף העתק )
 

  A      /B :אזור הישיבה המבוקש
 
 

 

 הערות ובקשות

 
 

 :תנאי תשלום
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  00תוספת ) המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  1עד  .0

 .לכל תשלוםח "ש 061מינימום  .5

 . מעלות המינוי 51% בגובהההרשמה יחויב בדמי הרשמה מועד אחרי נוי למעלה מחודש ימביטול  .6

 

 :התשלוםאופן 

  
 תשלומים' מס

  
 תוקף

  
 כרטיס אשראי 'מס

 

  מזומן  "(הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"לפקודת ) המחאה

 
 
 

  
 תאריך

  
 חתימה

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה – בעמוד הקודםטופס בחירת קונצרטים 
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