
 

 

 

 אוליאר-קוסטין קנליסמנהל: 

 1720-1620 – זתשע" – 28 -העונה ה: המרכז למוסיקה קאמרית

 ד"ר רז בנימיני ניהול מוסיקלי והפקה:

 למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
 שלוש, הכוללת 2016-17הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת אליכם את תכנית לשלוח  שמחיםאנו 

  הפסנתר וסדרת תגליות ליליות.סדרות: הסדרה הקאמרית, סדרת 

 הרכיבו לעצמכם מינוי  – הסדרה הקאמרית
רביעיית יחזרו אלינו  מהמובילות באירופה.בולטות שלוש רביעיות כלי קשת כמידי עונה, גם בעונה הקרובה נארח 

המוכרות לנו מביקוריהן המוצלחים הקודמים. לצידן נארח לראשונה  הרביעייה הדורית )בריטניה(ו (קזאלס )ספרד

 2009, אשר נוסדה בקוריאה אך המשיכה את לימודיה בגרמניה, ומאז שנת רביעיית נובוס )קוריאה/גרמניה(את 

במינכן, תחרות  ARDזכתה בעקביות בפרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות חשובות למוסיקה קאמרית: תחרות 

ינה. בעונות האחרונות הופיעה, לרביעיות כלי קשת בזלצבורג, תחרות אוסאקה, תחרות ליון ותחרות היידן בוו מוצרט

יורק ובפטסיבל שווצינגר בגרמניה. אנו -בין היתר, באולם הקאמרי של הפילהרמוני בברלין, באולם הקרנגי בניו

  .שרון קםואת הקלרניתנית  עמיחי גרוסולן שמחים לחזור ולארח על בימת המרכז לאחר העדרות ארוכה גם את הוי

הפרויקט : הישראלים המוכרים מהופעותיהם הקודמותהאמנים וההרכבים נשוב ונפגוש בעונה הקרובה גם את מיטב 

, חמישיית תל אביב, רביעיית כרמל, שלישיית ירושלים, שלישיית מונדריאן פרויקט מוזתיקה,, הקאמרי הישראלי

 חן הלוי ניםהקלרנית, חודית שבמרכזה גרסה קאמרית לסימפוניה הרביעית של מאהלרבתכנית יי אנסמבל מיתר

מירי  ,שי ווזנר נים, הפסנתרהלל צריו צבי פלסרהצ'לנים ציוני, -גיא בןהויולן כרמית צרי, , הכנרת גלעד הראלו

תכניות הקונצרטים משלבות בין יצירות מוכרות ואהובות, לבין  –וכתמיד ועוד.  ירון קולברגו מתן פורת ,ימפולסקי

 בחירת הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם! רפרטואר ייחודי. 

 שישה רסיטלים במוצ"ש –סדרת הפסנתר 
אמריקאי חביב -יפתח את הסדרה הפסנתרן הגיאורגי. עוברת העונה למוצאי שבתותסדרת הרסיטלים לפסנתר 

יתארחו בה מיטב הפסנתרנים הישראלים הנהנים כיום גם מקריירות בהמשך אלכסנדר קורסנטיה.  –הקהל 

  .ינון ברנתןו סקי, דניאל גורטלר, שי ווזנרבבוריס גילטבורג, ויקטור סטניסלבינלאומיות משגשגות: 

 לילות חמישי –מוסיקה קאמרית באווירה אחרת  –תגליות ליליות 
. הקונצרטים הרכבים ייחודיים בתכניות לא שגרתיותבלילות חמישי, בה יתארחו סדרה חדשה בת ארבעה קונצרטים 

נארח הרכב  מכןדק' ללא הפסקה. בתום הקונצרט תוגש בירה מהחבית, ולאחר  70 -ויארכו כ 21:30יתחילו בשעה 

 סטודנטים נבחר לקונצרט קצר עד חצות. 

 חניה ושירות הסעות )שאטל(
אנו בודקים בנוסף, חניון הקונסרבטוריון עומד לשימוש מנויינו ללא תשלום בערבי קונצרטים, על בסיס מקום פנוי. 

, ת"א( לקונסרבטוריון ובחזרה בערבי 1סרוק -סרוק )רח' בן-כרגע אפשרות להפעלת שרותי הסעה )שאטל( מחניון בן

מספקת. המעוניינים בשרות זה מתבקשים לציין  הקונצרטים, ללא תשלום נוסף. הפעלת השירות מותנית בדרישה

 זאת על גבי טופס ההרשמה. עדכון סופי בעניין ישלח בתום הרשמת המנויים, בחודש סטפטמבר.

 31.5.16נרשמים עד הנחה ל %10
  .על תעריפי המינוי המפורטים בהמשך הנחה 10% -יהנו מ 31.5.16הנרשמים עד 

  ,לראותכם בין מנויינו מצפים
 מנהל מוסיקלי  –רז בנימיני ד"ר 

 סווטלנה צ'רניאקוב וליאת קולברסקי  – וצוות המרכז למוסיקה קאמרית
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 17-2016 זעונת תשע" –מחירי הכרטיסים למנויים 

  על התעריפים המפורטים מטההנחה  10% -יהנו מ 31.5.16הנרשמים עד 

  קונצרטים( 7)לפחות הסדרה הקאמרית 
 מהסדרה הקאמרית( 6קונצרטים, מתוכם לפחות  8)לפחות או סדרה מעורבת 

 

 מס' קונצרטים

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 גמלאים ותושבי ת"א

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

7 721 620 819 705 737 634 

8 776 667 882 758 794 683 

9 873 751 992 853 893 768 

10 970 834 1,102 948 992 853 

11 1,067 918 1,213 1,043 1,091 938 

12 1,080 929 1,227 1,055 1,105 950 

13 1,170 1,006 1,330 1,143 1,197 1,029 

14 1,260 1,084 1,432 1,231 1,289 1,108 

15 1,350 1,161 1,534 1,319 1,381 1,187 

16 1,360 1,170 1,545 1,329 1,391 1,196 

17 1,445 1,243 1,642 1,412 1,478 1,271 

18 1530 1,316 1,739 1,495 1,565 1,346 

19 1615 1,389 1,835 1,578 1,652 1,420 

20 1620 1,393 1,841 1,583 1,657 1,425 

21 1701 1,463 1,933 1,662 1,740 1,496 

22 1782 1,533 2,025 1,742 1,823 1,567 

23 1863 1,602 2,117 1,821 1,905 1,639 

24 1872 1,610 2,127 1,829 1,915 1,647 

25 1875 1,613 2,131 1,832 1,918 1,649 

26 1950 1,677 2,216 1,906 1,994 1,715 

 
 קונצרטים( 6) סדרת הפסנתר
 

 מס' קונצרטים

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 גמלאים ותושבי ת"א

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

6 618 531 702 604 632 544 

 
 קונצרטים( 4)מוסיקה קאמרית באווירה אחרת  –תגליות ליליות 

 

 מס' קונצרטים

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 גמלאים ותושבי ת"א

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

4 317 273 361 310 324 279 

 

 מחירים מיוחדים לצעירים )על בסיס מקום פנוי(

. לכרטיס₪ 55 – 34עד גיל  30גיל מ; לכרטיס₪ 35 – 29עד גיל  22מגיל ; כניסה חופשית ללא תשלום – 21עד גיל 

 הנחה נוספים.  10% –הנחה ממחירים אלה. בהזמנת מינוי בהרשמה מוקדמת  10% –בהזמנת מינוי 

 

 מחיר כרטיס בודד בקופה

 (. ולקטגוריית המזמין למקום הישיבה ,בהתאם לקונצרט₪ ) 110-150יהיה מחיר כרטיס בודד בקופה 



 

 מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזורי המחירים

 : גוש מרכזיAאזור 

 : גושים צדדיים Bור אז

 

 

 

 

 

 נוהל החלפת כרטיסים
 

יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון, בדואר אלקטרוני או בפקס עד שלוש שעות  .1

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

 סגור. 

 תאבד הזכות להחלפתו. –לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור  .2

 מקום פנוי.  כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס .3

 את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי. .4

כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס  .5

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

 ,המנוייםלא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות  .6

 או לקונצרטים בסדרות של גופים אורחים. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 2016-2017 – 28ה עונ – המרכז למוסיקה קאמרית
 הסדרה הקאמרית

 

 
 20:30, 5.11.16מוצ"ש, . 1

  יקהתזּומ
  כינור –וונג )סין/ארה"ב( -שאו דונג

  כינור –)פולין(  אגתה שימצ'בסקה
  ויולה – אברי לויתן
 צ'לו –צבי פלסר 

 ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם

 48שישיית כלי קשת בלה מז'ור, אופ. : דבוז'ק
 20, אופ. במול מז'ור-שמיניית כלי קשת במי: מנדלסון

  כלי קשתלויצירות נוספות 

 
 20:30, 19.11.16מוצ"ש, . 2

 שלישיית מונדריאן
      כינור –דניאל ברד 
 צ'לו  –הילה קרני 

 פסנתר  –ארי -אוהד בן

 1מס'  1בדו מז'ור, אופ.  1שלישיית פסנתר מס' : בטהובן
 יצירה חדשה לשלישיית פסנתר: גילעד הוכמן

 63ברה מינור, אופ.  1שלישיית פסנתר מס' : שומאן

 
 20:30, 27.11.16, יום א' .3

 רביעיית קזאלס )ספרד( 
 כינור – ורה מרטינז
 כינור –אבל תומא 

 ויולה –ג'ונתן בראון 
 צ'לו –ארנאו תומא 

 1מס'  18בפה מז'ור, אופ.  1רביעיית כלי קשת מס' : בטהובן
 44שישה מומנטים מוסיקליים, אופ.  :קורטג

 67במול מז'ור, אופ. -בסי 3רביעיית כלי קשת מס' : ברהמס

 
 20:30, 10.12.16מוצ"ש, . 4

 שלישיית ירושלים
 כינור –רועי שילוח 

      צ'לו –טושינסקי ריאל א
 פסנתר –ירון רוזנטל 

 13בלה מז'ור, אופ.  1סונטה לכינור ולפסנתר מס' : פורה
 62סונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור, אופ. : שופן

  שלישיית פסנתר בלה מינור: ראוול
 

 
 20:30, 22.12.16, יום ה'. 5

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 
 )יפורסם(כינור |  כינור – דניאל ברד

 צ'לו –מיכל קורמן  |ויולה  – וונטינג קאנג
 קלרינט –טיבי צייגר  |צ'לו  –עירא גבעול 

 במול מז'ור-כלי קשת במילו לקלרינטרביעייה : הומל
 )פרטים יפורסמו בהמשך( יצירה ישראלית

 כלי קשתל"פורגי ובס", סוויטה לקלרינט וגרשווין: 
ע"פ ) 47אופ. כלי קשת בלה מז'ור, ל החמישיי :בטהובן

 סונטת "קרויצר"( 

 
 20:30, 5.1.17, 'היום . 6

 אנסמבל מיתר מארח את 
 חן הלוי קלייר מגנאג'י ו

 קלרינט  –חן הלוי  | סופרן – קלייר מגנאג'י
 קלרינט – גלעד הראל|  קלרינט –יונתן הדס 

 פסנתר  –עמית דולברג 
 פייר אנדרה ואלאד )צרפת(  בניצוחאנסמבל מיתר 

 סרנדה לשלושה קלרינטים  :מוצרט
  לחליל, קלרינט, כינור, צ'לו ופסנתר  חמישייה: פיליפ לרו

 "הרועה על הסלע", לסופרן, קלרינט ופסנתר : שוברט
 17עיבוד לאנסמבל של )בסול מז'ור  4סימפוניה מס'  מאהלר:

 קאלר אאגה רסמוסן( מאת נגנים וסופרן

 
 20:30, 11.2.17, מוצ"ש. 7

 קלרינט –שרון קם 
 פסנתר  – )איטליה( אנריקו פאצ'ה

 פסנתרלרפסודיה לקלרינט ו :דביסי
 43ר, אופ. לקלרינט ולפסנת קטעי פנטזיה גאדה:
 במול מז'ור -ר בסיפסנתלסונטה לקלרינט ו :תהינדמי

 5, אופ. פסנתרלקטעים לקלרינט ו 4 :ברג
 לקלרינט ולפסנתר בפה מינור,  1מס' סונטה : ברהמס

  1מס'  120. אופ

 

 
  20:30, 19.2.17, יום א'. 8

 מדואו עד חמישייה
 כינור –)רוסיה/בלגיה(  טטיאנה סאמויי

 כינור –)בולגריה/גרמניה(  גרגובה גרגאנה
 ויולה – ציוני-גיא בן

 צ'לו – צבי פלסר
 פסנתר  – מירי ימפולסקי

 581במול מז'ור, ד. -שלישיית כלי קשת בסי: שוברט
 15בדו מינור, אופ.  1כלי קשת מס' ללפסנתר ורביעייה : פורה

 דיאלוגים פסטורליים )בוקוליקי(, לוויולה ולצ'לו: לוטוסלבסקי
 81חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מז'ור, אופ. דבוז'ק: 

 

 
 



 
 20:30, 4.3.17, מוצ"ש. 9

 רביעיית כרמל מארחת את גלעד הראל
  כינור –רחל רינגלשטיין 

 כינור –יונה צור 
  ויולה – יואל גרינברג

  צ'לו – תמי ווטרמן

 קלרינט –גלעד הראל 

 במול מז'ור,-במי 5כלי קשת מס'  תרביעיי :מנדלסון
 3מס'  44אופ. 

 , "תמונות רומזות"3רביעיית כלי קשת מס' ינעם ליף: 
 581חמישייה לקלרינט ולכלי קשת בלה מז'ור, ק. מוצרט: 

 

 
 20:30, 16.3.17, יום ה'. 10

 שלישיית ירושלים
 כינור –רועי שילוח 

      צ'לו –ריאל טושינסקי א
 פסנתר –ירון רוזנטל 

 502במול מז'ור, ק. -ר בסישלישיית פסנתמוצרט: 
 שלישיית פנטזיה בדו מינור ברידג':

 49ברה מינור, אופ.  1שלישיית פסנתר מס' מנדלסון: 
 

 
 20:30, 2.4.17, א'יום . 11

 )בריטניה(הרביעייה הדורית 
 כינור –אלכס רדינגטון 

 כינור –ג'ונתן סטון 
 ויולה –הלן קלמנט 

 צ'לו –ג'ון מיירסקו 

 589במול מז'ור, ק. -בסי 22רביעיית כלי קשת מס' : מוצרט
 94, אופ. 3רביעיית כלי קשת מס' : בריטן

 1מס'  51בדו מינור, אופ.  1רביעיית כלי קשת מס'  :ברהמס

 

 
 21:00, 29.4.17, מוצ"ש. 12

 חמישיית תל אביב מארחת את ירון קולברג
 אבוב –יגאל קמינקא  | חליל –רואי אמוץ 
 יער-קרן –איתמר לשם | קלרינט  –דני ארדמן 

 בסון –נדב כהן 

 פסנתר –ירון קולברג 

 במול מז'ור, -חמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה במי: מוצרט
 452ק. 

 לחמישיית כלי נשיפה וקריינות  –אופוס גן חיות  בריו:
 במול מז'ור-במי 5סונטה לרביעיית כלי נשיפה מס' : רוסיני

לחמישיית כלי נשיפה עיבוד ) סוויטה מ"אופרה בגרוש" :קורט וייל

 (מעץ: אלאן ר. קיי
לחמישיית כלי נשיפה מעץ עיבוד )"טיל אוילנשפיגל"  ר. שטראוס:

 (אארון דן :ופסנתר

 
 21:00, 13.5.17, מוצ"ש. 13

 קלרינט –חן הלוי 
  ויולה –עמיחי גרוס 

  פסנתר –מתן פורת 

במול מז'ור, -במי 2סונטה לקלרינט ולפסנתר מס'  ברהמס:
 2מס'  120אופ. 

 במול מז'ור, -לקלרינט, ויולה ופסנתר במי השלישיי: מוצרט
 , "קגלשטט"498ק. 

 ( ולפסנתר בלה מינור, סונטה לוויולה )לארפג'ונה: שוברט
 821ד. 

 , לקלרינט, ויולה ופסנתר"מרומא"מנטובאני: 

 
  21:00, 27.5.17, מוצ"ש. 14

 כינור –כרמית צרי 
 צ'לו –הלל צרי 
  פסנתר –שי ווזנר 

 100סונטינה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור, אופ. : דבוז'ק
 דואו לכינור ולצ'לו: שולהוף

 אגדה, לצ'לו ולפסנתריאנאצ'ק: 
 65שלישייה לכינור, צ'לו ופסנתר בפה מינור, אופ.  דבוז'ק:

 
 21:00, 10.6.17, מוצ"ש. 15

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 
  כינור –יונתן בריק כינור |  –איתמר זורמן 
 צ'לו –מיכל קורמן  ויולה | –וונטינג קאנג 

 פסנתר  – אסף ויסמןקלרינט |  –טיבי צייגר 

 רביעיית כלי קשת בלה מינור  פריץ קרייזלר:
 חמישייה לקלרינט ולכלי קשת )בכורה(מנחם ויזנברג: 

 34חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בפה מינור, אופ. ברהמס: 

 
 20:30, 25.6.17, יום א'. 16

 רביעיית נובוס )קוריאה/גרמניה(
 כינור –ייונג קים 

 כינור –אוק קים -יונג
 ויולה –שיונגוון לי 
 צ'לו –וונגווי מון 

, 465בדו מז'ור, ק.  19רביעיית כלי קשת מס' : מוצרט
 "הדיסוננסים"

 בפה מז'וררביעיית כלי קשת : ראוול

 131, אופ. דיאז מינור-בדו 14רביעיית כלי קשת מס' : בטהובן

 הזכות לשינויים שמורה



 סדרת הפסנתר
 

 
 20:30, 26.11.16, מוצ"ש. 1

 אלכסנדר קורסנטיה )גאורגיה/ארה"ב( 

 XVI:49במול מז'ור, הוב. -סונטה לפסנתר במי: היידן
 הוואלס: ראוול

 960במול מז'ור, ד. -בסי 21סונטה לפסנתר מס' : שוברט

 

 
 20:30, 25.2.17מוצ"ש, . 2

 בוריס גילטבורג

 27דיאז מינור, אופ. -בדו 14סונטה לפסנתר מס' : בטהובן
 "אור הירח" –סונטה כמעין פנטזיה , 2מס' 

 116פנטזיות, אופ.  7: ברהמס
 39תמונות, אופ. -אטיודים 9: רחמנינוב

 
 20:30, 18.3.17מוצ"ש, . 3

 ויקטור סטניסלבסקי

 BWV 542, פנטזיה ופוגה בסול מינור :באך/ליסט
 מעין סונטהכפנטזיה  – "בעקבות קריאה בדנטה"ליסט: 

 49פנטזיה בפה מינור, אופ. : שופן
 28 פנטזיה בסי מינור, אופ.: סקריאבין

 
 21:00, 8.4.17מוצ"ש, . 4

 דניאל גורטלר

 BWV 811ברה מינור,  6סוויטה אנגלית מס' : באך
 1סונטה לפסנתר, אופ. : ברג

  5בפה מינור, אופ.  3סונטה לפסנתר מס' : ברהמס

 
 21:00, 3.6.17מוצ"ש, . 5

 שי ווזנר

 845בלה מינור, ד.  16סונטה לפסנתר מס' : שוברט
 850ברה מז'ור, ד.  17מס'  סונטה לפסנתרשוברט: 
 894, ד. בסול מז'ור 18מס' לפסנתר סונטה שוברט: 

 
 21:00, 24.6.17מוצ"ש, . 5

 ינון ברנתן

 שאקון ברה מינור באך/ברהמס: 
  110במול מז'ור, אופ. -בלה 31סונטה לפסנתר מס' בטהובן: 

 מוסיקה ריצ'רקטה: ליגטי
 24אופ. ואריאציות ופוגה על נושא של הנדל, : ברהמס

 מוסיקה קאמרית באווירה אחרת –תגליות ליליות 

 דק' ללא הפסקה 70 -כ –משך הקונצרט |  21:30 -לילות חמישי החל מ
 נארח הרכב סטודנטים נבחר לקונצרט קצר עד חצותלאחר הבירה בירה מהחבית |  –לאחר הקונצרט 

 
 21:30, 15.12.16יום ה', . 1

 אביב -רביעיית הסקסופונים של תל
 סקסופון סופרן – יונתן חזן
 סקסופון אלט – זיו סלמה

 סקסופון טנור – גן לב
 סקסופון בריטון – יניר ריטר

 , לרביעיית סקסופוניםלמנטציוארקי סוון טור: 
)קובץ נים פאג׳ינה לרביעיית סקסופו :סלווטורה שארינו

עיבודים ליצירות מאת ג'זואלדו, באך, סקרלטי, מוצרט, גרשווין, קול 
 פורטר ועוד...(

 , לרביעיית סקסופוניםRush פרנקו דונאטוני:

 
 21:30, 2.2.17יום ה', . 2

 אנסמבל טמפרה
 סקסופון  – גן לב|  חצוצרה – יגאל מלצר
 פסנתר  –עמית דולברג|  כלי הקשה –תומר יריב 

 פתיחה ל"קדניד"ברנשטיין: 
 רטו לסקסופון וחצוצרה'קונצז'אן רבייה: 

  ריקודים רומנייםברטוק:  | סקרמושמיו: 
  חלומות פיאצולהפיאצולה:  | טמפרהשבתאי: -ארי בן

  שבריםתומר יריב: 
  6 'לה מתוך סימפוניה מסאפינשוסטקוביץ': 

 

 
 21:30, 23.3.17יום ה', . 3

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 
 כינור )יפורסם(כינור |  –דניאל ברד 

  צ'לו –מיכל קורמן | ויולה  –וונטינג קאנג 
 פסנתר  – יעל קרת | קלרינט –טיבי צייגר 

)גרסה לחמישיית פסנתר מאת  81bבריאת העולם, אופ. מיו: 

 המלחין
לכינור, קלרינט, צ'לו  –רביעייה לאחרית הימים מסיאן: 
 ופסנתר

 
 21:30, 18.5.17יום ה', . 4

 אנסמבל אלזה )גרמניה/ישראל(
 כינור  –פרנציסקה הולשר כינור |  – טלינוס רו
 ויולה –מרים מנשרוב  |כינור   – מאירסון-הד ירון

 צ'לו – דניאלה שמר| צ'לו  –בנדיקט קלוקנר 
 קלרינט –שלי עזרא  | פסנתר –נעמן וגנר 

 124, אופ. 15' מסכלי קשת רביעיית ויינברג: מייצ'יסלב 
  שלישייה לכינור, צ'לו ופסנתרמרדכי סתר: 

 107חמישייה לקלרינט ולכלי קשת, אופ. הנס גל: 

 

 הזכות לשינויים שמורה



 

 71-1620 זעונת תשע"המרכז למוסיקה קאמרית  - טופס בחירת קונצרטים

 6200003ת"א , 21502ת.ד. , 25לואי מרשל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה,  :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.ilר אלקטרוני: , או בדוא03-6055169 :בפקס

 הסדרה הקאמרית

 קונצרטים( 7לפחות =  לסדרה הקאמרית מינוי מלאסמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים )נא 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 מוזתיקה 5.11.16 מוצ"ש 1

 מונדריאןשלישיית  19.11.16 מוצ"ש 2

  רביעיית קזאלס )ספרד( 27.11.16 א' 3

 שלישיית ירושלים 10.12.16 מוצ"ש 4

 הפרויקט הקאמרי הישראלי  22.12.16 ה' 5

 אנסמבל מיתר  5.1.17 ה 6

 שרון קם 11.2.17 מוצ"ש 7

 מדואו עד חמישייה  19.2.17 א' 8

 רביעיית כרמל מארחת את גלעד הראל  4.3.17 מוצ"ש 9

 שלישייית ירושלים 16.3.17 ה'  10

 הרביעייה הדורית )בריטניה( 2.4.17 א' 11

 חמישיית תל אביב עם ירון קולברג 29.4.17 מוצ"ש 12

 חן הלוי, עמיחי גרוס, מתן פורת 13.5.17 מוצ"ש 13

 כרמית צרי, הלל צרי, שי ווזנר 27.5.17 מוצ"ש 14

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 10.6.17 מוצ"ש 15

 רביעיית נובוס )קוריאה/גרמניה( 25.6.17 א' 16

 קונצרטים( 6) סדרת הפסנתר
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 אלכסנדר קורסנטיה )גאורגיה/ארה"ב( 26.11.16 מוצ"ש 1

 בוריס גילטבורג 25.2.17 מוצ"ש 2

 ויקטור סטניסלבסקי 18.3.17 מוצ"ש 3

 דניאל גורטלר 8.4.17 מוצ"ש 4

 שי ווזנר  3.6.17 מוצ"ש 5

 ינון ברנתן 24.6.17 מוצ"ש 6

 קונצרטים( 4) תגליות ליליות
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 אביב-רביעיית הסקסופונים של תל 15.12.16 ה' 1

 אנסמבל טמפרה 2.2.17 ה' 2

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 23.3.17 ה' 3

 אנסמבל אלזה )גרמניה/ישראל( 18.5.17 ה' 4

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

 מס' טלפון: ___________________ : ___________________________פרטי ומשפחהשם 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה – בעמוד הבאטופס הרשמה 
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 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  מספר המנויים על שם זה 
 

 כתובת  מיקוד 
 

 מס' ת.ז.  בביתטל'   ניידטל'  
 

 

  דואר אלקטרוני

 )לקבלת עדכונים ומידע(

 
 סוג המנוי:

 

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

  מנוי ממשיך  חדש ימנו 

 
 מנוי צעיר

 )יש לצרף העתק תעודת זהות(
 

  A      /B אזור הישיבה המבוקש:
 

 :)שאטל( הסעהשרות 
 

 , ת"א( לקונסרבטוריון ובחזרה בערבי הקונצרטים 1בשרות הסעה מחניון בן סרוק )בן סרוק  /ת/יםמעוניין
 עדכון סופי ישלח בחודש ספטמבר( –מספקת  בדרישהללא תשלום נוסף )הפעלת השרות מותנית 

 

 

 הערות ובקשות 

 תנאי תשלום:
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  11)תוספת  המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  6עד  .1

 לכל תשלום.ש"ח  130מינימום  .2

 מעלות המינוי.  20% בגובהההרשמה יחויב בדמי הרשמה מועד אחרי נוי למעלה מחודש ימביטול  .3

 התשלום:אופן 

 מס'  
 תשלומים

 ספרות  3 
 בגב הכרטיס

  
 תוקף

 כרטיס 'מס 
 אשראי

 

ז. בעל ת. 
 הכרטיס

 שם פרטי 
 בעל הכרטיס

 שם משפחה  
 בעל הכרטיס

 

 

  מזומן  )לפקודת "הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"( המחאה

 
 

  
 תאריך

  
 חתימה

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