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Chamber Music Series – הסדרה הקאמרית
1. Saturday, 28.10.17, 21:00

Musethica
Roi Shiloah – violin
Avri Levitan – viola
Ariel Tushinsky – Cello
Edi Kotlyar – violin
Eunsae Lee (Korea) – violin
Noa Sarid – violin
Eivind Ringstad (Norway) – viola
Zuzanna Szambelan (Poland) – cello
Schubert: String Quintet in C major, D. 956
Dvořák: Terzetto in C major, Op. 74
Mendelssohn: String Octet in E-flat major, Op. 20

2. Thursday, 9.11.17, 20:30

Meitar Ensemble
Guy Feder – conductor | Tehila Nini Goldstein–
soprano
Hagar Shahal – flute | Shani Shahar – oboe
Gilad Harel – clarinet | Nadav Cohen – bassoon
Merav Goldman – horn | Nurit Stark – violin
Noam Gal – violin | Moshe Aharonov – viola | Yoni
Gotlibovich – cello
Nir Comforty – bass | Lior Ouziel – harp
Amit Dolberg – piano
Ravel: Introduction and Allegro for Flute, Clarinet
and String Quartet
Françaix: Dixtuor, for wind quintet & string quintet
Yinam Leef: Intermezzi for seven players
Berlioz: Les nuits d'été (chamber version for voice and 11
players)

21:00 ,28.10.17 , מוצ"ש.1

מוּזתיקה
רועי שילוח – כינור
אברי לויתן – ויולה
אריאל טושינסקי – צ'לו
אדי קוטלר – כינור
יונסאי לי (קוריאה) – כינור
נועה שריד – כינור
אייוינד רינגסטד (נורבגיה) – ויולה
סוזנה זמבלאן (פולין) – צ'לו
956 . ד, חמישיית כלי קשת בדו מז'ור:שוברט
74 . אופ, טרצטו בדו מז'ור:דבוז'ק
20 . אופ,במול מז'ור- שמיניית כלי קשת במי:מנדלסון

20:30 ,9.11.17 ,' ה.2

אנסמבל מיתר
גולדשטיין – סופרן-גיא פדר – מנצח | תהילה ניני
הגר שחל – חליל | שני שחר – אבוב
גלעד הראל – קלרינט | נדב כהן – בסון
מרב גולדמן – קרן יער | נעם גל – כינור
נעם גל – כינור | משה אהרונוב – ויולה
יוני גוטליבוביץ׳ – צ׳לו | ניר קומפורטי – קונטרבס
ליאור עוזיאל – נבל | עמית דולברג – פסנתר
 קלרינט ורביעיית כלי קשת, חליל, מבוא ואלגרו לנבל:ראוול
 עשירייה לחמישיית כלי נשיפה וחמישיית כלי קשת:פרנסה
 אינטרמצי לשבעה נגנים:ינעם ליף
) נגנים11- "לילות קיץ" (גרסה קאמרית לקול ו:ברליוז

3. Saturday, 18.11.17, 20:30

Tel-Aviv Saxophone Quartet
Jonathan Chazan – soprano saxophone
Ziv Slama – alto saxophone
Gan Lev – tenor saxophone
Yanir Ritter – baritone saxophone

20:30 ,18.11.17 , מוצ"ש.3

אביב-רביעיית הסקסופונים של תל
יונתן חזן – סקסופון סופרן
זיו סלמה – סקסופון אלט
גן לב – סקסופון טנור
יניר רוטר – סקסופון בריטון

Glazunov: Saxophone Quartet in B-flat major,
Op.109
Ligeti: Six Bagatelles (arr. Fabio Oehrli)
Kodály: Scherzo for String Quartet (arr. Yanir Ritter)
Bozza: Andante Et Scherzo for Saxophone Quartet
Debussy: String Quartet in G minor, Op. 10 (arr.

109 . אופ,במול מז'ור- רביעיית סקסופונים בסי:גלזונוב
) פביו אוהרלי: שש בגטלות (עיבוד:ליגטי
) יניר ריטר: סקרצו לרביעיית כלי קשת (עיבוד:קודאי
 אנדנטה וסקרצו לרביעיית סקסופונים:בוצה
 אנדרה: (עיבוד10 . אופ, רביעיית כלי קשת בסול מינור:דביסי

André Arends)

 סלווטורה:(עיבוד

Cole Porter: I’ve got you under my skin (arr. Salvatore

)ארנדס

I’ve got you under my skin :קול פורטר
)שרינו

sciarrino)

20:30 ,9.12.17 , מוצ"ש.4

4. Saturday, 9.12.17, 20:30

Jerusalem Trio

שלישיית ירושלים

Roi Shiloah – violin
Ariel Tushinsky – cello
Yaron Rosenthal – piano

רועי שילוח – כינור
אריאל טושינסקי – צ'לו
ירון רוזנטל – פסנתר

Smetana: Piano Trio in G minor, Op. 15
Schoenfield: Café Music for piano trio
Brahms: Piano Trio No. 2 in C major, Op. 87

15 . אופ, שלישיית פסנתר בסול מינור:סמטנה
 לשלישיית פסנתר,Café Music :שונפילד
87 . אופ, בדו מז'ור2 ' שלישיית פסנתר מס:ברהמס

5. Saturday, 30.12.17, 20:30

20:30 ,30.12.17 , מוצ"ש.5

The Israeli Romantic Ensemble
Kati Debretzeni (Israel/U.K.) – violin | Tali
Goldberg – violin | Amos Boazson – viola | Talia
Erdal – cello | Hen Goldsobel (Israel/The
Netherlands) – bass | Tami Krausz (Israel/The
Netherlands) – flute | Gili Rinot – clarinet
Philippe Castejon (France/Germany) – clarinet
Benny Aghassi – bassoon | Dileno Baldin (Italy) –
horn
Brahms: Serenade No. 1 in D major, op. 11 (Nonet
Version)

Dvořák: String Quintet in G major, Op. 77
Dvořák: Slavonic Dance in E minor, Op. 72 No. 2
Brahms: Hungarian Dance No. 1 in G minor
(Performed on Period Instruments)

האנסמבל הרומנטי הישראלי
אנגליה) – כינור | טלי גולדברג – כינור/קתי דברצני (ישראל
עמוס בועזסון – ויולה | טליה ארדל – צ'לו
הולנד) – קונטרבס/חן גולדסובל (ישראל
הולנד) – חליל | גילי רינות – קלרינט/תמי קראוס (ישראל
גרמניה) – קלרינט/פיליפ קסטז'ון (צרפת
הולנד) – בסון/בני אגסי (ישראל
יער-דילנו בלדין (איטליה) – קרן
11 . אופ, ברה מז'ור1 ' סרנדה מס:ברהמס
77 . אופ, חמישיית כלי קשת בסול מז'ור:דבוז'ק
2 ' מס72 . מחול סלבוני במי מינור אופ:דבוז'ק
 בסול מינור1 ' מחול הונגרי מס:ברהמס

)(גרסה לתשיעייה

התכנית תבוצע בכלים מן התקופה

6. Saturday, 6.1.18, 20:30

The Israeli Chamber Project with
Antje Weithaas (Germany)
Antje Weithaas (Germany) – violin
Daniel Bard – violin
Tomoko Akasaka – viola
Michal Korman – cello
Tibi Cziger– clarinet
Yael Kareth – piano
Haydn: Piano Trio No. 44 in E major, Hob. XV:28
Betty Olivero: “Aria”, for clarinet, violin, piano and
cello
Schulhoff: String Quartet No. 2
Brahms: Clarinet Quintet in B minor, Op. 115

7. Saturday, 20.1.18, 20:30

Carmel Quartet with Shuli Waterman
Rachel Ringelstein – violin
Yonah Zur– violin
Yoel Greenberg – viola
Tami Waterman – cello
Shuli Waterman – viola
Mozart : String Quintet No. 6 in E-flat major, K. 614
Prokofiev: String Quartet No. 2 in F major, Op. 92
Mendelssohn: String Quintet No. 2 in B-flat major,
Op. 87

8. Saturday, 3.2.18, 20:30

Mostly Brahms
Gilad Harel – clarinet
Alon Reuven – horn
Matan Dagan – violin
Yoni Gotlibovich – cello
Ron Trachtman – piano
Brahms: Trio for Horn, Violin and Piano in E-flat
major, Op. 40
Brahms: Trio for Clarinet, Cello and Piano in A
minor, Op. 114
Fibich: Quintet for Clarinet, Horn, Violin, Cello and
Piano in D major, Op. 42

20:30 ,6.1.18 , מוצ"ש.6

הפרויקט הקאמרי הישראלי
)מארח את אנטיה וייטהאס (גרמניה
אנטיה וייטהאס (גרמניה) – כינור
דניאל ברד – כינור
טומוקו אקסאקה – ויולה
מיכל קורמן – צ'לו
טיבי צייגר – קלרינט
יעל קרת – פסנתר
XV:28 . הוב, במי מז'ור44 ' שלישיית פסנתר מס:היידן
 פסנתר וצ'לו, כינור, לקלרינט," "אריה:בטי אוליברו
2 ' רביעיית כלי קשת מס:שולהוף
115 . אופ, חמישייה לקלרינט ולכלי קשת בסי מינור:ברהמס

20:30 ,20.1.18 , מוצ"ש.7

רביעיית כרמל עם שולי ווטרמן
רחל רינגלשטיין – כינור
יונה צור – כינור
יואל גרינברג – ויולה
תמי ווטרמן – צ'לו
שולי ווטרמן – ויולה
614 . ק,במול מז'ור- במי6 ' חמישיית כלי קשת מס:מוצרט
92 . אופ, בפה מז'ור2 ' רביעיית כלי קשת מס:פרוקופייב
87 . אופ,במול מז'ור- בסי2 ' חמישיית כלי קשת מס:מנדלסון

20:30 ,3.2.18 , מוצ"ש.8

בעיקר ברהמס
 קלרינט- גלעד הראל
אלון ראובן – קרן יער
מתן דגן – כינור
יוני גוטליבוביץ' – צ'לו
רון טרכטמן – פסנתר
,במול מז'ור- כינור ופסנתר במי,יער- שלישייה לקרן:ברהמס
40 .אופ
, צ'לו ופסנתר בלה מינור, שלישייה לקלרינט:ברהמס
114 .אופ
 צ'לו ופסנתר, כינור,יער- קרן, חמישייה לקלרינט:פיביך
42 . אופ,ברה מז'ור

9. Saturday, 10.2.18, 20:30

Manhattan Chamber Players (U.S.A)
With Amihai Grosz and Alma
Moshonov
Yuval Herz – violin
Siwoo Kim – violin
Luke Fleming – viola
Michael Katz – cello
Amihai Grosz – viola
Alma Moshonov – Soprano
Mozart: String Quintet No. 5 in D major, K. 593
Respighi: “Il Tramonto”, for Voice and String
Quartet
Brahms: String Quintet No. 1 in F major, Op. 88

10. Wednesday, 21.2.18, 20:30

Artemis Quartet (Germany)
Vineta Sareika – violin
Anthea Kreston – violin
Gregor Sigl – viola
Eckart Runge – cello
Mendelssohn: String Quartet No. 3 in D major, Op.
44 No. 1
Bartók: String Quartet No. 2, Op. 17
Mozart: String Quartet No. 19 in C major, K. 465,
“Dissonance”

11. Thursday, 8.3.18, 20:30

The Israeli Chamber Project
Daniel Bard – violin | violin (tba)
Tomoko Akasaka – viola | Shuli Waterman – viola
Michal Korman – cello | Ira Givol – cello
Tibi Cziger– clarinet | Alon Reuven – horn
Richard Paley – bassoon
Assaff Weisman – piano
Bernstein: Divertimento – version for Clarinet,
Bassoon, Horn, Strings and Piano (arr. Yuval Shapiro)
Seter: “Ensemble”, for two Violas, Two Cellos,
Clarinet, Horn, Bassoon and Piano
Janáček: Concertino for Piano, two violins, viola,
Clarinet, Horn and Bassoon
Brahms: String Sextet No. 2 in G major, Op. 36

20:30 ,10.2.18 , מוצ"ש.9

)הנגנים הקאמריים של מנהטן (ארה"ב
מארחים את עמיחי גרוס ואלמה מושונוב
יובל הרץ – כינור
שיוו קים – כינור
לוק פלמינג – ויולה
מיכאל כץ – צ'לו
עמיחי גרוס – ויולה
אלמה מושונוב – סופרן
593 . ק, ברה מז'ור5 ' חמישיית כלי קשת מס:מוצרט
 לקול ורביעיית כלי קשת," "השקיעה:רספיגי
88 . אופ, בפה מז'ור1 ' חמישיית כלי קשת מס:ברהמס

20:30 ,21.2.18 ,' יום ד.10

)רביעיית ארטמיס (גרמניה
וינטה סרייקה – כינור
אנת'אה קרסטון – כינור
גרגור זיגל – ויולה
אקרט רונגה – צ'לו
1 ' מס44 . אופ, ברה מז'ור3 ' רביעיית כלי קשת מס:מנדלסון
17 . אופ,2 ' רביעיית כלי קשת מס:ברטוק
,465 . ק, בדו מז'ור19 ' רביעיית כלי קשת מס:מוצרט
""הדיסוננסים

20:30 ,8.3.18 ,' יום ה.11

הפרויקט הקאמרי הישראלי
)דניאל ברד – כינור | כינור (יפורסם
טומוקו אקסאקה – ויולה | שולי ווטרמן – ויולה
מיכל קורמן – צ'לו | עירא גבעול – צ'לו
יער-טיבי צייגר – קלרינט | אלון ראובן – קרן
ריצ'רד פלאי – בסון | אסף ויסמן – פסנתר
,יער- קרן, בסון, דיברטימנטו – גרסה לקלרינט:ברנשטיין
) יובל שפירא:כלי קשת ופסנתר (עיבוד
, קלרינט, שני צ'לי, לשתי ויולות," "אנסמבל:מרדכי סתר
 בסון ופסנתר,יער-קרן
, קלרינט, ויולה, שני כינורות, קונצ'רטינו לפסנתר:יאנאצ'ק
יער ובסון-קרן
36 . אופ, בסול מז'ור2 ' שישייה לכלי קשת מס:ברהמס

12. Sunday, 25.3.18, 20:30

20:30 ,25.3.18 ,' יום א.12

Nash Ensemble (U.K.)

)אנסמבל נאש (בריטניה

Ian Brown – piano
Richard Hosford – clarinet
Stephanie Gonley – violin
Zoë Beyers – violin
Lawrence Power – viola
Yaron Kohlberg – piano
Adrian Brendel – cello
Prokofiev: Overture on Hebrew Themes for Piano,
Clarinet and String Quartet, Op. 34
Mozart: Clarinet Quintet in A major, K. 521
Britten: Three Divertimenti for String Quartet
Schumann: Piano Quintet in E-flat major, Op. 47

13. Saturday, 10.5.18, 20:30

Daniel Gaede (Germany) – violin
Tatjana Masurenko (Germany) – viola
Hilel Zori – Cello
Roglit Ishay (Israel/Germany) – piano
Mozart: Piano Quartet No. 1 in G minor, K. 478
Françaix: String Trio
Dvořák: Piano Quartet No. 2 in E-flat major, Op. 87

14. Saturday, 26.5.18, 21:00

Ariel Quartet (U.S.A/Israel)
Alexandra Kazovsky – violin
Gershon Gerchikov – violin
Jan Grüning – viola
Amit Even-Tov – cello
Schumann: String Quartet No. 2 in F major, Op. 41
No. 2
John Harbison: String Quartet No. 6 (Israeli
Premiere)
Beethoven: String Quartet No. 15 in A minor, Op.
132

איאן בראון – פסנתר
ריצ'רד הוספורד – קלרינט
סטפני גונלי – כינור
זואי ביירס – כינור
לורנס פאוור – ויולה
אדריאן ברנדל – צ'לו
 קלרינט, פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר:פרוקופייב
34 . אופ,ורביעיית כלי קשת
581 . ק, חמישייה לקלרינט ולכלי קשת בלה מז'ור:מוצרט
 שלושה דיברטימנטי לרביעיית כלי קשת:בריטן
,במול מז'ור- חמישייה לפסנתר ולכלי קשת במי:שומאן
47 .אופ

20:30 ,10.5.18 ,' יום ה.13

דניאל גיידה (גרמניה) – כינור
טטיאנה מזורנקו (גרמניה) – ויולה
הלל צרי – צ'לו
גרמניה) – פסנתר/רוגלית ישי (ישראל
478 . ק, בסול מינור1 ' רביעיית פסנתר מס:מוצרט
 שלישיית כלי קשת:פראנסה
87 . אופ,במול מז'ור- במי2 ' רביעיית פסנתר מס:דבוז'ק

21:00 ,26.5.18 , מוצ"ש.14

)ישראל/רביעיית אריאל (ארה"ב
אלכסנדרה קזובסקי – כינור
גרשון גרצ'יקוב – כינור
יאן גרונינג – ויולה
טוב – צ'לו-עמית אבן
2 ' מס41 . אופ, בפה מז'ור2 ' רביעיית כלי קשת מס:שומאן
) (בכורה ישראלית6 ' רביעיית כלי קשת מס:ג'ון הרביסון
132 . אופ, בלה מינור15 ' רביעיית כלי קשת מס:בטהובן

21:00 ,9.6.18 , מוצ"ש.15

15. Saturday, 9.6.18, 21:00

אנסמבל טרמולו

Tremolo Ensemble
Tomer Yariv, Lior Eldad, Nadav Ovadia, Tomer
Galili, Daniel Solomonov – percussions

 נדב עובדיה, ליאור אלדד,תומר יריב
 דניאל סולומונוב – כלי הקשה,תומר גלילי

Dukas: The Sorcerer's Apprentice (arr. Udi Perlman)
Holst: Saturn, from The Planets (arr. Tomer Yariv)
Dor Fischer: absurdité
Bartók: Finale from String Quartet No. 4 (arr.

) אודי פרלמן: שוליית הקוסם (עיבוד:דיקא
) תומר יריב: מתוך כוכבי הלכת (עיבוד, שבתאי:הולסט

absurdité :דור פישר
) טרמולו: (עיבוד4 ' פינלה מתוך רביעיית כלי קשת מס:ברטוק

Tremolo)

)153 ' קטע מס, מחול במקצב בולגרי (מיקרוקוסמוס:ברטוק

Bartók: Dance in Bulgarian Rhythm (Mikrokosmos
no. 153) (arr. Tremolo)
Anders Koppel: Scenes from Everyday Cow Life

) טרמולו:(עיבוד
 מתן יונה: סצנות מחיי היום יום של פרה (עיבוד:אנדרס קופל
)וטרמולו

L'histoire de l'aviation :תומר יריב
 אבן בטוטא:תומר יריב

(arr. Matan Yona and Tremolo)

Tomer Yariv: L'histoire de l'aviation
Tomer Yariv: Ibn Battuta

16. Saturday, 23.6.18, 21:00

21:00 ,23.6.18 , מוצ"ש.16

Rolston String Quartet (Canada)

)רביעיית רולסטון (קנדה

Luri Lee – violin
Jeffrey Dyrda – violin
Hezekiah Leung – viola
Jonathan Lo – Cello

לורי לי – כינור
ג'פרי דיירדה – כינור
איזקיה ליונג – ויולה
ג'ונתן לו – צ'לו

Beethoven: String Quartet No. 3 in D major, Op. 18
No. 3
Shulamit Ran: String Quartet No. 3 Glitter, Doom,
Shards, Memory
Tchaikovsky: String Quartet No. 1 in D major, Op.
11

3 ' מס18 . אופ, ברה מז'ור3 ' רביעיית כלי קשת מס:בטהובן
, אבדון, "נצנוצים,3 ' רביעיית כלי קשת מס:שולמית רן
" זיכרון,רסיסים
11 . אופ, ברה מז'ור1 ' רביעיית כלי קשת מס:צ'ייקובסקי

הזכות לשינויים שמורה

בין פריז למוסקבה –  100שנה למותו של דביסי
סופ"ש מוסיקלי –  26עד  29באפריל 2018

Between Paris and Moscow – Commemorating the
100th anniversary of Claude Debussy's death
A Musical Weekend – April 26th-29th, 2018
קלוד דביסי הוא מחלוצי המוסיקה הצרפתית בין סוף המאה ה 19-לתחילת המאה ה.20-
מעמדו המרכזי במוסיקה הצרפתית ידוע ,אך פחות מכך מוכרת לקהל חיבתו למוסיקה הרוסית והשפעתה עליו.
בקיץ  ,1880עוד במהלך לימודיו בקונסרבטואר בפריז ,הועסק דביסי בן ה 18-כמוסיקאי הבית על ידי נדז'דה פון מק – אשת העסקים
הרוסייה המוכרת יותר כפטרוניתו של צ'ייקובסקי – והתלווה אליה לנסיעותיה ברחבי אירופה ואף למוסקבה.
במסגרת זאת הוא נחשף לתרבות הרוסית ,למוסיקאים רוסים ,ולמוסיקה הרוסית שהייתה לאחד ממקורות ההשפעה החשובים על
התגבשות סגנונו בתקופה בה התקיימו קשרים תרבותיים עמוקים בין צרפת לרוסיה.
סופ"ש מוסיקלי מיוחד זה יוקדש לציון  100שנה למותו של דביסי,
ויציג את הקשרים ההדדיים בין המוסיקה של דביסי לזו של מלחינים צרפתים ורוסים שקדמו לו ושבאו אחריו.
במוקד התכנית – שלוש הסונטות שכתב דביסי לכלי קשת בסוף חייו:
הסונטה לכינור ופסנתר ,הסונטה לצ'לו ופסנתר והסונטה לחליל ,ויולה ונבל – אשר יבוצעו על ידי שלושה מבכירי הקשתנים הישראלים כיום,
שמרבים לשתף פעולה מאז נעוריהם:

הכנר גיא בראונשטיין ,הוויולן גלעד קרני והצ'לן צבי פלסר

 .1יום ה'20:30 ,26.4.18 ,

צבי פלסר צ'לו
ויקטור סטניסלבסקי פסנתר
דביסי :סונטה לצ'לו ופסנתר
דביסי :נוקטורן וסקרצו לצ'לו ופסנתר
דביסי :אינטרמצו לצ'לו ופסנתר
סן סאנס :רומנסה לצ'לו ופסנתר ,אופ16 .
רחמנינוב :סונטה לצ'לו ופסנתר בסול מינור ,אופ19 .

1. Thursday, 26.4.18, 20:30

Zvi Plesser Cello
Victor Stanislavsky Piano
Debussy: Cello Sonata
Debussy: Nocturne & Scherzo for Cello and Piano
Debussy: Intermezzo for Cello and Piano
Saint Saens: Romance for Cello and Piano, Op. 16
Rachmaninoff: Cello Sonata in G minor, Op. 19

 .2יום ו'11:30 ,27.4.18 ,

2. Friday, 27.4.18, 11:30

גיא בראונשטיין כינור
יונתן ענר פסנתר

Guy Braunstein violin
Jonathan Aner piano

דביסי :סונטה לכינור ופסנתר בסול מינור
פרוקופייב :סונטה לכינור ופסנתר מס'  1בפה מינור ,אופ80 .
שוסון :פואמה לכינור ופסנתר ,אופ25 .
ראוול :ציגאן ,לכינור ופסנתר
צ'ייקובסקי :טרילוגיה –  pas de deuxמתוך אגם הברבורים,
האריה של לנסקי וסצנת המכתב מתוך יבגני אונייגין (עיבוד
לכינור ופסנתר :גיא בראונשטיין)

Debussy: Violin Sonata in G minor
Prokofiev: Violin Sonata No. 1 in F minor, Op. 80
Chausson: Poème for Violin and Piano, Op. 25
Ravel: Tzigane, for Violin and Piano
Tchaikovsky: Trilogy – pas de deux from Swan
Lake, Lensky’s Aria and the Letter Scene from
)Eugene Onegin (arr. Guy Braunstein

 .3מוצ"ש21:00 ,28.4.18 ,

3. Saturday, 28.4.18, 21:00

גלעד קרני ויולה
אנה קייסרמן פסנתר
גילי שוורצמן חליל
עדה רגימוב נבל

Gilad Karni viola
Anna Keiserman piano
Gili Schwarzman flute
Ada Ragimov harp

דביסי :סונטה לחליל ,ויולה ונבל
גלזונוב :אלגיה לוויולה ופסנתר ,אופ44 .
פרוקופייב :סוויטה מ"רומיאו ויוליה" לוויולה ופסנתר
ז'וליבה :סוויטה קטנה ,לחליל ויולה ונבל
פורה" :בעקבות חלום" ,אופ 7 .מס'  ,1לוויולה ופסנתר
פרנק :סונטה בלה מז'ור (גרסה לוויולה ופסנתר)

Debussy: Sonata for Flute, Viola and Harp
Glazunov: Elegie for Viola and Piano, Op. 44
Prokofiev: Scenes from Romeo and Juliet for Viola
and Piano
Jolivet: Petite Suite for Flute, Viola and Harp
Fauré : “Après un rêve”, Op. 7 No. 1, for Viola and
Harp
)Franck: Sonata in A major (version for viola and piano

 .4יום א'20:30 ,29.4.18 ,

גיא בראונשטיין כינור | גלעד קרני ויולה | צבי
פלסר צ'לו | יונתן ענר פסנתר | אנה קייסרמן
פסנתר | ויקטור סטניסלבסקי פסנתר | גילי
שוורצמן חליל | עדה רגימוב נבל
דביסי :סוויטה מ"פלאס ומליסנד" לחליל ,צ'לו ופסנתר
קראז :חמישייה לחליל ,נבל ,כינור ,ויולה וצ'לו
שוסטקוביץ' :שלישיית פסנתר מס'  1בדו מינור ,אופ8 .
דביסי :מחולות קודש וחול ,לנבל וכלי קשת
פרנק :חמישייה לפסנתר וכלי קשת בפה מינור

4. Sunday, 29.4.18, 20:30

Guy Braunstein violin | Gilad Karni
viola | Zvi Plesser Cello | Jonathan
| Aner piano | Anna Keiserman piano
Victor Stanislavsky Piano | Gili
Schwarzman flute | Ada Ragimov harp
Debussy: Suite from Pelléas et Mélisande, for
Flute, Cello and Piano
Cras: Quintet for Flute, Harp, Violin, Viola and Cello
Shostakovich: Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8
Debussy: Danse sacrée et Danse profane, for Harp
and Strings
Franck: Piano Quintet in F minor

בפרויקט ייחודי זה ישולבו גם תלמידים והרכבים מצטיינים של הקונסרבטוריון.
מיכאל שחם ונגה שחם – תלמידי כינור – יתארחו בשתי היצירות שיחתמו את הקונצרט האחרון בתפקידי כינור שני.
הרכב שלישיית פסנתר נבחר יתארח באחד הקונצרטים לביצוע שלישיית הפסנתר של דביסי.
בן-ארי גרוסמן ,תלמיד סקסופון ,ורועי עדן ,תלמיד פסנתר ,יתארחו לביצוע הרפסודיה לסקסופון.
פרטים מלאים יפורסמו בהמשך.

סדרת הפסנתר – Piano Rectial Series
 .1מוצ"ש20:30 ,4.11.17 ,

ישי שאער – פסנתר
בסתיו ימיהם – יצירות מאוחרות של מלחינים גדולים
בטהובן :בגטלות ,אופ126 .
ברהמס 6 :קטעים ,אופ118 .
דביסי :שלושה אטיודים
שופן :סונטה מס'  3בסי מינור ,אופ58 .

 .2מוצ"ש20:30 ,2.12.17 ,

מתן פורת – פסנתר
חזיונות ,מראות וחלומות בהקיץ
דביסי :אימאז'ים ,ספר ראשון
ראמו :סוויטה בלה מינור
דביסי :פרלוד לאחר הצהריים של הפאון (עיבוד :מתן פורת)
שומאן :קטעי פנטזיה ,אופ12 .

1. Saturday, 4.11.17, 20:30

Ishay Shaer – piano
In their Autumn of Life – Late works by
Great Composers
Beethoven: Bagatelles, Op. 126
Brahms: Six Pieces for Piano, Op. 118
Debbusy: Three Etudes
Chopin: Piano Sonata No. 3 in B minor, Op. 58

2. Saturday, 2.12.17, 20:30

Matan Porat – piano
Visions, Images and Daydreams
Debussy: Images, Book I
Rameau: Suite in A minor
Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (arr.
)Matan Porat

Schumann: Fantasiestücke, Op. 12

 .3מוצ"ש20:30 ,13.1.18 ,

3. Saturday, 13.1.18, 20:30

רומן רבינוביץ' – פסנתר

Roman Rabinovich – piano

האינטימי ,הפואטי וההרואי

The Intimate, the Poetic & the Heroic

ד .סקרלטי :ארבע סונטות
רומן רבינוביץ' :יצירה חדשה
רחמנינוב :ואריאציות על נושא של כורלי ,אופ42 .
שופן :ארבע בלדות

D. Scarlatti: Four Sonatas
Roman Rabinovich: New Piece
Rachmaninoff: Variations on Theme of Corelli, Op.
42
Chopin: Four Ballades

4. Saturday, 17.3.18, 21:30

Einav Yarden – piano
Fantasies and other Caprices
Haydn: Fantasia in C major, Hob.XVII:4
Bartók: Selected Bagatelles, Op. 6
Beethoven: Piano Sonata No. 13 in E-flat Major,
Op. 27 No. 1, "Quasi una fantasia"
Bartók: Three Burlesques, Op. 8c
Milhaud: Trois Rag-Caprices, Op. 78
Schumann: Fantasie, Op.17

5. Saturday, 14.4.18, 21:00

Amir Katz – piano
Miniature and Epos
Chopin: 24 Preludes, Op. 28
Liszt: Piano Sonata in B minor
Liszt: Hungarian Rhapsody No. 2 in C-sharp minor

6. Thursday, 24.5.18, 20:30

Boris Giltburg – piano
On the Sublime
Liszt: Complete Transcendental Études
Rachmaninoff: Études-Tableaux , Op. 39

20:30 ,17.3.18 , מוצ"ש.4

עינב ירדן – פסנתר
פנטזיות וגחמות אחרות
XVII:4 . הוב, פנטזיה בדו מז'ור:היידן
6 . אופ, מבחר בגטלות:ברטוק
,1 ' מס27 . אופ,במול מז'ור- במי13 ' סונטה מס:בטהובן
""סונטה כמעין פנטזיה
'ג8 . אופ, שלוש בורלסקות:ברטוק
78 . אופ,קפריסים- שלושה ראג:מיו
17 . אופ, פנטזיה בדו מז'ור:שומאן

21:00 ,14.4.18 , מוצ"ש.5

אמיר כץ – פסנתר
מיניאטורה ואפוס
28 . אופ, פרלודים24 :שופן
 סונטה לפסנתר בסי מינור:ליסט
דיאז מינור- בדו2 ' רפסודיה הונגרית מס:ליסט

20:30 ,24.5.18 ,' יום ה.6

בוריס גילטבורג – פסנתר
על הנשגב
 מכלול האטיודים הטרנסנדנטאליים:ליסט
39 . אופ,תמונה- אטיודים:רחמנינוב

