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למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית המרכז למוסיקה קאמרית לעונת 2018-19, הכוללת שלוש 
סדרות: הסדרה הקאמרית, סדרת הפסנתר וסדרת קונצרטי בוקר חדשה בימי חמישי. 

הסדרה הקאמרית – הרכיבו לעצמכם מינוי 
גם העונה נארח על בימתנו את מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ ומהעולם: הוויולנית טבאה 
צימרמן )גרמניה( ברסיטל; רביעיית שומאן )גרמניה(, אשר זכתה להצלחה רבה בביקורה הראשון 
במרכז ב-2016; רביעיית ויז'ן )גרמניה(; רביעיית הרמס )צרפת(; הכנרת אנטיה וייטהאס 
)גרמניה( שתשוב ותחבור לפרויקט הקאמרי הישראלי; שלישיית הפסנתר שחם-ארז-וולפיש; 
שיתוף פעולה בין מוסיקאים ישראלים מובילים לעמיתיהם מהעולם בפרויקט מדואו עד חמישייה; 
פרויקט מוזתיקה אשר יארח הפעם את הוויולן ג'ונתן בראון )רביעיית קזאלס( ואת רביעיית 
הנסון )צרפת(, לצד מוסיקאים בכירים וצעירים נוספים מהארץ ומהעולם; דואו בריל-ענר המציין 
העונה 20 שנה להיווסדו ויארח את הוויולן גלעד קרני; חמישיית תל אביב בחגיגות העשור; 
וכן שלישיית מונדריאן; שלישיית ירושלים; רביעיית כרמל; רביעיית אריאל ואנסמבל מיתר. 
וכתמיד – תכניות הקונצרטים משלבות בין יצירות מוכרות ואהובות, לבין רפרטואר ייחודי. בחירת 

הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם! 

בארבע ידיים ובשני פסנתרים – צהרי שישי
סדרת הפסנתר מוקדשת העונה להרכבי דואו פסנתר ולרפרטואר העשיר, הצבעוני והמלהיב שנכתב 
לשני פסנתרים ולארבע ידיים )ואף יותר...(, בביצוע מיטב ההרכבים מהארץ ומהעולם: דואו 
סילבר גרבורג )גרמניה-ישראל(, דואו שולטס יאנסנס )הולנד(, דואו סטפני וסער )ארה"ב(, 

דואו הפסנתר הירושלמי, אנסמבל מולטיפיאנו ודואו רבינוביץ'-גולקה )ארה"ב(.

מסביב לעולם – ימי חמישי בבוקר
סדרת קונצרטים חדשה בימי חמישי בבוקר: חמישה קונצרטים בביצוע חברי התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית ואורחיהם. כל קונצרט יבקר במדינה אחרת וימשך כשבעים דקות ללא 

הפסקה. בתום הקונצרט תערך שיחה עם האמנים. 

קונצרטים מקדימים בביצוע תלמידי קונסרבטוריון מצטיינים
בקונצרטים שימשכו כחצי שעה ויתקיימו לפני חלק מהקונצרטים בסדרה הקאמרית ולפני 
הקונצרטים בסדרת הפסנתר, תוכלו לשמוע את מוסיקאי העתיד – תלמידים מצטיינים 
בקונסרבטוריון – ולהיחשף לפעילות החינוכית העניפה המתקיימת במוסד הנחשב לאחד 
הקונסרבטוריונים המובילים בישראל. מועדי הקונצרטים המקדימים ושמות המוסיקאים הצעירים 

שישתתפו בהם מצויינים כאן בהמשך. פרטי התכניות ישלחו במהלך העונה. 

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

וצוות המרכז למוסיקה קאמרית – סווטלנה צ'רניאקוב וליאת קולברסקי 
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הזכות לשינויים שמורה

21:00  20.10.18  1. מוצ"ש

מּוזתיקה 
 יקוב יקוביץ' )פולין( כינור 

ג'ונתן בראון )רביעיית קזאלס, ספרד( ויולה 
אברי לויתן ויולה 
יאמן סעדי כינור

קתרין שפיגל ויולה
ליה חן פרלוב צ'לו 

 שירי טינטפולבר צ'לו  
רביעיית הנסון )צרפת(: אנטון הנסון כינור, 

ז'יל דוסאפ כינור, גבריאל לאפה ויולה, 
סימון דשאמבר צ'לו 

היידן רביעיית כלי קשת ברה מינור, אופ. 76 
מס' 2, "הקווינטות"

שנברג "ליל הוד" לשישיית כלי קשת, אופ. 4
ברהמס חמישיית כלי קשת מס' 2 בסול 

מז'ור, אופ. 111

קונצרט מקדים בביצוע יעל קולדובסקי, תלמידת 
פסנתר מצטיינת בקונסרבטוריון בכיתת המורה 
טניה קוזלוב, יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

 20:30  29.11.18  '2.  יום ה 

שלישיית שחם-ארז-וולפיש
חגי שחם כינור

רפאל וולפיש )בריטניה( צ'לו
ארנון ארז פסנתר 

XV:27 .היידן שלישיית פסנתר בדו מז'ור, הוב
ברהמס שלישיית פסנתר מס' 3 בדו מינור, 

אופ. 101
דבוז'ק שלישיית פסנתר מס' 3 בפה מינור, 

אופ. 65

20:30  16.12.18  '3. יום א 

רביעיית ויז'ן )גרמניה( 
יקוב אנקה כינור 
דניאל שטול כינור

סאנדר סטיוארט ויולה 
לאונרד דיסלהורסט צ'לו

 שוברט פרק רביעייה )"קוורטטזאץ"( 
בדו מינור, ד. 703

 שוסטקוביץ' רביעיית כלי קשת מס' 8 
בדו מינור, אופ. 110

 שוברט רביעיית כלי קשת מס' 14 
ברה מינור, ד. 810, "המוות והעלמה" 

20:30  29.12.18  4. מוצ"ש 

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 
מארח את אנטיה וייטהאס

 אנטיה וייטהאס )גרמניה( כינור
דניאל ברד כינור 
 מיכל קורמן צ'לו 

טיבי צייגר קלרינט
אסף ויסמן פסנתר

ברטוק "קונטרסטים" לקלרינט, כינור ופסנתר
 מוצרט רביעייה לקלרינט וכלי קשת 

במי-במול מז'ור, ע"פ הסונטה לכינור ק. 380
ינעם ליף "טריפטיך" לקלרינט, כינור, ויולה, 

 צ'לו ופסנתר 
ברהמס רביעייה לפסנתר וכלי קשת מס' 3 

בדו מינור, אופ. 60

 קונצרט מקדים בביצוע עמרי לויתן 
וגבריאל כהן, תלמידי צ'לו מצטיינים 

 בקונסרבטוריון בכיתת המורה בלומה שריד, 
יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30  12.1.19  5. מוצ"ש 

רביעיית אריאל
אלכסנדרה קזובסקי כינור 

גרשון גרצ'יקוב כינור
יאן גרונינג ויולה 

עמית אבן-טוב צ'לו 

מוצרט רביעיית כלי קשת מס' 23 בפה מז'ור, 
ק. 590

ברטוק רביעיית כלי קשת מס' 4
ברהמס רביעיית כלי קשת מס' 2 בלה מינור, 

אופ. 51 מס' 2

20:30  26.1.19  6. מוצ"ש 

שלישיית מונדריאן
דניאל ברד כינור 

הילה קרני צ'לו 
אוהד בן-ארי פסנתר 

בטהובן שלישיית פסנתר מס' 2 בסול מז'ור, 
אופ. 1 מס' 2

קרנק שלישיית פנטזיה, אופ. 63
ברהמס שלישיית פסנתר מס' 1 בסי מז'ור, 

אופ. 8

קונצרט מקדים בביצוע גלעד שפירא ואמה 
נוילנדר, תלמידי כינור מצטיינים בקונסרבטוריון 

 בכיתת המורה גיא פיגר, יערך בשעה 19:45 
באולם רן ברון

הסדרה 
הקאמרית



הזכות לשינויים שמורה

20:30  9.2.19  7. מוצ"ש 

רביעיית הרמס )צרפת(
עומר בושה כינור 

אליז ליו כינור
יונג-שין צ'אנג ויולה

אנתוני קונדו צ'לו

היידן רביעיית כלי קשת במי-במול מז'ור, 
אופ. 33 מס' 2, "הבדיחה"

ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז'ור 
מנדלסון רביעיית כלי קשת מס' 6 בפה 

מינור, אופ. 80

20:30  23.2.19  8. מוצ"ש 

צוענים, יהודים, ספרדים
 ג'ובאני גּוצֹו )ונצואלה/בריטניה( כינור

 גיא בן-ציוני ויולה 
צבי פלסר צ'לו 

מירי ימפולסקי פסנתר

 היידן שלישיית פסנתר בסול מז'ור,
הוב. XV:25, "הצוענית"

בן-חיים שלישיית כלי קשת 
טורינה רביעייה לפסנתר וכלי קשת בלה 

מינור, אופ. 67
ברהמס רביעיית פסנתר מס' 1 בסול מינור, 

אופ. 25

קונצרט מקדים בביצוע נגה ברלב ושירז נתנזון, 
תלמידות כינור מצטיינות בקונסרבטוריון בכיתת 

 המורה דליה יעקב, יערך בשעה 19:45 באולם 
רן ברון

20:30  2.3.19  9. מוצ"ש 

רביעיית כרמל 
 רחל רינגלשטיין כינור 

טלי גולדברג כינור
 יואל גרינברג ויולה

תמי ווטרמן צ'לו 

היידן רביעיית כלי קשת בפה מינור, אופ. 20 
מס' 5

איתן חיימו רביעיית כלי קשת בשני פרקים
בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 13 בסי-במול 
מז'ור, אופ. 130, עם הפוגה הגדולה, אופ. 133

קונצרט מקדים בביצוע ליאור ליפשיץ, תלמיד 
פסנתר מצטיין בקונסרבטוריון בכיתת המורה 
דרור זמל, יערך בשעה 19:45 באולם רן ברון

20:30 16.3.19  10. מוצ"ש 

הפרויקט הקאמרי הישראלי
 דיוויד מק'קרול )ארה"ב( כינור 

הד ירון-מאירסון כינור
 טומוקו אקאסאקה )יפן/גרמניה( ויולה 

 מיכל קורמן צ'לו
 טיבי צייגר קלרינט 

יעל קרת פסנתר 

שומאן וההונגרים
שומאן 3 רומנסות, אופ. 94 )עיבוד לקלרינט 

וכלי קשת(

קורטג מחווה לרוברט שומאן - לוויולה, 
קלרינט ופסנתר

קודאי אינטרמצו לשלישיית כלי קשת
שומאן 3 קטעי פנטזיה, אופ. 73 )עיבוד 

לקלרינט וכלי קשת(

ברטוק דואטים לשני כינורות
 שומאן חמישייה לפסנתר וכלי קשת 

במי-במול מז'ור, אופ. 44

21:00  6.4.19  11. מוצ"ש 

טבאה צימרמן - רסיטל 
טבאה צימרמן )גרמניה( ויולה 
תומאס הופה )גרמניה( פסנתר

באך סונטה לוויולה דה גמבה ומקלדת מס' 1 
BWV 1027 ,בסול מז'ור

הינדמית סונטה לוויולה ופסנתר )1939(
 ברהמס סונטה לוויולה ופסנתר מס' 1

בפה מינור, אופ. 120 מס' 1

קונצרט מקדים בביצוע הרכבים קאמריים 
מצטיינים של הקונסרבטוריון יערך בשעה 20:15 
באולם רן ברון – פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

21:00  13.4.19  12. מוצ"ש 

אנסמבל מיתר
הגר שחל חליל | גלעד הראל קלרינט | נדב 
משה   | חצוצרה  יובל שפירא   | בסון  כהן 
 | גל כינור  | נעם ליליאור  אהרונוב כינור 
| יוני גוטליבוביץ' צ'לו   לטם ביידר ויולה 
ערן בורוביץ' קונטרבס | עמית דולברג פסנתר

מוצרט הפתיחה ל"חליל הקסם" – גרסה 
לחליל, קלרינט, בסון, חצוצרה, רביעיית כלי 

קשת וקונטרבס )עיבוד: יוני גוטליבוביץ'( 
הינדמית שלוש אנקדוטות לרדיו – לקלרינט, 

חצוצרה, כינור, קונטרבס ופסנתר
אייזלר שביעייה מס' 1, לחליל, קלרינט, בסון 

ורביעיית כלי קשת, "ואריאציות על שיר 
ילדים אמריקאי"

אראל פז "שיר שמח", לקלרינט, בסון, כינור, 
צ'לו ופסנתר )בשילוב הקרנת וידאו-ארט(

ראוול "אמא אווזה" – גרסה קאמרית לחליל, 
קלרינט, כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס ופסנתר 

מרטינו "ֶרְביּו המטבח" – בלט ג'ז לקלרינט, 
בסון, חצוצרה, כינור, צ'לו ופסנתר 



21:00  4.5.19  13. מוצ"ש 

דואו בריל-ענר חוגג 20 שנה 
ומארח את גלעד קרני

 שירלי בריל קלרינט
יונתן ענר פסנתר
גלעד קרני ויולה

מנדלסון סונטה לקלרינט ופסנתר במי-במול 
מז'ור

שומאן אדאג'ו ואלגרו לוויולה ופסנתר, אופ. 70 
 ברהמס סונטה לקלרינט ופסנתר מס' 2 

במי-במול מז'ור, אופ. 120 מס' 2 
ברוך 8 קטעים לקלרינט, ויולה ופסנתר, אופ. 83

קונצרט מקדים בביצוע תלמידות צ'לו מצטיינות 
בקונסרבטוריון – דפני רייכמן פולג מכיתת המורה 

 הלל צרי ועמנואל רייכמן פולג מכיתת המורה
חגית גלזר – יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון

20:30  19.5.19  '14. יום א 

רביעיית שומאן )גרמניה(
 אריק שומאן כינור 

קן שומאן כינור 
 ליסה רנדאלו ויולה 
מארק שומאן צ'לו 

מנדלסון רביעיית כלי קשת מס' 1 במי-במול 
מז'ור, אופ. 12

 יאנאצ'ק רביעיית כלי קשת מס' 2, 
"מכתבים אינטימיים"

 צ'ייקובסקי רביעיית כלי קשת מס' 3 
במי-במול מינור, אופ. 30

21:00  1.6.19  15. מוצ"ש 

 חמישיית תל אביב חוגגת עשור 
 ומארחת חמישייה צעירה 

של נגני העתיד
חמישיית תל אביב: 

 רואי אמוץ חליל 
 יגאל קמינקא אבוב 
 דני ארדמן קלרינט

 איתמר לשם קרן-יער 
נדב כהן בסון

עם חמישיית כלי נשיפה צעירה )בשיתוף 
נגנים צעירים מתכניות המצטיינים והעתודה של 
המרכז למוסיקה ירושלים ובתמיכת "קרן רונן"(

פרנסה 9 קטעי אופי לעשיריית כלי נשיפה
מוצרט סרנדה לשמיניית כלי נשיפה בדו 

מינור, ק. 388
הינדמית מוסיקה קאמרית קטנה לחמישיית 

כלי נשיפה
גונו סימפוניה קטנה לתשיעיית כלי נשיפה

קונצרט מקדים בביצוע יואב סנד, תלמיד פסנתר 
מצטיין בקונסרבטוריון בכיתת המורה רון טרכטמן, 

יערך בשעה 20:15 באולם רן ברון 

21:00  22.6.19  16. מוצ"ש 

שלישיית ירושלים
רועי שילוח כינור

אריאל טושינסקי צ'לו
ירון רוזנטל פסנתר

בטהובן שלישיית פסנתר בסי-במול מז'ור, 
אופ. 97, "הארכידוכס"

צ'ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור, 
אופ. 50

הזכות לשינויים שמורה

צילום: סנטלי ווטרמן



11:30  23.11.18  '1. יום ו 

דואו סילבר-גרבורג
סיון סילבר וגיל גרבורג 

רומנטיקנים מהפכנים, רומנטיקנים שמרנים

ליסט סונטה בסי מינור )גרסה לשני פסנתרים: 
סן-סאנס(

ברהמס ואריאציות על נושא של היידן לשני 
פסנתרים, אופ. 56 ב' 

שוברט דואו בלה מינור לפסנתר בארבע ידיים, 
)Lebensstürme( "ד. 947, "סערות החיים

סן-סאנס מבוא ורונדו קפריצ'וזו, אופ. 28 
)גרסה לשני פסנתרים: דביסי(

קונצרט מקדים בביצוע ליזה וקטיה גרביץ, 
תלמידות פסנתר מצטיינות בקונסרבטוריון בכיתת 
המורה לובה ינפולסקי, יערך בשעה 10:45 באולם 

רן ברון 

11:30  4.1.19  '2. יום ו 

דואו שולטס-יאנסנס )הולנד(
לסטארי שולטס וגווילים יאנסנס

פריז רוקדת 

מיו "סקרמוש", סוויטה לשני פסנתרים, אופ. 165ב'
דביסי "בשחור ובלבן", סוויטה לשני פסנתרים

ראוול הוואלס, לשני פסנתרים 
סאטי "היפיפייה האקסצנטרית" - פנטזיה 
רצינית, סוויטת ריקודים לפסנתר בארבע ידיים 

סטרווינסקי "פטרושקה", בלט בארבע 
תמונות )גרסת המלחין לפסנתר בארבע ידיים(

קונצרט מקדים בביצוע דוד מרגלית, תלמיד 
פסנתר מצטיין בקונסרבטוריון בכיתת המורה 

 נטליה בלומנפלד, יערך בשעה 10:45 באולם
רן ברון

11:30  15.2.19  '3. יום ו 

 דואו סטפני וסער )ארה"ב(
סטפני הו וסער אהוביה

הבריאה 

באך פרקים מתוך "אמנות הפוגה" לפסנתר 
בארבע ידיים

שוברט פנטזיה בפה מינור לפסנתר בארבע 
ידיים, ד. 940

בטהובן הפוגה הגדולה, אופ. 133 )גרסת 
המלחין לפסנתר בארבע ידיים(

סטרווינסקי "פולחן האביב" )גרסת המלחין 
לפסנתר בארבע ידיים(

קונצרט מקדים בביצוע רועי עדן, תלמיד פסנתר 
מצטיין בקונסרבטוריון בכיתת המורה עמיר 
פדורוביץ', יערך בשעה 10:45 באולם רן ברון

11:30  29.3.19  '4. יום ו 

 דואו הפסנתר הירושלמי
שיר זמל ודרור זמל

שתי סונטות וסוויטה אחת  

מוצרט סונטה לשני פסנתרים ברה מז'ור, ק. 448

 רחמנינוב סוויטה מס' 1 לשני פסנתרים, 

אופ. 5, "תמונות פנטזיה"
ברהמס סונטה לשני פסנתרים בפה מינור, 

אופ. 34ב'

קונצרט מקדים בביצוע ליה ברלב ועידו עצמון, 

תלמידי פסנתר מצטיינים בקונסרבטוריון בכיתת 

המורה עדה ויינשטוק, יערך בשעה 10:45 באולם 

רן ברון

11:30  3.5.19  '5. יום ו 

אנסמבל הפסנתרנים 
"מולטיפיאנו":

תומר לב, ברניקה גליקסמן

אלמוג סגל, נמרוד הפטל, אייל פלץ 
בשיתוף ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה, 

אוניברסיטת ת"א

מוסקבה-ורשה-ברלין

שוסטקוביץ' פרלוד לשני פסנתרים, אופ. 6

רחמנינוב רפסודיה רוסית לשני פסנתרים 

שניטקה מחווה לסטרווינסקי, פרוקופייב 

ושוסטקוביץ' לפסנתר ב-6 ידיים
רחמנינוב רומנסה וואלס לפסנתר ב-6 ידיים

שוסטקוביץ' קונצ'רטינו לשני פסנתרים, אופ. 94

שופן רונדו לשני פסנתרים בדו מז'ור, אופ. 73

מנדלסון שמינייה במי-במול מז'ור, אופ. 20 

)גרסה לשני פסנתרים ב-8 ידיים מאת תומר לב, 

על בסיס גרסת המלחין לדואו פסנתרים( 

קונצרט מקדים בביצוע ענוג אליעז ושחר פומרנץ, 

 תלמידי פסנתר מצטיינים בקונסרבטוריון 

בכיתת המורה יפעת זיידל, יערך בשעה 10:45 

באולם רן ברון

11:30  7.6.19  '6. יום ו 

דואו רבינוביץ'-גולקה )ארה"ב(
רומן רבינוביץ' ואדם גולקה 

פסנתרים סימפוניים

דביסי "הים", שלושה מתווים סימפוניים 
)גרסה לשני פסנתרים: אדם גולקה(

סטרווינסקי קונצ'רטו לשני פסנתרים סולו 

רחמנינוב מחולות סימפוניים, אופ. 45 )גרסת 
המלחין לשני פסנתרים(

 קונצרט מקדים בביצוע נועה ושני קפלושניק,

תלמידות פסנתר מצטיינות בקונסרבטוריון בכיתת

המורה טניה קוזלוב, יערך בשעה 10:45 באולם רן ברון

 בארבע ידיים
 ובשני פסנתרים

צהרי שישי

הזכות לשינויים שמורהתודתנו ל"מרום כלי נגינה" על השאלת הפסנתר השני עבור סדרה זו



 10:30  20.12.18  '1. יום ה 

רוסיה 
אנסמבל מילניום:

 יבגניה פיקובסקי כינור 
אסף מעוז כינור 

 דמיטרי רטוש ויולה 
אמיר ואן דר האל ויולה
 פליקס נמירובסקי צ'לו 

יעקב קאשין צ'לו  

 רימסקי קורסקוב שישיית כלי קשת 
בלה מז'ור

צ'ייקובסקי שישיית כלי קשת ברה מינור, 
אופ. 70, "מזכרת מפירנצה"

 10:30  28.2.19  '2. יום ה 

אוסטריה
ויקטור סטניסלבסקי פסנתר

אלאונורה לוצקי כינור
יבגניה אורן ויולה
מרסל ברגמן צ'לו

מוצרט רביעיית פסנתר מס' 1 בסול מינור, 
ק. 478

ברהמס רביעיית פסנתר מס' 2 בלה מז'ור, 
אופ. 26

10:30  4.4.19  '3. יום ה 

גרמניה
 ניצן קאנטי כינור 

דומיטרו פוצ'יטארי כינור
 גילי רדיאן-שדה ויולה

גל ניסקה צ'לו
טלי קרביץ ויולה 

בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 1 בפה מז'ור, 
אופ. 18 מס' 1

 מנדלסון חמישיית כלי קשת מס' 2
בסי-במול מז'ור, אופ. 87

 10:30  16.5.19  '4. יום ה 

צרפת
 סעידה בר-לב כינור 
גלעד ריבקין כינור 

 אמיר ואן דר האל ויולה 
עמנואלה סילבסטרי צ'לו 

יעל קרת פסנתר

שוסון שלישיית פסנתר בסול מינור, אופ. 3
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

 10:30  6.6.19  '5. יום ה 

צ'כיה
 פולינה יהודין כינור 

סיון מעיני-זליקוב כינור
 לטם ביידר בן-אהרון ויולה

לינור כץ צ'לו

יאנאצ'ק רביעיית כלי קשת מס' 1, "סונטת 
קרויצר"

דבוז'ק רביעיית כלי קשת מס' 14 בלה-במול 
מז'ור, אופ. 105

מסביב 
לעולם

ימי חמישי בבוקר

חמישה קונצרטים ממיטב הרפרטואר הקאמרי בביצוע חברי התזמורת הפילהרמונית הישראלית 
ואורחיהם. כל קונצרט יבקר במדינה אחרת וימשך כ-70 דק' ללא הפסקה. בתום הקונצרט תערך 

שיחה עם האמנים.

צילום: מוזתיקה



הקונצרטים המפורטים בעמוד זה אינם חלק 
מסדרות הקונצרטים השנתיות.

לא ניתן להזמין קונצרטים אלה במסגרת 
המינוי והם אינם בני-החלפה. 

כרטיסים ניתן לרכוש בטלפון: 03-5466228, 
www.icm.org.il/chamber :או באתר

20:30  8.11.18  'יום ה 

 דניאל צ'ובאנו )רומניה( 
רסיטל פסנתר

 זוכה הפרס השני ופרס חביב הקהל 
בתחרות רובינשטיין 2017

סקרלטי סונטות לפסנתר ברה מינור, ק. 213 
וק. 141

בטהובן סונטה לפסנתר מס' 14 בדו-דיאז 
מינור, אופ. 27 מס' 2, "אור ירח"

שופן אנדנטה ספיאנאטו וגרנד פולונז 
ברילאנט, אופ. 22

פרוקופייב סונטה לפסנתר מס' 2 ברה מינור, 
אופ. 14

סקריאבין 3 פרלודים אופ. 11
סטרווינסקי/אגוסטי "ציפור האש", סוויטה 

לפסנתר 

20:00  31.1.19  'יום ה 

השוברטיאדה הישראלית
מנהל מוסיקלי: רז כהן

אנה הנטלי )אנגליה( מצו-סופרן
דניאל גורטלר פסנתר 

איתמר זורמן כינור 
מארק סאבה )בלגיה( ויולה 

רז כהן צ'לו 
נועם מסריק קונטרבס

 שוברט סונטה בלה מז'ור לכינור ופסנתר,
ד. 574, "גרנד דואו"

שוברט "שר היער" – עיבוד לכינור וויולה 
שוברט מבחר שירים למצו-סופרן ופסנתר 

משנת 1819 )לציון 200 שנים לכתיבתם( 
דורון טויסטר "שעשוע עם דג השמך", 

לוויולה ופסנתר )ביצוע בכורה לציון 200 שנה 
לכתיבת החמישייה "דג השמך"( 

שוברט אלגרטו בדו מינור לפסנתר, ד. 915
שוברט חמישייה לפסנתר וכלי קשת בלה 

מז'ור, ד. 667, "דג השמך" 

 24-26 ביוני 2019

מוצרט: הסונטות לכינור ולפסנתר
חגי שחם כינור 

מנחם ויזנברג פסנתר

15 הסונטות הבשלות לכינור ולפסנתר שכתב 
מוצרט בין 1778 ל-1788

בשלושה קונצרטים:
יום ב', 24.6.19, 20:30
יום ג', 25.6.19, 20:30
יום ד', 26.6.19, 20:30

קונצרטים 
מיוחדים



מחירי הכרטיסים למנויים
עונת תשע"ט 2018-19

תעריפי הסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים( 
 או סדרה מעורבת )לפחות 8 קונצרטים, מתוכם לפחות 6 מהסדרה הקאמרית והשאר מסדרת הפסנתר(

או סדרה כפולה: הסדרה הקאמרית )לפחות 7 קונצרטים( + סדרת הפסנתר )6 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

מנוי חדש – זכאי הנחהמנוי חדש מנוי ממשיך
גמלאים ותושבי ת"א

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

7779670885761797685

8839721953820858738

99428111,071921964829

101,0479011,1901,0231,071921

111,1539911,3101,1271,1791,014

121,1661,0031,3251,1401,1931,026

131,2641,0871,4361,2351,2921,111

141,3611,1711,5471,3301,3921,197

151,4581,2541,6571,4251,4911,283

161,4691,2631,6691,4351,5021,292

171,5601,3421,7731,5251,5961,372

181,6531,4211,8781,6151,6901,454

191,7441,5001,9821,7051,7841,534

201,7491,5051,9881,7101,7891,539

211,8371,5802,0881,7961,8791,616

221,9251,6552,1871,8811,9681,693

תעריפי סדרת הפסנתר )6 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

מנוי חדש – זכאי הנחהמנוי חדש מנוי ממשיך
גמלאים ותושבי ת"א

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

6667574758652682587

 תעריפי הסדרה "מסביב לעולם" )5 קונצרטים(

מס' 
קונצרטים

מנוי חדש – זכאי הנחהמנוי חדש מנוי ממשיך
גמלאים ותושבי ת"א

A אזורB אזורA אזורB אזורA אזורB אזור

5381328433373390335

למזמיני הסדרה "מסביב לעולם" כסדרה שנייה נוסף על סדרה מלאה אחרת  �
)קאמרית או פסנתר( או נוסף על סדרה מעורבת )קאמרית ופסנתר( יינתנו 10% 

הנחה על התעריפים לעיל

למזמיני הסדרה "מסביב לעולם" כסדרה שלישית נוסף על סדרה כפולה )קאמרית  �
+ פסנתר( יינתנו 20% הנחה על התעריפים לעיל

לא ניתן לכלול קונצרטים מהסדרה "מסביב לעולם" בסדרה מעורבת  �

ניתן להזמין קונצרטים בודדים מהסדרה "מסביב לעולם" ככרטיסים בודדים נוסף  �
על מינוי לסדרה אחרת



מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אזורי המחירים

אזור A: גוש מרכזי
אזור B: גושים צדדיים 

מחירים מיוחדים לצעירים
עד גיל 21 – כניסה חופשית ללא תשלום �

מגיל 22 עד גיל 29 – ₪35 לכרטיס �

מגיל 30 עד גיל 34 – ₪55 לכרטיס �

בהזמנת מינוי – 10% הנחה ממחירים אלה.  �

שיבוץ המקומות למנויים צעירים יקבע על פי החלטת משרד המרכז. �

מחיר כרטיס בודד בקופה
 מחיר כרטיס בודד בקופה לסדרה הקאמרית ולסדרת הפסנתר יהיה 106-160 ₪  �

)בהתאם לקונצרט, לאזור הישיבה ולקטגוריית המזמין – מנוי, זכאי הנחה או רגיל(

 מחיר כרטיס בודד בקופה לסדרה "מסביב לעולם" יהיה 76-100 ₪  �
)בהתאם לאזור הישיבה ולקטגוריית המזמין – מנוי, זכאי הנחה או רגיל(

נוהל החלפת כרטיסים
יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון, בדואר אלקטרוני או בפקס עד שעה וחצי לפני  �

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

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

כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.  �

כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי,  �
בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל. 

כרטיסים מהסדרה "מסביב לעולם" ניתן יהיה להחליף לכרטיסים לסדרת הפסנתר ללא  �
תשלום נוסף, או לסדרה הקאמרית בתשלום נוסף.

לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויים, או  �
לקונצרטים בסדרות של גופים אורחים. 

חניה 
חניון הקונסרבטוריון עומד לשימוש מנויינו ללא תשלום בערבי קונצרטים, על בסיס מקום פנוי. 

בנוסף, ניתן לחנות בחניון הבור בפינת הרחובות פנקס ווייצמן. 



אגודת הידידים של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים – השופטת בדימוס מיכל רובינשטיין-שמגר 

מנהלת אגודת הידידים – מיכל ארד אברמוב  

נדבנים מייסדים 
מיכל ויובל רכבי | ענת וגבי ברון | יורם פטרושקה | קרן עזריאלי ישראל | תרומה בעילום שם

מייסדים
תרומה לזכר פנחס בן-דיין | בתיה כהנא ודניאל חוסידמן )מקסיקו( | *דן יקיר | מיה ליקוורניק 
)היו"ר הראשונה( | משפחת פייזר | ג'יימס פקר | קרן משפחת צבי ועפרה מיתר | חיים סורוקה 
לזכר נורית סורוקה | תרומת המשפחה לזכר גילה שטסל | אילה ואילון תירוש | תרומה בעילום שם

יקירים
*רחל גוטסמן | הקרן ע"ש אדל וג'ון גריי )ארה"ב( | תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו רות | *מינה 

צאלים | קרן בוקסנבאום-נטע | קרן ד"ר יעקב איסלר ז"ל | קרן מארק ריץ' | ד"ר נועה רוזנברג 
לזכר סבתה המוזיקולוגית שולמית רוזנברג | 2 תרומות בעילום שם

עמיתים
אביב ושו"ת בע"מ | דורית ושי און | הגב' לילי אלשטיין – אלמא מרכז אמנויות מלון יוקרה | בנק 
HSBC ישראל | אילה וישראל ברון | משפחת גור | גזית גלוב בע"מ | משפ' גרינשפון חלילית כלי 
נגינה | הרמטיק נאמנות בע"מ | ברכה וצבי יפה | מרום כלי נגינה בע"מ | טובה וסמי סגול | סלע 
קפיטל | פרויקט אלכס | קרן יהל | מלגה להרכב קאמרי ע"ש הרמן וסלומאה שטייניץ | *יעל שני 

| 4 תרומות בעילום שם

ידידים
משפחת אברמוב | *גבי ויהודה אוסטרומצקי | תאודור אור | נורית וניב אחיטוב | אורקה אייל | 
ציפורה ומרדכי אליסון | אסתי וד"ר מיכאל אנגל | ורד ויעקב אנוך | נילי אקרשטיין ליפי | עדנה 
ואורי ארבל | אורה בהרב | נורית בוקשפן | ד"ר איתמר בורוביץ' | אילנה ואברהם ביגר | תרומה 
לזכר עו"ד דן בן-בסט | נועה בן חמו | אברהם בן-נפתלי | מנוחה ורזיאל בן פורת | נטע בן פורת 
ברונו | לימור בן-שמן | ורד ויעקב בר | אני ברמן | ג'ני וחנינא ברנדס | אירית ברנוביץ' | אלישבע 
ואהרן ברק | עדנה גבריאלי לכבוד ארנן גבריאלי ז"ל | משפחת גוטסמן | רחל ובולק גולדמן | אורה 
גולדנברג | תמר ורוני גולדנברג | דבורה ודוד גולדפרב | מיכל )אגמון( וחיים גונן | רות גורנשטיין 
| יורי גיא-רון | יעל וזהר גילון | שרה ודוד גיליס | אילנה ומשה גינת | ברכה ויעקב גלברד | גלריה 
רוטשילד אמנות | צביה ויוסי גרוס | אופליה ושרי גרינשפון לזכר ההורים פואה ווירה | ימימה 
גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון | נעמי ויוסף גרנות | עמירה דותן | מירי וארנון דיסקין | דנקו 
פרויקטים בע"מ | מנחם הורוביץ | אורה הולין לזכר גדעון הולין | מיכאל ורומן | פויו זבלדוביץ' 
| רנה ויצחק זמיר | דוד חיות | שרון חלוץ ופז ליטמן | גדעון טהלר – טל תעופה בע"מ | חוה 
ושמעון טופור | מלי ויורם ינובר | שרית ודרור יעקובסון | יקב תשבי | דפנה כהן מינץ לזכר שרה 
רבינוביץ' | טלי ושלמה כהנא | תרומה לזכר פרופ' משה ונורה כוכבי | ג'ודי ואליהו כספי | ציפה 
ואריק כרמון | שוש כרמל | אילנה וזאב לאור | לב גרופ בע"מ – דורון לויטס | תמרה לוי | נורית 
ורלי לשם | מטריקס אי.טי.בע"מ | *משפחת מילנר | דליה מלמד | אריאל מרקל | רינה משל גרוניס 
| דליה ואייבי נאמן | ד"ר בת עמי וד"ר שמחה סדן | ורדה סאמט | *זהרה סימקינס מנור | תמי ואורי 
סלונים | אורלי ויורם סלע | *דפנא סמט לזכר צילי לב-שטרנברג | ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ | 
נעמי ועוזי עילם | עידית וקובי פאר | מיה פלד | יעל דנה ורות פקר | *רונית פרבר | אהובה ואמנון 
פרי לזכר יונתן יוחאי | יפעת וערן פרנקל | אסתר קובו | עדנה קפלן-הגלר לכבודו של גיורא קפלן 
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| ציפי רובין | מימי ופרופ' ארדון רובינשטיין | סביונה רוטלוי | דליה וישראל רוזנבלט | סופיה 
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ושלמה שרון | רותי וארלה שרף | תרומת החברים לרגל מלאת 80 לאורה רוזן | תרומת החברים 
לרגל מלאת 80 לרחל רדר | תרומת החברים מחוג ההרצאות לזכר צבי יפה | תרומת החברים לכבוד 

יורם א. | תרומת הנצחה לזכר אסף רוז | 16 תרומות בעילום שם

תודה מיוחדת לידידי הקונסרבטוריון אשר ייעדו תרומותיהם למרכז למוסיקה קאמרית 
וששמותיהם מסומנים בכוכבית ברשימה לעיל

צוות המתנדבות
שולמית בן-ארי – הקמה וייעוץ | הדה בן-בסט | חדוה בן-נפתלי | חנה בר-נר | שולה דורון | 
אורית דקל | ג'יל טייכר | נורה לב-ארי – רכזת מתנדבים | רוחי נרקיס | רינה סניור | מיה פרבר 

| רחל רדר | חני שטסל נגל

ההנהלה הציבורית
גבי ברון – יו"ר הוועד המנהל | יורם פטרושקה – יקיר הקונסרבטוריון | עוזי דודזון | עו"ד מוריה 
הופטמן דורון | נתן וולך | גדעון טהלר | אילן כהן | פרופ' תומר לב | דליה מזור | יעקב מישורי | 
ד"ר מגי נבון | עוזי עילם | דניאלה רבינוביץ' | אמנון שדה | ענת שרון | פרופ' נועם שריף | עו"ד 
יצחק גולדנצוויג, אלון ורבר – ועדת ביקורת | יהושע )יוש( רוזן – מבקר פנים | עו"ד בן ציון 

אדורם – יועץ משפטי | רו"ח יוסף גורודנסקי – חשב | רו"ח ניסים דוידוב – רו"ח מבקר



קונצרט מס' | 2 | עונות השנה 
מנצח: ארנסט הצל )אוסטריה(

 סולנים:
 קובי רובינשטיין - כינור

יקי ראובן - מנדולינה
 ויולדי: עונות השנה )בכינור ובמנדולינה(

 בלוך: ניגון לכינור ותזמורת מתוך "בעל שם"
 אבנר דורמן: קונצ'רטו למנדולינה

פיאצולה: עונות השנה )בכינור ובמנדולינה(

יום א' 17.3.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 3 | מנדלסון עם איתמר זורמן
מנצח: ברק טל

 סולן:
איתמר זורמן - כינור

 מנדלסון: קונצ'רטו לכינור ברה מינור
 איל אדלר: קונצ'רטינו לכינור
צ'ייקובסקי: סרנדה למיתרים

יום א' 26.5.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 4 | ברהמס עם גיל וסיון
מנצח: ברק טל

 סולנים:
גיל גרבורג וסיון סילבר - פסנתרנים
 ברהמס: יצירות לפסנתר ב-4 ידיים

 ברהמס: חמישיית מיתרים אופ. 111 בעיבוד לתזמורת
ברהמס: קונצ'רטו לפסנתר ב-4 ידיים )עיבוד של רביעיית 

הפסנתר בסול מינור( 

יום א' 23.6.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 1 | ע"ש אסתר בלשה
שוברט ומנדלסון עם איתמר גולן

מנצח: ברק טל
 סולנים:

 איתמר גולן - פסנתר
מיכאל שחם – כינור 

 שוברט: שלישיית פסנתר אופ. 99
 מנדלסון: סינפוניה מס' 10 בסי מינור

מנדלסון: קונצ'רטו לכינור ופסנתר ברה מינור

יום א' 7.10.2018 | בשעה 20:30

איתמר זורמן, כינור

גיל גרבורג וסיון סילבר - פסנתרנים

איתמר גולן, פסנתר

יקי ראובן, מנדולינה קובי רובינשטיין, כינור

רכישת מנויים בטל' 03-5466228 )באין מענה נא להשאיר הודעה קולית(
מחירי המנויים בעמוד הבא...

אנסמבל סולני תל אביב ניהול מוסיקלי רוני צפריר

צלילי כרמל חוויה מוסיקלית

מרץ 2019
אביב של כוכבים בברצלונה

הנדל, מוצרט, דניאל אורן, בחון מהטה, דיאנה 
דמראו, קרלוס אלוורה ועוד.

בהדרכת מרב ברק

יוני 2019
הלילות הלבנים בסנט פטרבורג
הבירה הצפונית, מוסיקה ואמנות.   

בהדרכת יוליק גורביץ ורז כהן

ספטמבר 2019
פסטיבל המקהלות בוורוצלב, פולין
בהדרכת יוליק גורביץ ואסנת גולדפרב-

ארזואן

מאי 2019
“קונצ’רטו לארנחואז” 

טיולים במדריד ובחבל קסטיליה בדגש 
מוסיקה ואמנות.  בהדרכת רוני ינובסקי 

מוסיקה ואמנות בוינה הקסומה
הבלט שודד הים, והאופרות הספר מסביליה 

ואנדרה שנייה.
בהדרכת אסנת גולדפרב-ארזואן

אביב באמסטרדם 
מוסיקה, היסטוריה, אדריכלות, ציור פיסול, 

טיולים בעיר וסיורים במוזיאונים.
בהדרכת יוליק גורביץ ורוני צפריר

יולי 2019
פסטיבל האופרות בסבונלינה - 

פינלנד וביקור בהלסינקי
בהדרכת יוליק גורביץ ומרב ברק

הקסם הנורדי 
מסע מוסיקלי בפיורדים הנורווגים בעקבותיו 
של אדוארד גריג.  בהדרכת רוני ינובסקי   

פסטיבל אופרות וטיולים בצפון איטליה
ביצועים מרשימים של האופרות בפסטיבל 

הקיץ הגדול בארנה של ורונה וטיולים.
בהדרכת אסנת גולדפרב-ארזואן

פסטיבל המוסיקה בוורבייה 
Verbier - שוויץ

קונצרטים מרתקים וכתות אמן עם מיטב 
המבצעים.  בהדרכת ד”ר רז בנימיני

פסטיבל זלצבורג היוקרתי בעירו 
של מוצרט

קונצרטים עם מיטב המבצעים וטיולים 
בזלצבורג ובסביבתה.  בהדרכת רוני צפריר

אוגוסט 2019
פסטיבל פאבלו קאזלס ה-69

הפסטיבל היוקרתי למוסיקה קאמרית 
ב-״PRADES״ - צרפת.  בהדרכת רוני צפריר 

קונצרטים בפסטיבל שופן בוורשה
סיורים וביקורים בוורשה ובקרקוב, היסטוריה 

יהודית וביקור באתרים.   בהדרכת יוליק 
גורביץ ואסנת גולדפרב-ארזואן

פסטיבל לוצרן
קונצרטים עם גדולי המבצעים  וטיולים 
בנופים הירוקים.  בהדרכת רוני ינובסקי

לטיולים נוספים ולפרטים על תכניות הטיולים והמופעים אנא פנו למשרדנו למידע נוסף ולהזמנות:
ronizafrir@barak.net.il 052-8635310 :ישיר לרוני צפריר: 09-8858838, נייד

ישיר ל״צלילי כרמל״: 03-6453333 טלפון נוסף לחברת כרמל: 03-5498144
www.carmel-tourism.co.il  

תכנית
טיולי המוסיקה

לשנת 2019
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מנצח: ארנסט הצל )אוסטריה(

 סולנים:
 קובי רובינשטיין - כינור

יקי ראובן - מנדולינה
 ויולדי: עונות השנה )בכינור ובמנדולינה(

 בלוך: ניגון לכינור ותזמורת מתוך "בעל שם"
 אבנר דורמן: קונצ'רטו למנדולינה

פיאצולה: עונות השנה )בכינור ובמנדולינה(

יום א' 17.3.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 3 | מנדלסון עם איתמר זורמן
מנצח: ברק טל

 סולן:
איתמר זורמן - כינור

 מנדלסון: קונצ'רטו לכינור ברה מינור
 איל אדלר: קונצ'רטינו לכינור
צ'ייקובסקי: סרנדה למיתרים

יום א' 26.5.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 4 | ברהמס עם גיל וסיון
מנצח: ברק טל

 סולנים:
גיל גרבורג וסיון סילבר - פסנתרנים
 ברהמס: יצירות לפסנתר ב-4 ידיים

 ברהמס: חמישיית מיתרים אופ. 111 בעיבוד לתזמורת
ברהמס: קונצ'רטו לפסנתר ב-4 ידיים )עיבוד של רביעיית 

הפסנתר בסול מינור( 

יום א' 23.6.2019 | בשעה 20:30

קונצרט מס' | 1 | ע"ש אסתר בלשה
שוברט ומנדלסון עם איתמר גולן

מנצח: ברק טל
 סולנים:

 איתמר גולן - פסנתר
מיכאל שחם – כינור 

 שוברט: שלישיית פסנתר אופ. 99
 מנדלסון: סינפוניה מס' 10 בסי מינור

מנדלסון: קונצ'רטו לכינור ופסנתר ברה מינור

יום א' 7.10.2018 | בשעה 20:30

איתמר זורמן, כינור

גיל גרבורג וסיון סילבר - פסנתרנים

איתמר גולן, פסנתר

יקי ראובן, מנדולינה קובי רובינשטיין, כינור

רכישת מנויים בטל' 03-5466228 )באין מענה נא להשאיר הודעה קולית(
מחירי המנויים בעמוד הבא...

אנסמבל סולני תל אביב



קונצרט מיוחד | בארוק עם אנדראס שול
מנצח: ברק טל

סולן: אנדראס שול - קונטרה טנור 
 הנדל: קונצ'רטו גרוסו אופ. 6 

 אריות של הנדל, פרסל וויולדי לקונטרה טנור 
שירי עם בריטיים לקול ותזמורת

יום א' 25.11.2018 | בשעה 20:30

קונצרט מיוחד | ילדת הפלא  
מנצח: ברק טל

סולנית:  ליה ז'ו )בת 11( - כינור 
 היידן: סימפוניה מס' 19

 מוצרט: קונצ'רטו לכינור מס' 5
 צ'ייקובסקי: סרנדה מלנכולית וולס סקרצו לכינור ותזמורת

ביזה-וקסמן: פנטזיה "כרמן" לכינור ותזמורת

יום א' 20.1.2019 | בשעה 20:30

אנדראס שול, קונטרה טנור

ליה ז'ו - כינור 

מחירי המנויים ל-4 קונצרטים )ללא הקונצרטים המיוחדים(:

מחיר אחיד לקונצרט מיוחד )אנדראס שול, ליה ז'ו( – 195 ש"ח.
25% הנחה לקונצרטים המיוחדים לרוכשי מנוי לארבעה קונצרטים.

מחיר לקונצרט בודד - 140 ₪, לאזרח וותיק 125 ₪

אזרח 
 וותיק
זוגי

אזרח 
וותיק 
יחיד

 רגיל
זוגי

 רגיל
יחיד

₪ 760 ₪ 400 ₪ 815 ₪ 475  מכירה
רגילה

₪ 680 ₪ 360 ₪ 750 ₪ 390
מכירה 
 מוקדמת

עד 31.7.18

רכישת מנויים בטל' 03-5466228 )באין מענה נא להשאיר הודעה קולית(
הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, לואי מרשל 25 ת"א

אנסמבל סולני תל אביב



רחל רינגלשטיין כינור | טלי גולדברג כינור | יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ'לו

רביעיית כרמל 
מעבר לקשת

עונת 2018-2019

בהנחיית יונה צור

יונתן ענר פסנתר

ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור, אופ. 34
דביסי רביעיית כלי קשת בסול מינור, אופ. 10

יום ו', 12.10.18, בשעה 11:00

אלון ראובן קרן יער

 מוצרט חמישיית קרן במי במול מז'ור, ק. 407 
מארק אנתוני טרנג' Bleak Moments לחמישיית קרן

רגר סקרצינו לקרן ומיתרים
מוצרט רביעיית כלי קשת בסי במול מז'ור, ק. 458 "הציד"

יום ו', 25.1.19, בשעה 11:00

ינאצ'ק רביעיית כלי קשת מס' 2 "מכתבים אינטימיים"
דבוז'אק רביעיית כלי קשת מס' 13 בסול מז'ור, אופ. 106

יום ו', 12.4.19 בשעה 11:00

היידן רביעיית כלי קשת במי במול מז'ור, אופ. 50 מס' 3
שוברט רביעיית כלי קשת בלה מינור, ד. 804 "רוזמונדה"

יום ו', 28.6.19, בשעה 11:00

שתי גדות 
לריין
בהנחיית

ד"ר יואל גרינברג

בהנחיית
ד"ר יואל גרינברג

פלאי הקרן

רפסודיה 
בבוהמיה

תכנים 
נסתרים

בהנחיית
ד"ר יואל גרינברג

מחירי מינויים וכרטיסים בודדים:
מינוי: רגיל 460 ₪ / אזרח ותיק 440 ₪ / ממשיך 400 ₪

כרטיס בודד: 135/120 ₪

רכישת מינויים וכרטיסים: 058-5853353
www.carmelquartet.com/telaviv :כרטיסים און ליין

סדרת קונצרטים מוסברים בהנחיית ד"ר יואל גרינברג

הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, לואי מרשל 25, תל-אביב

www.carmelquartet.com



לואי מרשל 25 | ת.ד. 21502 | תל-אביב 6200003 | טל’: 03-5466228 | פקס’: 03-6055169

Israel Conservatory Tel Aviv :פייסבוק | chamber@icm.org.il | www.icm.org.il
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