
יום חמישי, 27.11.08, 20:30

יום חמישי, 11.12.08, 20:30

רביעיית טאליך )צ'כיה(:

יאן טאליך - כינור, פטר מצ'צ'ק - כינור 

וולדימיר בוקץ' - ויולה, פטר פראוזה - צ'לו

מוצרט: רביעייה ברה מינור, ק. 421

דבוז'ק: רביעייה מס' 11 בדו מג'ור, אופ. 61

ינאצ'ק: רביעייה מס' 1, "סונטת קרויצר"

The original Talich Quartet was one of the world's 
best; in it's second generation, it still is.
- Carnegie Hall, New York

טריו מונדריאן: 

דניאל ברד - כינור, הילה קרני - צ'לו 

אוהד בן-ארי - פסנתר

מוצרט: שלישייה בסי-במול מג'ור, ק. 502

צ'ייקובסקי: שלישייה בלה מינור, אופ. 50

בן-חיים: ואריאציות על מנגינה עברית, אופ. 22

The innate talent of the three Israeli musicians puts them 
firmly in the ranks of recognized trios. The soulful rendering 
of Ben-Ari, the masterful playing of Bard, the passionate 
artistry of Karni... this is a trio that compares with the best. 
- Il Piccolo

קונצרט מיוחד לפתיחת העונה
בונוס לרוכשי מנוי ל- 8 קונצרטים ומעלה

פנטזיה ספרדית:

נוריה אורבאה )ספרד( - סופרן

מואיזס פרננדז ויה )ספרד( - פסנתר

אוברדורס: שבעה שירים ספרדיים

אלבניז: La Vega, פנטזיה ספרדית לפסנתר סולו

דה פאיה: פנטזיה באטיקה לפסנתר סולו

דה פאיה: שבעה שירים ספרדיים

שטריקר בענב הסדרה הקאמרית במרכז ענב לתרבות

מוצ"ש, 1.11.08, 20:30

אנשים נצפו יושבים על המדרגות אתמול, באולם עינב המלא מפה לפה במאזינים מכל הגילים והמינים 

והצבעים. הקונסרווטוריון התל אביבי הכריז כך על החותם שהוא מטביע בנוף המוסיקלי המקומי:

על אף השיפוצים שגזלו ממנו את אולם הבית שלו, על אף חילופי המנהלים שזיעזעו אותו השנה ואולי 

בגללם, הוא והסדרה הקאמרית שלו כאן רק כדי לגדול ולהתפתח.

- נעם בן-זאב, הארץ, 17.6.08

לאוהבי המוסיקה שלום רב,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית העונה ה- 20 של 

המרכז למוסיקה קאמרית )"שטריקר"(.

הקונסרבטוריון  בנין  של  והשיפוץ  הבניה  עבודות 

את  לקיים  ממשיכים  אנו  ובינתיים  בעיצומן,  נמצאות 

קונצרטי  סדרת  את  חלופיים.  באולמות  הקונצרטים 

ובנוסף  לתרבות,  ענב  במרכז  לקיים  נמשיך  הערב 

גם שתי סדרות קצרות של  אנו מציעים העונה  עליה 

קונצרטים מונחים בצהרי שישי באולם צוותא  1.

חמישי  ערבי   - בענב  שטריקר   - הקאמרית  הסדרה 

ומוצאי שבתות במרכז ענב לתרבות

20 הקונצרטים בתכנית העונה מציעים מגוון רחב של 

הרכבים אשר נבחרו בקפידה ויבצעו רפרטואר עשיר 

המשלב בין המוכר והאהוב לבין החדש והמסקרן. 

לראשונה על במת המרכז נפגוש בעונה הנוכחית את 

רביעיית טאליך )צ’כיה(, הנמנית על צמרת הרביעיות 

התזמורת  של  הנשיפה  כלי  אנסמבל  ואת  בעולם, 

הקאמרית הישראלית בניצוח מרדכי רכטמן. 

בהופעות  רבה  להצלחה  שזכו  ההרכבים  מבין  אחדים 

בעונה  אלינו  ישובו  הקודמת  בעונה  שלהם  הבכורה 

הנוכחית: הרביעייה הדורית )בריטניה( תחבור הפעם 

על  קבוע  לאורח  כבר  שהפך  הלוי  חן  הקלרניתן  אל 

בימתנו, טריו אוברון )גרמניה( ישוב לשתף פעולה עם 

הקלרניתנית שירלי בריל, טריו מונדריאן, הפרויקט 

אראטו  וטריו  מיתר  אנסמבל  הישראלי,  הקאמרי 

שישוב הפעם עם הפסנתרנית יעל קרת. 

מבין האמנים הוותיקים בסדרה ישובו אלינו רביעיית 

הוכמן  בנימין  הפסנתרנים  את  תארח  אשר  כרמל 

ואיאן פאונטיין )בריטניה(, הפסנתרן דניאל גורטלר, 

דואו הפסנתר סילבר-גרבורג, טריו יובל, האנסמבל 

עם  פרקדו  ההקשה  כלי  דואו  החדש,  הישראלי 

תחבור  אשר  העכשווית  והרביעייה  פסנתרנים  צמד 

לפסנתרן הישראלי העולה ירון קולברג.

שישי  בצהרי  מונחות  סדרות   - ועוד  מוסיקה   -  12:12

באולם צוותא 1 

קונצרטים  ארבעה  בנות  קצרות,  מונחות  סדרות  שתי 

כל אחת, יתקיימו באולם צוותא 1, בימי שישי בצהריים 

ידי  על  תוגש  לקשת”,  “מעבר  הסדרה   .12:12 בשעה 

רביעיית כרמל והסדרה “שתי פנים למלחין”, תוגש על 

ידי הפסנתרן יונתן זק עם זמרות ונגנים אורחים. 

הטבות מיוחדות 

בעבר  מנויינו  כל  את  מזמינים  אנו   - חוזר  מנוי  מבצע 

של  המוזל  המחיר  מן  ולהנות  אלינו  ולהצטרף  לשוב 

מנוי ממשיך.    

לצעירים,  מיוחדות  הטבות  מציעים  אנו  העונה  גם 

תל-אביב.  ולתושבי  לגמלאים  מיוחדים  מחירים  וכן 

פרטים מלאים בהמשך העלון. 

קונצרט בונוס לרוכשי מנוי לשמונה קונצרטים ומעלה  

העונה  לפתיחת  מיוחד  קונצרט   - ספרדית  פנטזיה   -

אורחים  אמנים  בביצוע  ספרדיים  מלחינים  מיצירות 

מספרד. 

מידע מלא על עונת 2008/2009, וכן פרטים על האמנים 

המשתתפים, תוכלו למצוא באתר הבית שלנו:  

www.icm.org.il/chamber

על  זו  בעונה  המשתתפים  האמנים  לכל  מודים  אנו 

העבודה והמחשבה הרבות שהושקעו מצידם בגיבוש 

כאוות  לבחור  אתכם  ומזמינים  הקונצרטים,  תכניות 

נפשכם ולהצטרף אלינו לעונה חגיגית ומרגשת זו. 

רז בנימיני

וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

שטריקר בענב
הסדרה הקאמרית במרכז ענב לתרבות

מוסיקה ועוד
סדרות מונחות בצהרי שישי באולם צוותא

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה- 20 - תשס"ט - 2008/2009

ניהול מוסיקלי והפקה: רז בנימיני

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

ע"ש לין ותד אריסון

מנהל: קוסטין קנליס אוליאר

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע"ש לין ותד אריסון

מנהל: קוסטין קנליס-אולייר

המרכז למוסיקה קאמרית

ניהול מוסיקלי והפקה: רז בנימיני

מען למכתבים: שטריקר 19 תל-אביב 62006

כתובת: בן יהודה 193 תל-אביב

טלפון: 03-5466228 )שלוחה 1(

פקס: 03-6055169

chamber@icm.org.il  :דואל

www.icm.org.il/chamber :אתר

דואו פסנתר סילבר-גרבורג:

סיון סילבר - פסנתר

גיל גרבורג - פסנתר

שוברט: דיברטיסמאן בסגנון הונגרי, ד. 818

שוברט: שני מארשים, ד. 886

סטרווינסקי: קונצ'רטו לשני פסנתרים סולו

מנדלסון: 7 שירים ללא מילים

...strong emotion eruptions and lyric sensitivity... an 
extraordinary inner perception...overwhelming technical 
mastering... This most compelling performance deserved the 
continuous applause.
- Frankfurter Allgemeine Zeitung

יום חמישי, 18.12.08, 20:30

מוצ"ש, 3.1.09, 20:30
הרביעייה העכשווית: 

הדס פבריקנט - כינור

טלי גולדברג - כינור

קטיה פולין - ויולה

עירא גבעול - צ'לו

עם ירון קולברג - פסנתר

ברטוק: רביעייה מס' 4 בדו מג'ור 

גוביידולינה: רביעייה מס' 2 

דוחנני: חמישיית פסנתר בדו מינור, אופ. 1 

רביעייה שזוהרת פתאום בשמי המוסיקה כאן כיהלום, ולא דומה לשום

אנסמבל אחר.

- נעם בן-זאב, הארץ

נדמה לי שסוף סוף יש לנו רביעיית מיתרים שלא רק מנגנת היטב 

מבחינה טכנית, אלא מייצגת תפיסה רעננה, צעירה ועכשווית ואינה 

נופלת מרביעיות מובילות היום בעולם...

- רפי לביא, כל העיר

A consummate concert artist, destined to become one of 
the world’s greatest pianists thanks to the brilliance of his 
playing, his magnificent technique and his passion for music.
- El Diario de Coahuila

מוצ"ש, 10.1.09, 20:30

הפרויקט הקאמרי הישראלי:

איתמר זורמן - כינור, דניאל ברד - כינור

גיא בן-ציוני - ויולה, מיכל קורמן - צ'לו

יעל קרת - פסנתר, טיבי צייגר - קלרינט

אמן אורח: אלון ראובן - קרן-יער

"בין וינה לבודפשט" - מסע מוסיקלי באוסטרו-הונגריה, חלק א' 

מוצרט: חמישיית קלרינט בלה מג'ור, ק. 581

ווברן: חמישיית פסנתר בדו מג'ור

יונתן קרן: בכורה ליצירה חדשה על נושא הונגרי

שוברט: שלישיית כלי קשת בסי-במול מג'ור, ד. 471

ליגטי: שלישייה לכינור, קרן-יער ופסנתר 

שרקר: "הרוח" - לקרן-יער, קלרינט, כינור, צ'לו ופסנתר 

כאן - כביתר היצירות בקונצרט, בלטה רעננות הנגנים, אחידותם, 

ורגישותם זה לזה... הפרויקט הקאמרי הישראלי הוא חוויה של ממש, 

ועשרת המבצעים הם מניין של אשפים.

 telavivcity.com -

יום חמישי, 15.1.09, 20:30

2X2 - פרקדו ודואו פסנתרים:

תומר יריב, עדי מורג - כלי הקשה

עמית דולברג, ירון קולברג - פסנתרים 

ברטוק: סונטה לשני פסנתרים ולכלי הקשה

ארי בן-שבתאי: "הורה" לשני פסנתרים ולכלי הקשה

לוטוסלבסקי: ואריאציות על נושאים מאת פגניני

ברנשטיין: סוויטה מתוך "סיפור הפרברים"

ראוול: "הואלס", לשני פסנתרים 

Adi & Tomer- PercaDu, are going to prove to you something that 
even we as musicians find it hard to believe
- Maestro Zubin Mehta

מוצ"ש, 24.1.09, 20:30

טריו יובל:

אורי פיאנקה - כינור, שמחה חלד - צ'לו, יונתן זק - פסנתר

XV/12 .היידן: שלישייה במי מינור, הוב

בטהובן: שלישייה בדו מינור, אופ. 1 מס' 3

דבוז'ק: שלישייה בפה מינור, אופ. 65

Going beyond surface virtuosity, the Yuval lives the 
music inside-out...
- Classics Today

יום חמישי, 5.2.09, 20:30

רביעיית כרמל:

רחל רינגלשטיין - כינור, ליאה רייחלין - כינור

יואל גרינברג - ויולה, תמי ווטרמן - צ'לו

עם איאן פאונטיין )בריטניה( - פסנתר )זוכה תחרות רובינשטיין 1989(

מוצרט: קונצ'רטו לפסנתר מס' 12 בלה מג'ור, ק. 414

)גרסא קאמרית מקורית מאת המלחין(

כרמל רז: "מוסיקה פרוגרמתית", לרביעיית כלי קשת )בכורה( 

שומן: חמישיית פסנתר במי-במול מג'ור, אופ. 44

כבר בפרק הפותח ניתן היה להיווכח בצליל המגובש והבוגר של חברי 

רביעיית כרמל... בפרק השני השראתם המוזיקלית העפילה הלאה, 

והקהל זכה להיות עד לעבודת אנסמבל רגישה... שני הפרקים החותמים 

היו מבריקים... זה המקום להחמיא שוב לנגנים על רגישות הקשב ההדדי 

המתקיים ביניהם ומאפשר פסגות מוזיקליות שכאלה... נגינה ללא דופי. 

סיכום הולם לקונצרט שכולו ליטוש ועומק. בראבו!

telavivcity.com - 

The group played with precision, drive and unity of purpose...
The performance was shapely and passionate, and had a 
sizzling, visceral quality that was hard to resist
- New York Times

He is a musician who underpins technical ease with 
intellectual refinement: a rarity which lifts his performances 
into the realms of the keyboard masters...a pianist to be 
watched and listened to intently.
- Daily Telegraph

מוצ"ש, 21.2.09, 20:30

אנסמבל כלי הנשיפה של התזמורת הקאמרית

בניצוח מרדכי רכטמן:

כריסטיאנה יהודין-פטרסהיים, מיכל ברקוביץ' - חלילים

עמרי רווה, במבי בן-גור אקסלרוד - אבובים

דני ארדמן, סמיון אוסיטיאנסקי, מור לוין, 

שירה אליאסף - קלרינטים

מאוריציו פאז, ראובן מוזס - בסונים 

אלון ראובן, מיכל מוסק, אלכסיי קוסטילב, 

שרון פוליאק - קרנות-יער,

דמטרי רוזנצוייג - קונטרה-בס 

BWV593 ,באך-ויולדי-רכטמן: קונצ'רטו בלה מינור

ר. שטראוס: סרנדה לכלי נשיפה במי-במול מג'ור, אופ. 7 

מוצרט: סרנדה מס' 10 בסי-במול מג'ור, ק. 361, "גראן פרטיטה"

יום חמישי, 26.2.09, 20:30

קונצרט מיוחד במסגרת חגיגות ה-100 לתל-אביב

בשיתוף עם הביאנלה למוסיקה בת-זמננו.

בכורות ליצירות חדשות לפי שירים מאת

משוררים תל-אביביים.

אנסמבל מיתר:

משה אהרונוב - כינור, ענת אנגלמאיר - צ'לו

רואי אמוץ - חליל, יונתן הדס - קלרינט

נדב כהן - בסון, עמית דולברג - פסנתר

אמנים אורחים: 

אתי בן-זקן - אלט, ראובן סרוסי - גיטרה

איתן שטיינברג: משירי רחל חלפי

רון ויידברג: "שוכבת על המים" - דליה רביקוביץ'

הלת בן-קנז: "ירח" - נתן אלתרמן

ראובן סרוסי: "געגועי ברווז" - לזכרו של דודו גבע

כוכב שביט בנוף המוסיקלי הישראלי... מוסיקאים

מהרמה הכי גבוהה. כך הם נשמעו גם בערב זה.

- נעם בן-זאב, הארץ

A superb Young Israeli Ensemble
- Tempo Magazine

מוצ"ש, 14.3.09, 20:30

האנסמבל הישראלי החדש

)שמינייה צעירה של חברי הפילהרמונית(:

רון זלקה - קלרינט, גדי לדרמן - בסון

יואל עבאדי - קרן-יער, יבגניה פיקובסקי - כינור

דמיטרי רטוש - ויולה, קיריל מיכנובסקי - צ'לו

ניר קומפורטי - קונטרבס, אבוב )יפורסם(

עם ארנון ארז - פסנתר 

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

פרוקופייב: חמישייה בסול מינור לאבוב, קלרינט, כינור, ויולה

וקונטרה-בס, אופ. 39

שוברט: חמישיית פסנתר בלה מג'ור, ד. 667, "דג-השמך"

הקונצרט שניגנו אתמול היה תענוג אחד גדול...  נגנים מהאסכולה 

המסורתית... הביאו אתם רוח חדשה ליצירות ידועות, והפגינו כושר 

טכני בשיאו וכישרון מוסיקלי. קסם רודף קסם... והנגנים שלפו אותם 

מכליהם שוב ושוב. 

- נעם בן-זאב, הארץ
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מוצ"ש, 21.3.09, 20:30

דואו פסנתר סילבר-גרבורג:

סיון סילבר - פסנתר

גיל גרבורג - פסנתר

שוברט: רונדו בלה מג'ור, ד. 951

)Lebensstürme( 947 .שוברט: דואו בלה מינור, ד

83a .מנדלסון: ואריאציות בסי-במול מג'ור, אופ

סטרווינסקי: "פטרושקה" )גרסת המלחין לפסנתר בארבע ידיים( 

What a Wondrous evening it was… I sat enthralled and 
listenedֿ enraptured to the enchanting pieces... Sivan Silver 
was divine… Gil Garburg held show like a master showman… 
They played like world performers, which they were.
- The Independent

מוצ"ש, 18.4.09, 21:00

טריו אראטו:

נטשה שר - כינור

יעל פטיש - ויולה

צבי אורליאנסקי - צ'לו 

עם יעל קרת - פסנתר

מוצרט: רביעיית פסנתר במי-במול מג'ור, ק. 493

שניטקה: שלישיית כלי קשת 

ברהמס: רביעיית פסנתר בדו מינור, אופ. 60

שלשום היה כיף להאזין שם לשלישיית “אראטו”... עם 

המנהיגות והדייקנות על חוט השערה של נטשה שר, 

הביטחון השקט של יעל פטיש... עבר החלק הראשון של 

הקונצרט ברגע אחד... והרב שיח המוסיקלי ביניהם זרם 

והפתיע לכל אורך הדרך

- נעם בן-זאב, הארץ

קרת היתה נפלאה כל הזמן, לרבות הבנה מלאה 

למכמנים הליריים ולרבות פסאז’ים שמופקים בביטחון, 

ארטיקולטיוויים למופת.

- חגי חיטרון, הארץ

יום חמישי, 30.4.09, 20:30

טריו אוברון )גרמניה(:

הניה זמלר - כינור

ראובן שירמר - צ'לו

יונתן ענר - פסנתר

עם שירלי בריל - קלרינט

שומן: שלישיית פסנתר מס' 3 בסול מינור, אופ. 110

בנימין יוסופוב: "הקוני" )הצטלבויות מס' 4( -

לקלרינט, כינור, צ'לו, פסנתר וסרט מגנטי 

בלוך: שלושה נוקטורנים לשלישיית פסנתר

פרוהלינג: שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר בלה מינור, אופ. 40

הישג פרשני עצום אשר העיד על השליטה הסגנונית והבגרות של 

הרכב צעיר זה. השתאות עמוקה ותשואות עזות!

Das Orchester - 
 

Shortly into her performance, there was no doubt that the 
audience was wholly on her side, as they were completely 
captivated by her playing... 
- Frankfurter Neue Presse

טריו מונדריאן: 

דניאל ברד - כינור

הילה קרני - צ'לו

אוהד בן-ארי - פסנתר

בטהובן: שלישייה ברה מג'ור, אופ. 70 מס' 1, "הרוחות"

מנדלסון:  שלישייה מס' 1 ברה מינור, אופ. 49

טורינה: שלישייה מס' 2 בסי מינור, אופ. 76

...הם מוסיקאים נוסכי ביטחון, וכשהמוסיקה בידיהם

נדמה שרק דברים טובים יכולים לקרות לה. קלות, דיוק, 

סגנון מהוקצע, בגרות... טריו שכמוהו אין רבים.

- נעם בן-זאב, הארץ

יום חמישי, 7.5.09, 20:30

יום חמישי, 14.5.09, 20:30

רביעיית כרמל:

רחל רינגלשטיין - כינור

ליאה רייחלין - כינור

יואל גרינברג - ויולה

תמי ווטרמן - צ'לו

עם בנימין הוכמן - פסנתר

בטהובן: רביעייה בפה מינור, אופ. 95, "סריוזו"

שוברט: פרק רביעייה בדו מינור, ד. 703

ברטוק: חמישיית פסנתר 

שימו לב לחברי רביעיית “כרמל”... יש להם צליל חם. מסוגנן.

עטור יופי פנימי... נפלא

- חנוך רון, ידיעות אחרונות

Hochman revealed himself to be a master of his profession. 
Virtuosity and charged emotionality truly merged.
- Neue Ruhr Zeitung

נגינה עוצרת נשימה של הוכמן

- נעם בן-זאב, הארץ

יום חמישי, 4.6.09, 20:30

הפרויקט הקאמרי הישראלי:

איתמר זורמן - כינור

דניאל ברד - כינור

מיכל קורמן - צ'לו

אסף ויסמן - פסנתר

טיבי צייגר - קלרינט

אמנים אורחים )שמות יפורסמו( 

 "בין וינה לבודפשט" - מסע מוסיקלי באוסטרו-הונגריה, חלק ב'

ברהמס: רביעיית פסנתר מס' 1 בסול מינור, אופ. 25

קודאי: דואו לכינור ולצ'לו 

 15d .קורטג: מחווה  לשומן, לקלרינט, ויולה ופסנתר, אופ

מחווה להיידן - בכורה ליצירה ישראלית חדשה )פרטים יפורסמו(

ר. שטראוס: שישיית כלי קשת מתוך קפריצ'יו

איתמר זורמן וצלילו היפהפה, טיבי צייגר בנגינה מלאת טעם ומוסיקליות,

יעל קרת בווירטואוזיות וביטחון, ואלה רק שלושה מהצוות המצוין

שהתגלה כאן.

- נעם בן-זאב, הארץ

מוצ"ש, 13.6.09, 21:00

דניאל גורטלר - פסנתר 

מנדלסון: ואריאציות רציניות ברה מינור, אופ. 54

רחמנינוב: ואריאציות על נושא של כורלי, אופ. 42

XVII/6 .היידן: אנדנטה וואריאציות בפה מינור, הוב

ברהמס: ואריאציות ופוגה על נושא של הנדל בסי-במול מג'ור, אופ. 24

I have heard Daniel Gortler and to my opinion he has an 
exceptional talent, both pianistic-technically as well as musically.
Daniel Barenboim

His thoughtful grasp of the works architecture reminded me 
of the late Claudio Arrau, and his ear for the noble, singing line 
reminded me of Arthur Rubinstein. 
The New York Observer

 ...A pianist of high caliber...Gortler’s performance was so diverse, 
artistically refined and thought provoking that one left the hall 
with great cultural fulfillment...The hallmarks of his playing are 
undoubtedly an arresting cantabile tone, a clean transparent 
technique and a strong structured mental ability.
Daily Dispatch

יום חמישי, 18.6.09, 20:30

הרביעייה הדורית )בריטניה(:

אלכס רדינגטון - כינור, ג'ונתן סטון - כינור

סיימון טאנדרי - ויולה, ג'ון מיירסקו - צ'לו

עם חן הלוי - קלרינט

ברהמס: חמישיית קלרינט בסי מינור, אופ. 115

היידן: רביעייה בסול מג'ור, אופ. 76 מס' 1

קורנגולד: רביעייה מס' 3 ברה מג'ור, אופ. 34

This was a really fine concert, interestingly 
programmed and exceptionally involving in the way 
it was played. The Doric is a quartet to watch.
- The Daily Telegraph

Divine clarinet! Such a brilliant representative of this 
instrument has probably never been experienced in 
this hall before.
- Bielefelder Zeitung 

Driven by a divine gift, Chen Halevi overcomes the 
most perilous technical obstacles. His rhythm reflects 
his splendour and his exceptional ingenuity. Chen 
Halevi is the celestial manna in the sterile sky of the 
clarinet world.
- Berliner Zeitung

חשיבותה של רצינות - יום שישי,  7.11.08, 12:12

חשיבותם של הרצינות והעומק הפילוסופי ביצירותיו של בטהובן והקושי של מלחינים אחריו, 
בפרט יוהאנס ברהמס, להמשיך בדרך שהתווה.

בטהובן: רביעייה בפה מינור, אופ. 95, "סריוזו"

ברהמס: רביעייה מס' 2 בלה מינור, אופ. 51 מס' 2

רחל רינגלשטיין - כינור

ליאה רייחלין - כינור 

יואל גרינברג - ויולה

תמי ווטרמן - צ'לו 

הקומדיה האנושית - יום שישי, 16.1.09, 12:12
מהו הומור מוסיקלי? כיצד אפשר להתבדח בצלילים, והיכן מסתתר הליצן ברביעייה

של סטרווינסקי?

היידן: רביעייה במי-במול מג'ור, אופ. 33 מס' 2, "הבדיחה"

סטרווינסקי: שלושה קטעים לרביעיית כלי קשת

שוסטקוביץ': שני קטעים לרביעיית כלי קשת

התיאטרון הקאמרי - יום שישי, 3.4.09, 12:12

מוסיקה מסוף מערב - יום שישי, 19.6.09, 12:12
ניחוחות מוסיקליים משכרים מספרד, המנסה לתפוס מקום של כבוד במוסיקה האירופאית

תוך שמירה על צביון ייחודי.

אמן אורח: חנן פיינשטיין - גיטרה

בוקריני: חמישייה לגיטרה ולכלי קשת מס' 4 ברה מג'ור, "פנדנגו"

אריאגה: רביעייה מס' 1 ברה מינור

מעבר לקשת - רביעיית כרמל

פואטיקה ודרמה - יום שישי, 5.12.08, 12:12
שוסון: רביעיית פסנתר בלה מג'ור, אופ. 30

טריו אראטו:

נטשה שר - כינור

יעל פטיש - ויולה

צבי אורליאנסקי - צ'לו

עם אירנה פרידלנד - פסנתר

קלאסיקה ותשוקה - יום שישי, 13.2.09, 12:12
ברהמס: מבחר שירים

איילת אמוץ-אברמסון - מצו-סופרן

יונתן זק - פסנתר

פורש כנפיים - יום שישי, 13.3.09, 12:12

מנדלסון: מבחר שירים

סיון רותם - סופרן

יונתן זק - פסנתר

האנושי והנשגב - יום שישי, 8.5.09, 12:12
מוצרט: מבחר שירים

רונה ישראל-קולת - סופרן

יונתן זק - פסנתר

דביסי, פורה, דופרק ושוסון: מבחר שירים

שרון רוסטורף-זמיר - סופרן

יונתן זק - פסנתר 

ברהמס: רביעיית פסנתר מס' 1 בסול מינור, אופ. 25

טריו יובל: 

אורי פיאנקה - כינור

שמחה חלד - צ'לו

יונתן זק - פסנתר

עם רומן שפיצר - ויולה 

מנדלסון: רביעיית פסנתר מס' 3 בסי מינור, אופ. 3

טריו אראטו:

נטשה שר - כינור

יעל פטיש - ויולה

צבי אורליאנסקי - צ'לו

עם יונתן זק - פסנתר

מוצרט: רביעיית פסנתר בסול מינור, ק. 478

טריו אראטו:

נטשה שר - כינור

יעל פטיש - ויולה

צבי אורליאנסקי - צ'לו

עם יונתן זק - פסנתר

עולם המוסיקה לבמה "מתארח" באולם הקונצרטים הקאמרי בשתי רביעיות מופלאות

שמקורן ביצירות תיאטרליות ואופראיות.

שוברט: רביעייה בלה מינור, ד. 804, "רוזמונדה"

בריטן: רביעייה מס' 3, אופ. 94 

נגינתם היתה מלאת חיים וצלולה, רבת הבעה ומתואמת להפליא. 

הסבריו מאירי העיניים של גרינברג הם מודל לחיקוי לפרשנויות 

מוסיקליות אינטלגנטיות ומעוררות מחשבה

- אורי אפשטיין, ג'רוסלם פוסט

שתי פנים למלחין - יונתן זק מארח

מחירי הכרטיסים למנויים  - עונת תשס"ט 2008/2009

שטריקר בענב - הסדרה הקאמרית במרכז ענב )ערבי חמישי ומוצאי-שבתות(

מחירי מנוי ניתנים ברכישת כרטיסים ל- 6 קונצרטים לפחות

המחיר עבור קונצרט יורד ככל שמספר הקונצרטים שהוזמנו עולה

מחירים מיוחדים לצעירים

עד גיל 21 - כניסה חופשית ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי.  .1

מגיל 22 עד גיל 29 - 100 ₪ לכניסה חופשית לכל הקונצרטים על בסיס מקום פנוי,  .2

או 35 ₪ לקונצרט בודד בקופה.  

מגיל 30 עד גיל 34 - 40 ₪ לקונצרט ברכישת מנוי, או 54 ₪ לקונצרט בודד בקופה.  .3

מחיר כרטיס בודד בקופה 

מחיר כרטיס בודד בקופה יעמוד על 95-140 ₪. מנויי המרכז ייהנו מ- 10% הנחה על מחירים אלה ברכישת 

כרטיסים מעבר למנוי.

שיבוץ המקומות

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו, ובהתאם לתאריך ההרשמה. לא נוכל להבטיח 

יכולתנו  כמיטב  נעשה  אך  האחרונה,  העונה  מן  הישיבה  מקומות  על  שמירה  ו/או  קבועים,  ישיבה  מקומות 

להימנע משינויי מקום.

 המפה לשם המחשה בלבד ואינה מציגה את המיקום המדויק באולם

איזור A - שורות 1-8   

A שורות 9-10 + שורה - B איזור

מפת האולם - מרכז ענב לתרבות

קרן מרק ריץ' לחינוך, תרבות ורווחה

קרן מרק ריץ' היא קרן פילנתרופית שוויצרית פרטית, הפועלת כמוסד ללא מטרות רווח ורשומה בלוצרן, שויץ. הקרן פועלת לקידום חיי התרבות, 

החינוך והרווחה בארצות שונות ובפרט בישראל ובקהילות בתפוצות. דגש מיוחד שמה הקרן על קידום ערכי הדמוקרטיה, זכויות האדם והאזרח 

והקיום המשותף בין קבוצות האוכלוסיה השונות בחברה הישראלית. הקרן פועלת לקידום ולהענקת ההכשרה בתחומי המנהל הציבורי, המינהל 

המוניציפאלי, מינהל ארגוני החברה ומוסדות תרבות. יו"ר מועצת המנהלים של הקרן הוא מרק ריץ' והמנכ"ל הוא אבנר אזולאי.
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מנוי חדש - זכאי הנחהמנוי חדש 
גמלאים/תושבי ת"א 

אזור Bאזור Aמס' קונצרטים
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מנוי ממשיך/חוזר
ומנויי 12:12
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העממית  המכללה  בחניון  חניה  מהסדר  יהנו  המרכז  מנויי 

הנמצא בפינת הרחובות אנטוקולסקי ושטרוק, כ- 300 מטרים 

ממרכז ענב.

תעריף: 18 ₪ לערב.

המנוי,  עבור  החיוב  בעת  מראש,  יגבה  החניה  עבור  התשלום 

בטופס  המנוי  בקשת  פי  על  הקונצרטים,  למספר  בהתאם 

ההרשמה.

הכניסה לחניון תתאפשר רק בערבי הקונצרטים ולאחר זיהוי 

שמי על ידי השומר.

נעשה ככל יכולתנו להענות לכל המבקשים להירשם להסדר 

זה, אך הואיל ומספר המקומות מוגבל תנתן עדיפות למנויים 

זוגיים וותיקים.

12:12 - מוסיקה ועוד - הסדרות המונחות באולם צוותא 1 )צהרי שישי(

גמלאים, תושבי ת"אמחיר רגיל

ומנויי שטריקר בענב

 240

400

 200

400

סדרה מלאה אחת

)4 קונצרטים מאותה סדרה(

שתי סדרות מלאות

הסדר חניה למנויי שטריקר בענב

הפסנתרן יונתן זק, פרפורמר מהמעלה הראשונה, שהבימה היא ביתו ואין לו דבר טבעי יותר 

מלנהל מעליה דיאלוג משוחרר - בנגינה ובדיבור - עם קהל.

- נעם בן-זאב, הארץ

תיאטרון צוותא
אבן גבירול 30, ת"א

מרכז ענב לתרבות
אבן גבירול 71, ת"א )על גג גן-העיר(
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