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הסדרה 
הקאמרית

רואי אמוץ חליל
דמיטרי מלכין אבוב  

דני ארדמן קלרינט 
איתמר לשם קרן יער 

נדב כהן בסון  
אבירם רייכרט פסנתר 

כרמית צרי כינור
גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ'לו
יעל קרת פסנתר

טיבי צייגר קלרינט 

 הגר שחל חליל
 יונתן הדס קלרינט

 שיר פרקש קרן-יער
 נדב כהן בסון

 טליה הרצליך כינור
 ויולה )יפורסם(  

 יוני גוטליבוביץ' צ'לו
עמית דולברג פסנתר 

 רון זלקה קלרינט
 אלון ראובן קרן-יער 

 סעידה ברלב כינור
 שולי ווטרמן ויולה 

 גל ניסקה צ'לו
ישי שאער פסנתר

 טבאה צימרמן ויולה
תומס הופה פסנתר 

21:00  16.10.21  1. מוצ"ש 

 חמישיית תל אביב ופסנתר 
בטהובן, בלוז, טכנו וכליזמר

20:30  6.11.21  2. מוצ”ש 

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 
על גדות הדנובה

20:30  20.11.21  3. מוצ”ש

 אנסמבל מיתר
אמריקה, אמריקה! 

20:30  11.12.21  4. מוצ"ש

ברהמס ּוֵמֵעֶבר

20:30  27.12.21  5. יום ב׳

טבאה צימרמן – רסיטל 

בטהובן חמישייה לפסנתר וכלי נשיפה 
במי-במול מז'ור, אופ. 16

פאבל האס חמישיית כלי נשיפה, אופ. 10 

ז'אן פיליפ קאלווין קלזטט – חמישיית 
כלי נשיפה

גיום קונסון מצעד הטכנו – לחליל, 
קלרינט ופסנתר 

משה זורמן חמישיית כלי נשיפה 

גרשווין רפסודיה בכחול )גרסה לפסנתר 
וחמישיית כלי נשיפה: ריינהרד גוטשי(

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

 דוהנאני סרנדה לשלישיית כלי קשת 
בדו מז'ור, אופ. 10

ברג ארבעה קטעים לקלרינט ופסנתר, 
 אופ. 5

אנסקו רביעייה לפסנתר וכלי קשת מס’ 2 
ברה מינור, אופ. 30

 ברנשטיין פתיחה ל"קנדיד" 
)עיבוד לאנסמבל: יוני גוטליבוביץ'( 

צ'יק קוריאה שלישייה לחליל, בסון ופסנתר 

?DO YOU LIKE BILL זיו קוז'וקרו
לחליל, קלרינט, כינור, צ'לו ופסנתר 

מיו "בריאת העולם", סוויטה קונצרטית 
לחמישיית פסנתר, אופ. 81 ב' 

סטיב רייך קונטרפונקט ורמונט – לחליל 
ופסקול 

קופלנד שישייה לקלרינט, רביעיית כלי 
קשת ופסנתר 

סטרווינסקי שביעייה לקלרינט, קרן-יער, 
בסון, כינור, ויולה, צ’לו ופסנתר

שרקר "הרוח" – לקלרינט, קרן-יער, 
כינור, צ'לו ופסנתר

 ברהמס רביעייה לפסנתר וכלי קשת 
מס' 2 בלה מז'ור, אופ. 26

דוהנאני שישייה לקלרינט, קרן-יער, 
פסנתר וכלי קשת בדו מז’ור, אופ. 37

שומאן תמונות אגדה, אופ. 113

קלרה שומאן 3 רומנסות, אופ. 22

F-A-E שומאן/ברהמס/דיטריך סונטה

יוזף יואכים מנגינות עבריות, אופ. 9

ברהמס סונטה ברה מז'ור, אופ. 78

 קונצרט זה מתקיים בתמיכתה הנדיבה 
של הגב' מלכה ברמן

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית עונת 2022-2021 הכוללת שתי סדרות - הסדרה 

הקאמרית וסדרת הפסנתר. תוכלו למצוא בסוף העלון גם פרטים על סדרת הג'אז.

הסדרה הקאמרית – הרכיבו לעצמכם מינוי 

מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ ומהעולם ברפרטואר מגוון. אנו נרגשים לשוב ולארח 

את הויולנית טבאה צימרמן ברסיטל. גם שלוש מרביעיות כלי הקשת המבוקשות כיום בעולם 

אשר הופיעו על במתנו בעבר יחזרו לאור ההצלחה: הרביעייה הדורית )בריטניה(, רביעיית 

ויז’ן )גרמניה( ורביעיית נובוס )קוריאה הדרומית(. בפרויקט בינלאומי יוצא דופן יופיעו על 

בימתנו לראשונה שניים מהמוסיקאים המובילים בעולם בעשורים האחרונים – הצ’לן גארי 

הופמן )קנדה/צרפת( והוויולנית קים קשקשיאן )ארה”ב(. הכנרת מרים פריד תחזור למרכז 

לאחר העדרות ממושכת בתכנית מיוחדת בה תשתף פעולה עם בנה, הפסנתרן ג’ונתן ביס, 

ועם הצ’לן הרן מלצר. נשוב ונפגוש גם את הקלרניתן הבינלאומי חן הלוי בתכנית מגוונת עם 

הכנר רועי שילוח, הצ’לנים צבי פלסר ואריאל טושינסקי, הויולן גיא בן-ציוני והפסנתרנית 

מירי ימפולסקי. עוד יחזרו אל בימתנו הפרויקט הקאמרי הישראלי בשתי תכניות מקוריות 

וייחודיות, שלישיית הפסנתר שחם-ארז-וולפיש, רביעיית אריאל, רביעיית כרמל אשר תארח 

הפעם את הפסנתרן טל סמנון, אנסמבל מיתר בתכנית בסימן מוסיקה אמריקאית וחמישיית 

תל אביב שתארח את הפסנתרן אבירם רייכרט בתכנית בלתי שגרתית. שיתוף פעולה ייחודי 

נוסף יפגיש בין הקלרניתן רון זלקה, נגן הקרן אלון ראובן, הכנרת סעידה ברלב, הוויולנית 

שולי ווטרמן, הצ’לן גל ניסקה והפסנתרן ישי שאער; ולראשונה תופיע על בימתנו שלישיית 

בן-חיים, שכבר ביססה את מעמדה בסצנת המוסיקה הקאמרית המקומית בעונות האחרונות. 

וכתמיד – תכניות הקונצרטים משלבות בין יצירות מוכרות ואהובות, לבין רפרטואר לא 

שגרתי. בחירת הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם! 

סדרת הפסנתר

סדרת הפסנתר תארח השנה את טובי הפסנתרנים הישראלים הפעילים כיום בארץ ובעולם 

– בוריס גילטבורג, דואו סילבר-גרבורג, שי ווזנר, רומן רבינוביץ’, עפרה יצחקי ותום 

בורו, אשר נבחר לאחרונה להשתתף בתכנית היוקרתית של ה-BBC, “אמני הדור החדש”. 

קונצרטים מקדימים בביצוע תלמידי קונסרבטוריון מצטיינים והרכבים קאמריים צעירים

אנו שמחים לחדש גם את מסורת הקונצרטים המקדימים. בקונצרטים אלה, אשר יתקיימו 

לפני הקונצרטים הנערכים במוצ”ש, תוכלו לשמוע את מוסיקאי העתיד – תלמידים 

מצטיינים של הקונסרבטוריון והרכבים קאמריים צעירים שיבחרו בקפידה. תכנית מפורטת 

של הקונצרטים המקדימים תפורסם בהמשך.

           מצפים לראותכם בין מנויינו,

           ד"ר רז בנימיני – מנהל מוסיקלי 

            וצוות המרכז למוסיקה קאמרית – סווטלנה צ'רניאקוב וליאת קולברסקי 

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

מרים פריד כינור
ג'ונתן ביס פסנתר

הרן מלצר צ'לו

ייונג קים כינור
יונג-אוק קים כינור

קיויון קים ויולה
וונהיי לי צ'לו

חגי שחם כינור
רפאל וולפיש צ'לו
ארנון ארז פסנתר

אלכסנדרה קזובסקי 
כינור 

גרשון גרצ'יקוב כינור
יאן גרונינג ויולה 

עמית אבן-טוב צ'לו

יקוב אנקה כינור 
דניאל שטול כינור

סאנדר סטיוארט ויולה
לאונרד דיסלהורסט צ'לו

יובל הרץ כינור
ויויאנה האגנר כינור 

קים קשקשיאן ויולה 
ביאטריס מוטלה ויולה 

גארי הופמן צ'לו 

חן הלוי קלרינט
רועי שילוח כינור 
גיא בן-ציוני ויולה

צבי פלסר צ'לו
אריאל טושינסקי צ'לו

מירי ימפולסקי פסנתר 

רחל רינגלשטיין כינור 
טלי גולדברג כינור

יואל גרינברג ויולה 
תמי ווטרמן צ'לו

טל חיים סמנון פסנתר 

אלכס רדינגטון כינור 
יינג שו כינור 

הלן קלמנט ויולה
ג'ון מיירסקו צ'לו 

סיון מגן נבל 
גי אשד חליל 

טיבי צייגר קלרינט
דניאל ברד כינור 
מיכל קורמן צ'לו

אסף ויסמן פסנתר 

גיא פיגר כינור
יותם ברוך צ'לו

רון טרכטמן פסנתר 

20:30  8.1.22  6. מוצ”ש

מרים פריד מארחת  
מווינה לבודפשט

20:30  8.5.22  ’13. יום א

 רביעיית נובוס 
)קוריאה הדרומית(

20:30  22.5.22  ’14. יום א

שלישיית שחם-ארז-
וולפיש

21:00  25.6.22  16. מוצ”ש

רביעיית אריאל 

20:30  12.6.22  ’15. יום א

רביעיית ויז'ן )גרמניה(

20:30  6.2.22  ’7. יום א

קים קשקשיאן וגארי 
 הופמן מארחים

החמישיות הגדולות 

 20:30  24.2.22  ’8. יום ה 

מסע מגרמניה לרוסיה 

21:00  26.3.22  10. מוצ”ש

 רביעיית כרמל 
עם טל חיים סמנון

 20:30  6.3.22  ’9. יום א

הרביעייה הדורית 
)בריטניה( 

21:00  9.4.22  11. מוצ”ש

הפרויקט הקאמרי 
 הישראלי 

עלי עשור ועלי נבל 

21:00  30.4.22  12. מוצ"ש

שלישיית בן-חיים

 שוברט סונטה לפסנתר בדו מינור, 
ד. 958

ברטוק סונטה לכינור ופסנתר מס' 2

ברהמס שלישייה לכינור, צ’לו ופסנתר 
מס’ 1 בסי מז’ור, אופ. 8 

 בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 5 
בלה מז'ור, אופ. 18 מס' 5 

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

 ברהמס רביעיית כלי קשת מס’ 2 
בלה מינור, אופ. 51 מס’ 2

 בטהובן שלישיית פסנתר מס' 3 
בדו מינור, אופ. 1 מס' 3 

בן-חיים ואריאציות על מנגינה 
עברית לשלישיית פסנתר 

 שומאן שלישיית פסנתר מס’ 2 
בפה מז’ור, אופ. 80

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

מתן פורת ארבעה שירי לדינו 
לרביעיית כלי קשת

 בטהובן רביעיית כלי קשת מס' 9 
בדו מז’ור, אופ. 59 מס’ 3, “רזומובסקי”

בלוך פרלוד לרביעיית כלי קשת

ברטוק רביעיית כלי קשת מס' 4

 דבוז'ק רביעיית כלי קשת מס’ 13 
בסול מז’ור, אופ. 106

 מוצרט חמישיית כלי קשת מס' 2 
בדו מינור, ק. 406

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

 ברהמס חמישיית כלי קשת מס' 2 
בסול מז'ור, אופ. 111

קונצרט זה מתקיים בתמיכתה הנדיבה של 
הגב’ מרי ביאנקו

ברהמס שלישייה לקלרינט, צ'לו ופסנתר 
בלה מינור, אופ. 114

ארנסקי רביעייה לכינור, ויולה ושני צ'לי 
בלה מינור, אופ. 35 

לוטוסלבסקי פרלודים ריקודיים 
לקלרינט ופסנתר 

שומאן רביעייה לפסנתר וכלי קשת 
במי-במול מז’ור, אופ. 47

היידן רביעיית כלי קשת ברה מז'ור, 
אופ. 64 מס' 5, "העפרוני"

מרדכי סתר רביעיית כלי קשת מס' 4

דבוז'ק חמישייה לפסנתר וכלי קשת 
בלה מז’ור, אופ. 81

היידן רביעיית כלי קשת בפה מז'ור, 
אופ. 50 מס' 5, "החלום" 

דביסי רביעיית כלי קשת בסול מינור, 
אופ. 10

 בטהובן רביעיית כלי קשת מס’ 12 
במי-במול מז’ור, אופ. 127

הנרייט רני שלישייה לכינור, צ'לו ונבל

היידן שלישייה ברה מז'ור לחליל, צ'לו 
xv:16 .ונבל, הוב

גלעד כהן "אלגיה לגחלילית" – 
לקלרינט, כלי קשת ונבל

 סטרווינסקי "פולצ'ינלה" 
)עיבוד לאנסמבל: יובל שפירא(

 בטהובן שלישיית פסנתר מס' 1 
במי-במול מז'ור, אופ. 1 מס' 1

 סרג'יו נטרא שלישיית פסנתר 
בפרק אחד מס' 1 

 שוברט שלישיית פסנתר מס’ 1 
בסי-במול מז’ור, אופ. 99

הזכות לשינויים שמורה



הזכות לשינויים שמורההזכות לשינויים שמורה

1. מוצ”ש, 30.10.21, 21:00

 בוריס גילטבורג
ראוול ואלסים אציליים וסנטימנטליים 

שומאן קרנבל, אופ. 9

פרוקופייב סונטה מס' 6 בלה מז'ור, אופ. 82

ראוול הוואלס 

2. מוצ"ש, 1.1.22, 20:30

 דואו סילבר-גרבורג
סיון סילבר וגיל גרבורג

 רימסקי-קורסקוב שחרזדה, אופ. 35 
)גרסת המלחין לפסנתר בארבע ידיים(

 שוברט דיברטיסמאן על נושאים צרפתיים לפסנתר 
בארבע ידיים, ד. 823

ברהמס ואלסים לפסנתר בארבע ידיים, אופ. 39

3. מוצ”ש, 26.2.22, 20:30

 שי ווזנר 
בטהובן סונטה לפסנתר מס' 25 בסול מז'ור, אופ. 79

סקרלטי סונטה ברה מינור, ק. 141

)"TO A YOUNG MAN"( 36 ז׳בסקי נאנו-סונטה מס׳

סקרלטי סונטה ברה מינור, ק. 9

)"TO A GREAT GUYז׳בסקי נאנו-סונטה מס׳ 38 )״

סקרלטי סונטה בדו מינור, ק. 230

ז׳בסקי נאנו-סונטה מס׳ 12

בטהובן ואריאציות דיאבלי, אופ. 120 

4. מוצ”ש, 2.4.22, 21:00

 עפרה יצחקי 
 קופרן "הזמיר מאוהב", "הסבכיים המקוננים", 

"הפעמונים של קיתרה" – מתוך הסוויטה ה-14 למקלדת 

ליסט "הפעמונים של ז'נבה", מתוך "שנות הנדודים" 

ראוול מראות 

סקרלטי שתי סונטות למקלדת ברה מינור – ק. 213, ק. 517

ברדנשווילי סונטה לפסנתר מס' 2

שופן בלדה מס’ 1 בסול מינור, אופ. 23

5. מוצ"ש, 21.5.22, 21:00

 רומן רבינוביץ' 
ראמו סוויטה למקלדת בסול מינור

שוברט 4 אימפרומפטי )אופ. 90 מס' 2 במי-במול מז'ור, 
 אופ. 90 מס' 3 בסול-במול מז'ור, אופ. 142 מס' 3 

בסי-במול מז'ור, אופ. 142 מס' 4 בפה מינור(

רומן רבינוביץ' סונטינה

שופן 12 אטיודים, אופ. 10

6. מוצ"ש, 18.6.22, 21:00

 תום בורו
שופן פנטזיה בפה מינור, אופ. 49

שופן פולונז פנטזיה בלה-במול מז'ור, אופ. 61 

שופן בלדה מס' 3 בלה-במול מז'ור, אופ. 47

1.X.1905 יאנאצ'ק סונטה לפסנתר

שומאן פנטזיה בדו מז’ור, אופ. 17

סדרת
הפסנתר

קונצרטים 
מיוחדים 

שוברט: מכלול 
היצירות לכינור 

ופסנתר 
מוצ”ש, 18.12.21, 20:00

 איתמר זורמן כינור 
אדם גולקה פסנתר 

 סונטה בלה מז’ור, ד. 574, “גרנד דואו” 
 סונטה בסול מינור, ד. 408 

 רונדו ברילאנט בסי מינור, ד. 895 
 סונטה ברה מז’ור, ד. 384 
 סונטה בלה מינור, ד. 385 
פנטזיה בדו מז’ור, ד. 934 

קונצרט מרתוני חד פעמי  

מוצרט: מכלול 
הסונטות לפסנתר – 

חלק ב’ 

בנימין הוכמן פסנתר

יום ב', 10.1.22, 20:30
 סונטות ק. 280 )פה מז'ור(, ק. 281 )סי-במול מז'ור(, 

ק. 311 )רה מז'ור(, ק. 309 )דו מז'ור(, ק. 533 )פה מז'ור( 
ורונדו ק. 511 )לה מינור(

מוצ"ש, 15.1.22, 20:30
סונטות ק. 330 )דו מז'ור(, ק. 283 )סול מז'ור(, ק. 284 

 )רה מז'ור(, ק. 332 )פה מז'ור(, ק. 576 )רה מז'ור( 
ואדאג'ו ק. 540 )סי מינור( 

 חלקו השני והאחרון של הפרויקט המיוחד שהחל 
בדצמבר 2019. 

שוברטיאדה 2022 
שוברט, היינה 
והרומנטיקנים 

יום ה’, 3.2.22, 20:30

דניאל יוהנסן )אוסטריה( טנור
הגר שרביט מצו-סופרן

גיא פלץ בריטון  
אסי מתתיאס כינור

 קריסטינה רייקו-קופר צ'לו
דניאל גורטלר פסנתר
 שלישיית ג'ז )יפורסם(

יוסי שיפמן הנחייה
רז כהן ניהול אמנותי

היינה,  היינריך  לשירי  בהלחנות  ה-16 תתרכז  השוברטיאדה 
שוברט.  של  זמנו  בן  המהולל,  הגרמני-יהודי  המשורר 
 – הרומנטיקה  מלחיני  במיטב  עבור  עצמו,  משוברט  החל 
ליסט  רוברט שומאן, קלרה שומאן, פליקס מנדלסון, פרנץ 
מלחינים  ו-3  האמריקני  אייבז  צ'רלס  ועד  ברהמס,  ויוהנס 
כהן  ושמעון  מילך-שריף  אלה  בראון,  יחזקאל   – ישראלים 
הרומנטית.  המורשת  את  בדרכם  אחד  כל  הממשיכים   – 
בקונצרט  יבוצעו  הזה  העשיר  הווקאלי  הקליידוסקופ  לצד 
גם שתי יצירות לשלישיית פסנתר של שוברט – פרק סונטה 
בסי-במול מז'ור, ד. 28, ונוטורנו במי-במול מז'ור, ד. 897 – 

וכן עיבודים לקטעים של שוברט לשלישיית ג'אז. 

הקונצרטים המפורטים בעמוד זה אינם חלק מסדרות 
קונצרטים  להזמין  ניתן  לא  השנתיות.  הקונצרטים 
 . -החלפה י נ ב ם  נ י א הם  ו י  ו נ י המ רת  במסג אלה 
ן: בטלפו לרכוש  ניתן  אלה  לקונצרטים   כרטיסים 
www.icm .org.il/chamber באתר  או   ,03-5466228



מחירי הכרטיסים למנויים
עונת תשפ"ב 2022-2021

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

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

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 יהיה 106-160 ₪  �

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

נוהל החלפת כרטיסים
יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון או בדואר אלקטרוני 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. 

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. 



 

SMALL BAND-BIG BAND העונה השנייה של סדרת קונצרטי הג׳אז 
בתכנית מיוחדת שכמוה לא תמצאו בשום מקום.

כל קונצרט מורכב משני חצאים: בראשון ינגן האומן האורח 
בהרכב קטן, ובשני – יצטרף אל הביג בנד של המרכז ללימודי 

ג'אז של הקונסרבטוריון, בניצוח יובל כהן.

כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון.

 

1. יום ה', 9.12.21, 20:30

 ענת פורט: 
מוסיקה בלי גבולות

אישיות  עם  עוצמתית  ויוצרת  פסנתרנית  פורט,  ענת 
 ,ECM היוקרתי  הלייבל  עבור  הקליטה  מובהקת,  מוסיקלית 
ומופיעה בקביעות עם הטריו שלה ברחבי העולם. המוסיקה 
של ענת שופעת חופש ופוגשת את הרגע באמצעות אילתור 

שופע יצירתיות. 

2. יום ה', 27.1.22, 20:30

 יונתן וולצ׳וק: 
כשביג בנד פוגש ביג בנד

ומבצע  מכיר  בעולם,  הטרומבון  נגני  מטובי  וולצ׳וק,  יונתן 
ג׳אז על כל גווניו וסוגיו, במוסיקליות יוצאת דופן וביכולת 
כלית מפוארת. יונתן מביא לבמה לא רק את עצמו, אלא גם 
של  הביג  את  יפגוש  אשר  החולפת  בשנה  שהקים  בנד  ביג 

המרכז ללימודי ג'אז בחוויה מוסיקלית חד פעמית.

 

3. יום ה', 7.4.22, 20:30

 מיגל זנון: 
 כשג'אז פוגש 

מוסיקה לטינית

מיגל זנון, אחד מנגני הסקסופון החשובים של תקופתנו, נגן 
ריקו,  בפורטו  נולד  פרסים.  עטור  הרכבים,  מוביל  ומלחין, 
למד בבוסטון, ובתוך שנים מעטות כבש את מעמדו כאחד 
אל  משלבת  שלו  כשהמוסיקה  המובילים,  הסקסופון  מנגני 

תוך הג׳אז את צלילי מולדתו ביכולות וירטואוזיות נדירות.

 

4. יום ב', 13.6.22, 20:30

 רביעיית ויז'ן: 
 כשרביעיית מיתרים 

פוגשת ביג בנד

כלי  מרביעיות  כאחת  הנחשבת  הברלינאית,  ויז'ן  רביעיית 
מרכזי  בכל  מופיעה  בעולם,  הצעיר  בדור  הבולטות  הקשת 
המוסיקה המובילים באירופה, בארה"ב ובמזרח אסיה, וחתומה 
על חוזה הקלטות בלעדי עם חברת וורנר. הופעותיה כובשות 
בשדה  משגשגת  קריירה  ולצד  ייחודית  בימתית  בכריזמה 
הקלאסי, ושיתופי פעולה עם אמנים מתחום המחול, הווידאו 
רפרטואר  עם  ומופיעה  מקליטה  גם  היא  התאורה,  ועיצוב 
מקורי פרי עטה בהשראת הג'אז, הפאנק, הפולק והמינימאל.

מחירי מינויים לכל הסדרה:

מנוי ממשיך – 384 ₪

מנוי חדש – 436 ₪

מנוי חדש גמלאים ותושבי ת"א – 392 ₪

 

מחירי כרטיסים בודדים:

123-170 ₪ )בהתאם לקונצרט ולקטגוריית המזמין(

Small band 
Big Band
סדרת הג'אז

העונה השנייה
ניהול אמנותי: יובל כהן

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 )יקיר הקונסרבטוריון( | קרן עזריאלי ישראל 

| תרומה בעילום שם – באמצעות קרן תל אביב יפו לפיתוח

מייסדים
נעמי וברוך איבצ'ר | תרומה לזכר פנחס בן-דיין )ארה"ב( | בתיה כהנא ודניאל חוסידמן )מקסיקו( 
| *דן יקיר | מיה ליקוורניק )היו"ר הראשונה( | משפחת פייזר | ג'יימס פקר | קרן ד"ר יעקב איסלר 
ז"ל | קרן משפחת צבי ועפרה מיתר | חיים סורוקה לזכר נורית סורוקה | שוקור גלדיס באמצעות 
קרן תל אביב לפיתוח | תרומת המשפחה לזכר גילה שטסל | אילה ואילון תירוש | תרומה בעילום שם

יקירים
*מרי ביאנקו | *מלכה ברמן | *רחל גוטסמן | הקרן ע"ש אדל וג'ון גריי )ארה"ב( | תרומת אלכס 
לואיס לזכר אשתו רות | הקדש רוזה והנרי לנדשפט | פרנסין סימון )ארה"ב( – באמצעות קרן תל 
אביב יפו לפיתוח | תרומת המשפחה לזכר רפי פרבמן | *מינה צאלים | קרן בוקסנבאום-נטע | 

קרן מארק ריץ' | 2 תרומות בעילום שם

עמיתים
אביב ושו"ת בע"מ | *יעל ויורם אגר | דורית ושי און | הגב' לילי אלשטיין – אלמא מרכז אמנויות 
מלון יוקרה | בנק HSBC ישראל | אילה וישראל ברון | אייל גור | *יעל וזהר גילון לזכרו של 
מאיר שמגר ז"ל | גזית גלוב בע"מ | משפ' גרינשפון חלילית כלי נגינה | הרמטיק נאמנות בע"מ 
| דוד חיות | ברכה וצבי יפה | מרום כלי נגינה בע"מ | חברה לנכסים ובניין בע"מ | טובה וסמי 
סגול | סלע קפיטל | פידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ | פרויקט אלכס | קרן יהל - ע"ש יהודה 
ליאון רקנאטי | קרן ליאור וישינסקי | מיכל רובינשטיין שמגר לכבודו של מאיר שמגר | ד"ר נועה 
רוזנברג לזכר סבתה המוזיקולוגית שולמית רוזנברג | מלגה להרכב קאמרי ע"ש הרמן וסלומאה 

שטייניץ | 7 תרומות בעילום שם

ידידים
משפחת אברמוב | אהרוני אורה | *גבי ויהודה אוסטרומצקי | תאודור אור | נורית וניב אחיטוב | אורקה 
אייל | ציפורה ומרדכי אליסון | אסתי וד"ר מיכאל אנגל | ורד ויעקב אנוך | נילי אקרשטיין ליפי | דנה 
וגבי ארבוב | עדנה ואורי ארבל | אורה בהרב | נורית בוקשפן | ד"ר איתמר בורוביץ' | אילנה ואברהם 
ביגר | מרינה ומיכאל ביצ'צ'ו | תרומה לזכר עו"ד דן בן-בסט | נועה בן חמו | אברהם בן-נפתלי | מנוחה 
ורזיאל בן פורת | נטע בן פורת ברונו | לימור בן-שמן-דיקמן | ורד ויעקב בר | ברוש ניר יזמות בע"מ 
| 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 | שרה ודוד גיליס | אילנה 
ומשה גינת | ברכה ויעקב גלברד | גלריה רוטשילד אמנות | צביה ויוסי גרוס | אופליה ושרי גרינשפון 
לזכר ההורים פואה ווירה |  איריס ואבינדב גרינשפון | ימימה גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון | נעמי 
ויוסף גרנות | עלס דוברונסקי | לילי דותן ויזהר עירוני | עמירה דותן | מירי וארנון דיסקין | דפנה 
ובנצי דניאלי אלגזי | דנקו פרויקטים בע"מ | מנחם הורוביץ | אורה הולין לזכר גדעון הולין | אייל 
הירש | הפינה הירוקה | אריאלה ופרופ' הלל הלקין | מיכאל ורומן | פויו זבלדוביץ' | רנה ויצחק זמיר 
| שרה ודרור חריש | שרון חלוץ ופז ליטמן | גדעון טהלר – טל תעופה בע"מ | נירה טולידאנו | חוה 
ושמעון טופור | מלי ויורם ינובר | שרית ודרור יעקובסון | דפנה כהן מינץ וכרמל רבינוביץ לזכר שרה 
רבינוביץ' | ניצה ודן כהן | טלי ושלמה כהנא | תרומה לזכר פרופ' משה ונורה כוכבי | ג'ודי ואליהו 
כספי | דיתה כפיר טייבר | ציפה ואריק כרמון | שוש כרמל | אילנה וזאב לאור | לב גרופ בע"מ – דורון 
לויטס | תמרה לוי | מטריקס אי.טי.בע"מ | סוניה )בוגוסלבסקי( ואיל מאמו | ליפא מאיר ושות' עו"ד 
| *משפחת מילנר | רבקה מילר | דליה מלמד | אריאל מרקל | רינה משל גרוניס | דליה ואייבי נאמן 
| ורדה סאמט | מרשה ומיכאל סגל לזכר דליה מרוז | ד"ר בת עמי וד"ר שמחה סדן | לילך ורונן סטי 
| *זהרה סימקינס מנור | תמי ואורי סלונים | אורלי ויורם סלע | מנחם וד"ר רות סלע | *דפנא סמט 
לזכר צילי לב-שטרנברג | ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ | נעמי ועוזי עילם | שי-לי וקובי עצמון | רונית 
ופרופ' עדי ערמוני | עידית וקובי פאר | מיה פלד | יעל דנה ורות פקר | *רונית פרבר | אהובה ואמנון 
פרי לזכר יונתן יוחאי | יפעת וערן פרנקל | קיבוץ סאסא | נעמה קדם לזכר דליה מרוז | אסתר קובו 
| אתי ומיקי קני | עדנה קפלן-הגלר לכבודו של גיורא קפלן | יהודית קצין | איריס ואלון קריא | קרן 
בוכמן היימן | אפרת ואיתמר רבינוביץ’ | אשר רבינוביץ' | ציפי רובין | מימי ופרופ' ארדון רובינשטיין 
| *סביונה רוטלוי | דליה וישראל רוזנבלט | סופיה וישעיהו רוטנשטרייך | ד"ר רומן וציפי רויטמן | 
תמר ויחזקאל ריבה | רונית וראובן רייף | יעל ושבתי שביט | אילנה שגיא לזכר צלי שגיא | תמימה 
שחר לזכר יוסף שחר | רות ומאיר שטרית | טובה שטרסברג כהן | לאה ויוני שמשוני | שמר מושן 
2009 בע"מ | ד"ר הדסה שני | אודליה שפיטלני | ד"ר אהוד שפירא | ניבה שפירא | רותי ושלמה שרון 
| רותי וארלה שרף | פרס ע"ש שרה שטיינלאוף לנגני חליליות, תרומת בנותיה, מיכל הררי וטלי תמיר 
| מיקה וישראל תמיר | 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 | 28 תרומות בעילום שם

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

חוג המתנדבות: שולמית בן-ארי – הקמה וייעוץ | הדה בן-בסט | חדוה בן-נפתלי | חנה בר-נר | 
שולה דורון | אורית דקל | ג'יל טייכר  | יפעת כהן-גרינוולד | נורה לב-ארי – רכזת מתנדבים  | חני 
נגל-שטסל | רוחי נרקיס | רינה סניור | מיה פרבר | עטרה קרקוב-גורלי | רחל רדר | נורית שרייבר
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