
 

 

 אוליאר-קוסטין קנליסמנהל: 

 5602-4602 – התשע" – 62 -העונה ה: המרכז למוסיקה קאמרית

 ד"ר רז בנימיני ניהול מוסיקלי והפקה:

 למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

  .4102-01הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת אליכם את תכנית לשלוח  שמחיםאנו 
אשר בפינת הרחובות באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, יתקיימו  הבעונת תשע"כל הקונצרטים 

  .ברנדייס-ללואי מרש-שטריקר

 הסדרה הקאמרית
תכניות המשלבות בין יצירות נודעות ומוכרות, לבין מגוון גדול של  הקונצרטים בסדרה הקאמרית מציעים 01

 , בביצוע מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ ומהעולם. שנבחר בקפידה רפרטואר בלתי שגרתי
המובילות והמבוקשות ביותר בעולם הנמנות עם הרביעיות גם בעונה הקרובה נארח שלוש רביעיות כלי קשת מחו"ל, 

 ,ביעיות שכבר הופיעו על בימתנו בעונות הקודמות בהצלחה מרובהרשוב ולהזמין לכיום מקרב הדור הצעיר. החלטנו 
רביעיית קזאלס )ספרד(, רביעיית אמריליס )גרמניה(  –לשוב אלינו שגילו גם הן ואנו שמחים על העניין הרב 
 . והרביעייה הדורית )בריטניה(

, אברי חברתי בינלאומי שייסד הוויולן הישראלי-פרויקט מוסיקלי – מוזתיקהלראשונה נארח העונה את פרויקט 
מרחבי מוסיקאים צעירים נבחרים לצד  מוסיקאים מקצועיים –תפי הפרויקט המתגורר כיום בברלין. משת לוויתן,

יתכנסו בארץ לעבודה קאמרית אינטנסיבית משותפת, שלאחריה ייצאו לקונצרטים במוסדות רווחה שונים  –העולם 
העונה  פתיחתהקאמרית לקהלים רחבים ומגוונים. קונצרט יביאו את המוסיקה ו ,לא שגרתייםציבוריים וכן במקומות 

 שלנו יחתום את סיור הקונצרטים שלהם ברחבי הארץ. 
אורח קבע על בימתנו, יחזור גם העונה לשלושה קונצרטים בתכניות ייחודיות ומרתקות הפרויקט הקאמרי הישראלי, 

 המעוררות תמיד עניין והתלהבות. 
שלישיית מונדריאן, שלישיית ירושלים ורביעיית ם קבועים נוספים שיחזרו אלינו גם העונה הם יהרכבים ישראלי

למסורות העבר.  41 -המציע, כתמיד, דיאלוגים מרתקים בין המוסיקה של המאה ה ,אנסמבל מיתרוכן כרמל 
, אמיר ואן דר האל והוויולןמיכל טל  הפסנתרניתהלל צרי,  הצ'לןניתאי צרי, רביעיית הפסנתר בה חברים הכנר 

 תנו בהצלחה מרובה בעונה הקודמת, חוזרת גם היא בעונה בעונה הקרובה.שהופיעה לראשונה על בימ
רפאל  והצ'לן הבריטיחגי שחם, ארנון ארז שלישיית הפסנתר של גם תשוב אלינו לאחר העדרות של כמה עונות 

 ת. וזוכה לשבחי הביקורת הבינלאומי , מקליטהברחבי העולםבקביעות מופיעה ה, וולפיש
-גיא בןוהוויולן  צבי פלסר, הצ'לן מירי ימפולסקיבין הפסנתרנית על בימתנו יפגיש נוסף שיתוף פעולה בינלאומי 

, המוכרת מהופעותיה רוזנברג-לטיצה הונדהוהכנרת הגרמניה שאו דונג לבין עמיתיהם הכנר הסיני/אמריקאי  ,ציוני
 בפסטיבל המוסיקה הקאמרית בירושלים.

מלווה את המרכז בכל העונות האחרונות, ישוב אלינו עם תכנית מגוונת המשלבת בין יצירות , החן הלוי הקלרניתן
מופת קאמריות נודעות, לבין יצירות חדשות של כמה מן המלחינים הבולטים כיום שנכתבו עבורו לקונצרט מיוחד 

ות קודמות, גם הפעם הוא בעונחן הלוי . כמו ביצירות חדשות שחשף בפנינו 21 -יום הולדתו הציון שערך בפריז ל
 יביא עימו מוסיקה שופעת שנינה, עידון, צבעוניות וקסם. 

 מכלול היצירות לצ'לו ופסנתר ולכינור ופסנתר – : הרומנטיקן הראשוןבטהובן
בחמישה קונצרטים שיתקיימו להאזין למכלול יצירותיו של בטהובן לצ'לו ופסנתר ולכינור ופסנתר יוצאת דופן הזדמנות 

הצ'לן  – שם-ידועיבינלאומיים יתופי פעולה ייחודיים בין שני קשתנים מרוכזים במהלך העונה. ש סופי שבועשני ב
שניים מהפסנתרנים הישראלים הבולטים כיום בין ל – (הולנדליזה פרשטמן )והכנרת  ראלף קירשבאום )ארה"ב(

הנחות מיוחדת על נהנים מרה הקאמרית מזמיני מינוי מלא לסד. רומן רבינוביץ'ו שי ווזנר –בדור הצעיר  בעולם
 )ראו פרטים בהמשך(.  הנחה 65-50% – סדרות בטהובן

 או הזמנה לקונצרט על תעריף המינוי הנחה  – 60.5.24לנרשמים עד הטבות 
ללא תשלום נוסף  הזמנהמ אוטים בהמשך ל תעריפי המינוי המפורע הנחה 20% -יהנו מ 41.1.02הנרשמים עד 

 .00:11, בשעה 41.1.02ביום ו',  שיערך )בריטניה( ומוסיקאים אורחים הרביעייה הדוריתלקונצרט מיוחד בביצוע 
 הטבות אלה אינן תקפות למנויים צעירים. 

 מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,
 וצוות המרכז למוסיקה קאמריתרז בנימיני 

 11-1111016| פקס':  11-1211445| טל':  1411111אביב -, תל40114ת.ד. , 41לואי מרשל 
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 5602-4260 העונת תשע"מחירי הכרטיסים למנויים 

 ,על תעריפי המינוי המפורטים מטההנחה  20% -יהנו מ 41.1.02הנרשמים עד 
 )בריטניה( ומוסיקאים אורחים הרביעייה הדוריתלקונצרט בביצוע  הזמנהמ או

 בעמוד האחרון(  –)פרטים מלאים על קונצרט זה  00:11, בשעה 41.1.02ביום ו', שיערך 

 קונצרטים( 7הסדרה הקאמרית )לפחות 

 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

7 114 115 906 100 129 111 

8 199 191 991 112 161 156 

9 911 125 519 919 951 111 

10 529 941 611 506 519 919 

11 614 964 0,116 611 611 501 

12 626 519 0,196 609 690 541 

13 0,145 592 0,015 661 0,114 562 

14 0,011 621 0,419 0,116 0,014 614 

15 0,051 0,115 0,129 0,021 0,401 0,110 

01 0,411 0,141 0,112 0,016 0,445 0,122 

 פסנתרולצ'לו ופסנתר ולכינור  היצירותמכלול  – : הרומנטיקן הראשוןבטהובן

 – קונצרטים( 7למזמיני מינוי מלא לסדרה הקאמרית )לפחות 
 בטהובן )צ'לו או כינור( בטהובן בהזמנת אחת משתי סדרות תסדרעל מחיר  הנחה %65

 )צ'לו + כינור(בהזמנת שתיהן בטהובן מחיר שתי סדרות על  הנחה %50

 

 מנוי ממשיך
 

 מנוי חדש 
 

 זכאי הנחה –מנוי חדש 
 ת"אגמלאים ותושבי 

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

 צ'לו ופסנתר
 173 204 193 227 170 200 קונצרטים( 4)

 כינור ופסנתר
 261 307 290 341 255 300 קונצרטים( 1)

 שתי הסדרות
 400 471 445 523 391 460 קונצרטים( 1)

 מעורבנוי ימ

 מהסדרה הקאמרית.  1קונצרטים לפחות, מתוכם לפחות  5 -נוי לימ

 .תעריפי הסדרה הרלוונטיתלבהתאם באופן יחסי עלות כל כרטיס תחושב נוי, יבחישוב מחיר המ

 מחירים מיוחדים לצעירים )על בסיס מקום פנוי(

לכרטיס ₪ 11 נוי,ילכרטיס במ₪  41 – 62עד גיל  66מגיל ; כניסה חופשית ללא תשלום – 62עד גיל 

 . לכרטיס בקופה₪ 11נוי, ילכרטיס במ₪  21 – 04עד גיל  00גיל מ; בקופה

 .למנויים צעירים ותתקפ ןהרשמה מוקדמת אינ הטבות

 מחיר כרטיס בודד בקופה

 (. בהתאם לקונצרט ולמקום הישיבה₪ ) 001-011יהיה מחיר כרטיס בודד בקופה 

 כרטיסים בודדים.הנחה ברכישת  01% -מנויי המרכז ייהנו מ



 

 מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אזורי המחירים

 : גוש מרכזיAאזור 

 : גושים צדדיים Bור אז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 6024הפרויקט הקאמרי הישראלי בקונצרט במרכז למוסיקה קאמרית, מרץ 

 (4102מרץ "תענוג לשמוע אותם" )נעם בן זאב, הארץ, 
 "הרכב סולנים מעולה, שמורכב ממוזיקאים ישראלים וזרים המנהלים קריירות מרשימות בחו"ל"

 (4102)עומר שומרוני, גלובס, מרץ 
 ד"ט של הפרויקט הקאמרי הישראלי עובהאודיטוריום המלא בקונסרבטוריון שטריקר, והאווירה החגיגית, הראו שהקונספ"

 (4102 ינואר)נעם בן זאב, הארץ, 
 "הפרויקט הקאמרי הישראלי הצליח להעביר ריגוש מוזיקלי צעיר, מבדח מגובש וממזרי, והציג קונצרט מושלם"

 (4101)אורה בינור, מעריב, 



 6024-6025 – 26ה עונ – המרכז למוסיקה קאמרית

 הסדרה הקאמרית
 

 
 21:00, 65.20.24מוצ"ש, . 2

 (Musethica) יקהתמוז
 כינור – קובה יקוביץ' )פולין(     כינור – רועי שילוח
 ויולה –סו זן )סין(      ויולה –אברי לויתן 

 צ'לו – צבי פלסר
נבחרים מישראל, פולין, סין,  מוסיקאים צעירים 24ועוד 

 קוריאה, אנגליה, גרמניה ושוודיה

 11בסול מז'ור, אופ.  4שישייה לכלי קשת מס' ברהמס: 
 41במול מז'ור, אופ. -במישמינייה לכלי קשת מנדלסון: 

 ויולה סולולו ,שיר הלילה של הדייג :לו שוהואה
 00שני קטעים לשמיניית כלי קשת, אופ. : שוסטקוביץ'

 

 

 
 60:00, 25.22.24מוצ"ש, . 6

 אנסמבל מיתר
 כינור –קורדליה הגמן      קלרנית – גלעד הראל

 ויולה –משה אהרונוב      כינור –גילי רדיאן שדה 
 פסנתר – עמית דולברג     צ'לו – גוטליבוביץ'יוני 

 סופרן-מצו – אברמסון-איילת אמוץ

 , לרביעיית כלי קשתLangsamer Satz: וברן
קונצ'רטו ברה מינור לפסנתר ולרביעיית כלי קשת, : בוזוני
 09אופ. 

 014, ויולה ופסנתר, אופ. לקלרניתסיפורי אגדה שומאן: 
 ויולה ופסנתרמחווה לשומאן, לקלרנית, : קורטג
כלי רביעיית , לקול, פסנתר וLa bonne chansonפורה: 

 10קשת, אופ. 

 
 60:00, 20.26.24, מוצ"ש. 0

 ארז-וולפיש-שלישיית שחם
 כינור –חגי שחם 

 צ'לו –)בריטניה(  רפאל וולפיש
 פסנתר –ארנון ארז 

 XV/13שלישיית פסנתר בדו מינור, הוב. : היידן
 מינור שלישיית פסנתר בלה: ראוול

 14ברה מינור, אופ.  0שלישיית פסנתר מס' : ארנסקי

 
 60:00, 65.26.24, יום ה'. 4

 הפרויקט הקאמרי הישראלי
 כינור –דניאל ברד      קלרנית –טיבי צייגר 

      )יפורסם( ויולה     כינור –קורדליה הגמן 
 צ'לו –מיכל קורמן 

 ורביעיית כלי קשתחלום אוריינטלי בהקיץ, לקלרנית : גלזונוב
 92טרצטו לשני כינורות וויולה בדו מז'ור, אופ. דבוז'ק: 

 14אלגיה, לקלרנית ורביעיית כלי קשת, אופ. : סתר
 רביעייה לקלרנית ולכלי קשת :פנדרצקי
 01רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופ. : מנדלסון

 
 60:00, 20.2.25, מוצ"ש. 5

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

 פסנתר –ארי -אוהד בן

 1מס'  0שלישיית פסנתר בדו מינור, אופ. בטהובן: 
 , "לזכרו של ביזה"0שלישיית פסנתר מס' ברדנשווילי: 

 59בדו מז'ור, אופ.  4שלישיית פסנתר מס' : ברהמס

 
 60:00, 64.2.25, מוצ"ש. 2

  שלישיית ירושלים
 כינור –רועי שילוח 

      צ'לו –ריאל טושינסקי א
 פסנתר –ירון רוזנטל 

 ויולה  –אברי לויתן  עם

 , "דומקי"61שלישיית פסנתר במי מינור, אופ. : דבוז'ק
 לשלישיית פסנתר נושא יהודיב"ויטבסק", עיון : קופלנד

 41בסול מינור, אופ.  0רביעיית פסנתר מס' ברהמס: 

 
 60:00, 24.6.25, מוצ"ש. 7

 כינור – )סין/ארה"ב( שאו דונג
 כינור –רוזנברג )גרמניה( -לטיצה הונדה

 ויולה –ציוני -גיא בן
 צ'לו –צבי פלסר 

 פסנתר –מירי ימפולסקי 

 0רביעיית פסנתר בלה מינור, אופ.  :סוק
 19מי מינור, אופ.  4שלישיית פסנתר מס' שוסטקוביץ': 

 12חמישיית פסנתר בפה מינור, אופ. : ברהמס

 
 60:00, 66.6.25, 'איום . 8

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

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

 פסנתר  –בנימין הוכמן  עם

 ארבעה קונטרפונקטים מתוך המנחה המוסיקלית: באך
 15בלה מז'ור, אופ.  4רביעיית כלי קשת מס' : שוסטקוביץ'

 22אופ.  מז'ור, במול-במי חמישיית פסנתר: שומאן
 

"רביעיית קזאלס, שנגינתה החמה ושופעת הצליל היתה ללא רבב ופואטית 
  (The Independent)לכל אורכה" 

"הנגנים של רביעיית קזאלס סיפקו ביצוע מסמר שיער, במיקוד אינטנסיבי 
 אחדות מדהימה" )ניו יורק טיימז( בו



 

 
 60:00, 62.0.25מוצ"ש, . 2

 הישראליהפרויקט הקאמרי 
 מארח את ליזה פרשטמן )הולנד(

 כינור –ליזה פרשטמן )הולנד( 
 כינור – דיוויד מק'קרול )ארה"ב(

 צ'לו –מיכל קורמן      )יפורסם( ויולה
 פסנתר –יעל קרת      קלרנית – טיבי צייגר

 0מס'  6שלישיית כלי קשת בסול מז'ור, אופ. בטהובן: 
 צ'לו ופסנתררביעייה לקלרנית, כינור, הינדמית: 

 , לקלרנית, כינור, וצ'לו"מעורער קמעה"גילעד הוכמן: 
 חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור,שוסטקוביץ': 

 19אופ. 

 

 
 60:00, 62.0.25, יום א'. 20

 רביעיית אמריליס )גרמניה(
  כינור –לנה ווירט      כינור –גוסטב פרילינגהאוז 

  צ'לו –איב סאנדוז      ויולה –לנה אקלס 

 , "הופמייסטר"266כלי קשת ברה מז'ור, ק.  תרביעיימוצרט: 
 1מס'  20בלה מז'ור, אופ.  1כלי קשת מס'  תרביעיי: שומאן

 1כלי קשת, אופ.  תרביעיי: ברג
 011כלי קשת בפה מז'ור, אופ.  תרביעיי :בטהובן

 

 ס מגיעה לאיכות של רביעיית פסגה... נפלא!""רביעיית אמרילי
(Fono Forum) 

 (Weser-Kurier)"פואמה כובשת לחלוטין של דרמה מוסיקלית" 
 המשתנה" לך הרוח"מסע של תגלית במחוזות הצבע וה

(Hamburger Abendblatt) 

 
 62:00, 28.4.25מוצ"ש, . 22

 שלישיית ירושלים
 כינור –רועי שילוח 

      צ'לו –ריאל טושינסקי א
 פסנתר –ירון רוזנטל 

, 69במול מז'ור, אופ. -בסישלישיית פסנתר : בטהובן
 "ארכידוכס"

 5בסי מז'ור, אופ.  0שלישיית פסנתר מס' : ברהמס

 

 
 60:00, 00.4.25, 'היום . 26

 כרמלרביעיית 
  כינור –ליאה רייחלין      כינור –רחל רינגלשטיין 

  צ'לו –תמי ווטרמן      ויולה – יואל גרינברג

 , "הנבל"92במול מז'ור, אופ. -כלי קשת במי תרביעיי: בטהובן
 41, אופ. 0רביעיית כלי קשת מס'  :חינסטרה

 4מס'  10בלה מינור, אופ.  4רביעיית כלי קשת מס'  :ברהמס

 
 62:00, 2.5.25, מוצ"ש. 20

 כינור –ניתאי צרי 
 ויולה –האל -דר-מיר ואןא

 צ'לו –הלל צרי 
 פסנתר –מיכל טל 

 ב'01במול מז'ור, אופ. -במי רביעיית פסנתר: בטהובן
 "מעבר לפרגוד", לרביעיית פסנתרצבי אבני: 
 41בלה מז'ור, אופ.  4רביעיית פסנתר מס' ברהמס: 

 

 

 
 60:00, 67.5.25, יום ד'. 24

 הרביעייה הדורית )בריטניה(
 כינור –ג'ונתן סטון      כינור –אלכס רדינגטון 

 צ'לו –ג'ון מיירסקו      ויולה –הלן קלמנט 

 ", לרביעיית כלי קשתסרנדה איטלקית": הוגו וולף
 1כלי קשת מס'  תרביעיי: ברטוק

 014כלי קשת בלה מינור, אופ.  תרביעייבטהובן: 
 

 (Financial Times)"ליריות מעודנת ותיאום מושלם של צבע ופיסוק" 
 (Sunday Times)"שופע דמיון ומסעיר" 

 (גרמופוןמחדש" )"אלו ביצועים שגורמים לך להתאהב במוסיקה 

 

 
 60:00, 22.2.25, 'היום . 25

 חן הלוי מארח
 קלרנית –עידו אזרד      קלרנית –חן הלוי 

 פסנתר –נעם גרינברג      צ'לו )יפורסם(

 רפסודיה לקלרנית ולפסנתר: דביסי
 השתקפויות במים, לפסנתר סולו: דביסי

 , לקלרנית ולפסנתרAcequia Madreלינדברג: 
 041ברה מינור, אופ. לקלרנית, צ'לו ופסנתר  השלישייפורה: 

 דואטים לשתי קלרניתות הרסנט:
 צ'רדש, לקלרנית ולפסנתר מרטקה:
במול מז'ור, ק. -לקלרנית, צ'לו ופסנתר במי השלישיימוצרט: 

 , "קגלשטט"265
 

 
 62:00, 60.2.25מוצ"ש, . 22

 הפרויקט הקאמרי הישראלי
 כינור –איתמר זורמן      נבל –סיון מגן 

 כינור – דיוויד מק'קרול )ארה"ב(
 צ'לו –מיכל קורמן      ויולה )יפורסם(

 פסנתר – אסף ויסמן

 חמישייה לנבל ולכלי קשתבקס: 
 ואריאציות על נעימה עברית, לשלישיית פסנתרחיים: -בן

 ציגאן, לכינור ונבלראוול: 
 שלישייה לכינור, צ'לו ונבלאיבר: 

 02חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מינור, אופ.  סאנס: -סן

 הזכות לשינויים שמורה



 בטהובן: הרומנטיקן הראשון
 מכלול היצירות לצ'לו ופסנתר ולכינור ופסנתר

 עונה אחת.הזדמנות נדירה להאזין למכלול יצירותיו של בטהובן לצ'לו ופסנתר ולכינור ופסנתר בשני סופי שבוע במהלך 
 לשניים מהפסנתרנים הישראלים הבולטים כיום בעולם. שם-ידועיבינלאומיים שיתופי פעולה ייחודיים בין שני קשתנים 
 ראו עמוד התעריפים(. –על סדרות בטהובן )לפרטים  הנחה %50-65 –למזמיני מינוי מלא לסדרה הקאמרית 

 6024נובמבר  –מכלול היצירות לצ'לו ופסנתר  –בטהובן 

 פסנתר  –שי ווזנר |    צ'לו –קירשבאום )ארה"ב( ראלף 

אשר הופיע לאחרונה על בימת אולם  ,הצמד ראלף קירשבאום ושי ווזנר
 מגיע לישראל ,הוויגמור בלונדון

ניחן בצליל נפלא, במהימנות טכנית מוחלטת ובדמיון שגורם למוסיקה  באוםש"ראלף קיר
 להישמע ספונטנית ומתוכננת היטב בעת ובעונה אחת" )פיטסבורג טריביון(

"בעידון האופייני לו, הוא תר אחר הכמיהה בת החלוף של המוסיקה, הענווה שלה והחלום 
 שלה" )לונדון טיימז(

השתוו למחויבות שלו למוסיקה ולמעורבות דהימה שלו של קירשבאום... והקלות המ ק"הדיו
 שלו בה. זה צ'לן לו כל אוהב מוסיקה ירצה להאזין בקביעות" )סיאטל טיימז(

 

 
 22:00, 68.22.24, יום ו'. 2
 

במול מז'ור, -ואריאציות על נושא מתוך "חליל הקסם" במי
WoO46 

 4מס'  1בסול מינור, אופ.  4סונטה מס' 

 11, אופ. נושא מתוך "חליל הקסם" בפה מז'ור ואריאציות על

 16, אופ. מז'ורבלה  1סונטה מס' 
 

 
 60:00, 62.22.24, מוצ"ש. 6

 
 0מס'  1בפה מז'ור, אופ.  0סונטה מס' 

 0מס'  014, אופ. בדו מז'ור 2סונטה מס' 

מז'ור, בסול " יהודה המכביואריאציות על נושא מתוך "
WoO45 

  4מס'  014אופ. , ברה מז'ור 1סונטה מס' 

 

 6025מרץ  –מכלול הסונטות לכינור ופסנתר  –בטהובן 

 פסנתר  –רומן רבינוביץ'   |  כינור –ליזה פרשטמן )הולנד( 

הכנרת עטורת השבחים, ליזה פרשטמן, חוזרת למחזור הסונטות לכינור של בטהובן, 
 6002באמסטרדם בשנת  אותו ביצעה במלואו לראשונה באולם הקונצרטחבאו

"הכנרת ההולנדית, ליזה פרשטמן, הביאה יופי ואופי מעודנים... הקונצרט לא היה פחות מהתגלות... 
  יורק טיימז(-" )ניוממיס וזוהר...פרשטמן הביאה טוהר מדויק כלייזר ואינטנסיביות... הצליל שלה היה 

 מחשבה, ראויים לציון מכמה בחינות" )גרמופון( מובחרים עמוקי... עיניים מאירי"ביצועים 

 "הביצוע היה יוצא מן הכלל מכל הבחינות" )וושינגטון פוסט(

 
 

 60:00, 26.0.25, יום ה'. 2
 

 04/0ברה מז'ור, אופ.  0סונטה מס' 

 11/0בלה מז'ור, אופ.  1סונטה מס' 

 ,29בלה מז'ור, אופ.  6סונטה מס' 
 "קרויצר"

 
 22:00, 20.0.25, יום ו'. 6
 

 41בלה מינור, אופ.  2סונטה מס' 

, 42בפה מז'ור, אופ.  1סונטה מס' 
 "האביב"

 11/4בדו מינור, אופ.  9סונטה מס' 
 

 

 
 60:00, 24.0.25, מוצ"ש. 0
 

 11/1בסול מז'ור, אופ.  5סונטה מס' 

 במול מז'ור,-במי 1סונטה מס' 
 04/1אופ. 

 04/4בלה מז'ור, אופ.  4סונטה מס' 

 61בסול מז'ור, אופ.  01סונטה מס' 

 הזכות לשינויים שמורה



 5602-4602 הע"עונת תשהמרכז למוסיקה קאמרית  - טופס בחירת קונצרטים

 1411111ת"א , 40114ת.ד. , 41לואי מרשל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה,  :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.ilר אלקטרוני: , או בדוא11-1111016 :בפקס

 קונצרטים( 7הסדרה הקאמרית )לפחות 

 קונצרטים( 7סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעוניינים )לפחות נא 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 מוזתיקה 41.01.02 מוצ"ש 0

 אנסמבל מיתר 01.00.02 מוצ"ש 4

 ארז-וולפיש-שלישיית שחם 01.04.02 מוצ"ש 1

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 41.04.02 ה' 2

 שלישיית מונדריאן 01.0.01 מוצ"ש 1

 שלישיית ירושלים עם אברי לויתן )ויולה( 42.0.01 מוצ"ש 1

 מירי ימפולסקי, צבי פלסר ציוני, -שאו דונג, לטיצה הונדה, גיא בן 02.4.01 מוצ"ש 9

 עם בנימין הוכמן  )ספרד( רביעיית קזאלס 44.4.01 א' 5

 מארח את ליזה פרשטמן )הולנד( הפרויקט הקאמרי הישראלי 40.1.01 מוצ"ש 6

 רביעיית אמריליס )גרמניה( 46.1.01 א' 01

 שלישיית ירושלים  05.2.01 מוצ"ש 00

 רביעיית כרמל 11.2.01 ה' 04

 טלמיכל הלל צרי, דר האל, -אמיר ואןניתאי צרי,  6.1.01 מוצ"ש 01

 הרביעייה הדורית )בריטניה( 49.1.01 ד' 02

 חן הלוי מארח 00.1.01 ה' 01

 הפרויקט הקאמרי הישראלי 41.1.01 מוצ"ש 01

 פסנתרמכלול היצירות לצ'לו ופסנתר ולכינור ו –הרומנטיקן הראשון בטהובן: 

 סמנו את מספרי הקונצרטים בהם אתם מעונייניםנא 

 ושי ווזנר)ארה"ב( ראלף קירשבאום  –לצ'לו ופסנתר  היצירותמכלול 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 ווריאציות "חליל הקסם"  1 -ו 4סונטות מס'  45.00.02 ו' 0

 וואריאציות "יהודה המכבי"  1 -ו 2, 0סונטות מס'  46.00.02 מוצ"ש 4

 ליזה פרשטמן )הולנד( ורומן רבינוביץ' –מכלול הסונטות לכינור ופסנתר 
 

מס' 
 קונצרט

 תאריך יום
 
 

 )"קרויצר"( 6, 1, 0 סונטות מס' 04.1.01 ה' 0

 9 )"האביב"(, 1, 2 סונטות מס' 01.1.01 ו' 4

 01, 4, 1, 5סונטות מס'  02.1.01 מוצ"ש 1

 מתוך הסדרה הקאמרית 5קונצרטים, מתוכם לפחות  8לפחות  לסמןיש  מעורבנוי ילמ

 ___________________מס' טלפון:  : ___________________________פרטי ומשפחהשם 

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה –טופס הרשמה מעבר לדף 

mailto:chamber@icm.org.il


 5602-4602 התשע"עונת המרכז למוסיקה קאמרית  –טופס הרשמה 

 1411111, ת"א 40114ת.ד. , 41לואי מרשל הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה,  :העבירו בדוארנא 

 chamber@icm.org.ilר אלקטרוני: , או בדוא11-1111016 :בפקס

 
 אנא הקפידו על כתב ברור

 

 שם משפחה  שם פרטי  מספר המנויים על שם זה 
 

 כתובת  מיקוד 

 

 טל' בבית  טל' בעבודה  נייד 
 

 

  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:
 

 

 הערות ובקשות

 

 :יש לסמן אחת משתי האפשרויות – (60.5.24הטבת הרשמה מוקדמת מועדפת )לנרשמים עד 
 

 ביעייה הדורית )בריטניה( ומוסיקאים אורחיםלקונצרט בביצוע הרהזמנה 
 00:11בשעה  ,41.1.02יום ו', 

הנחה על  01% 
 תעריף המינוי

 

 

 תנאי תשלום:
  (.הדחויהמחאה על כל ₪  00)תוספת  המחאותאו תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי  1עד  .0

 לכל תשלום.ש"ח  011מינימום  .4

 .41%ההרשמה יחויב בדמי הרשמה של נוי לאחר למעלה מחודש ממועד ימביטול  .1

 התשלום:אופן 

  
 מס' תשלומים

  
 תוקף

  
 כרטיס אשראי 'מס

 

  מזומן  )לפקודת "הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה"( המחאה

 
 

  
 תאריך

  
 חתימה

 נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה –טופס בחירת קונצרטים מעבר לדף 

mailto:chamber@icm.org.il


 

 
 
 
 
 
 

 במסגרת פרויקט רביעיית הבית קונצרט מיוחד
 
 

 הרביעייה הדורית )בריטניה( מארחת
 
 

 , אודיטוריום הקונסרבטוריון00:11, 41.1.02יום ו', 
 
 

 הרביעייה הדורית )בריטניה(
 כינור –אלכס רדינגטון 

 כינור –ג'ונתן סטון 

 ויולה –הלן קלמנט 

 צ'לו –ג'ון מיירסקו 

 עם

  פסנתר –ג'ונתן ביס      קלרנית –גלעד הראל      יער-קרן – חזי ניר

 

 

 219ור, ק. ’במול מז-יער ולכלי קשת במי-חמישייה לקרן: מוצרט

 זמר ורביעיית כלי קשת-, לקלרנית כלי"חלומותיו ותפילותיו של יצחק העיוור"ב: גוליחו

 12חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בפה מינור, אופ. : ברהמס

 

 : לקונצרט זה למנויי המרכזהטבות מיוחדות 

 00-5422668הזמנת כרטיסים:  –₪(  200-240)במקום  לכרטיס₪  20

 או 

 60.5.24 -עד ל 6024-25הזמנה ללא תשלום למזמיני מינוי לעונת 
 הנחה על תעריף המינוי( 01%)במקום 

 

 

 

  –ועל מנת למנוע בלבול  ,לתשומת ליבכם

 6025כחית, ולא במאי ובמהלך העונה הנ 6024במאי נדגיש כי קונצרט זה מתקיים 


