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Chamber Music Centre: 28 Season – 2016-17
Music Director: Dr. Raz Binyamini

Chamber Series – הסדרה הקאמרית
1. Saturday, 5.11.16, 20:30

Musethica
Xiao-Dong Wang (China/U.S.A) – violin
Agata Szymczewska (Poland) – violin
Avri Levitan – viola
Zvi Plesser – Cello
And a selected group of excellent young
musicians from Israel and abroad
Dvořák: String Sextet in A major, Op. 48
Mendelssohn: String Octet in E-flat major, Op. 20
And other works for strings

2. Saturday, 19.11.16, 20:30

Trio Mondrian
Daniel Bard– violin
Hila Karni – cello
Ohad Ben-Ari – piano
Beethoven: Piano Trio No.1 in C major, Op. 1/1
Israeli Piece (TBA)
Schumann: Piano Trio No. 1 in D minor , Op. 63

20:30 ,6.22.26 , מוצ"ש.2

מוּזתיקה
ארה"ב) – כינור/וונג (סין-שאו דונג
אגתה שימצ'בסקה (פולין) – כינור
אברי לויתן – ויולה
צבי פלסר – צ'לו
ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם
84 . אופ, שישיית כלי קשת בלה מז'ור:דבוז'ק
02 . אופ,במול מז'ור- שמיניית כלי קשת במי:מנדלסון
ויצירות נוספות לכלי קשת

80:00 ,21.22.26 , מוצ"ש.8

שלישיית מונדריאן
דניאל ברד – כינור
הילה קרני – צ'לו
ארי – פסנתר-אוהד בן
1 ' מס1 . אופ, בדו מז'ור1 ' שלישיית פסנתר מס:בטהובן
)יצירה ישראלית (תפורסם
36 . אופ, ברה מינור1 ' שלישיית פסנתר מס:שומאן

3. Sunday, 27.11.16, 20:30

80:00 ,87.22.26 ,' יום א.0

Casals Quartet (Spain)

)רביעיית קזאלס (ספרד

Vera Martínez – violin
Abel Tomàs – violin
Jonathan Brown – viola
Arnau Tomàs – cello
Beethoven: String Quartet No. 1 in F major, Op. 18
No.1
Kurtag: Moments musicaux, for string quartet,
Op.44
Brahms: String Quartet No. 3 in B-flat major, Op.
67

ורה מרטינז – כינור
אבל תומא – כינור
ג'ונתן בראון – ויולה
ארנאו תומא – צ'לו
1 ' מס14 . אופ, בפה מז'ור1 ' רביעיית כלי קשת מס:בטהובן
88 . אופ, שישה מומנטים מוסיקליים:קורטג
36 . אופ,במול מז'ור- בסי6 ' רביעיית כלי קשת מס:ברהמס

4. Saturday, 10.12.16, 20:30

80:00 ,20.28.26 , מוצ"ש.4

Jerusalem Trio

שלישיית ירושלים

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

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

Faure: Violin Sonata No. 1 in A major, Op. 13
Chopin: Cello Sonata in G minor, Op. 62
Ravel: Piano Trio in A minor

16 . אופ, בלה מז'ור1 ' סונטה לכינור ולפסנתר מס:פורה
30 . אופ, סונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור:שופן
 שלישיית פסנתר בלה מינור:ראוול

5. Thursday, 22.12.16, 20:30

80:00 ,88.28.26 ,' יום ה.6

Israeli Chamber Project

הפרויקט הקאמרי הישראלי

Daniel Bard – violin | Matan Dagan – violin |
Shuli Waterman – viola | Michal Korman – cello
Ira Givol – cello | Tibi Cziger – clarinet
Mozart: Clarinet Quartet in E-flat major (after Violin
Sonata K. 380)
Israeli Piece (TBA)
Gershwin: “Porgy and Bess”, Suite for Clarinet and
Strings
Beethoven: String Quintet in A major, Op. 47 (after
“Kreutzer” Sonata)

6. Thursday, 5.1.17, 20:30

Meitar Ensemble with Claire
Meghnagi and Chen Halevi
Claire Meghnagi – soprano | Chen Halevi - clarinet
Jonathan Hadas – clarinet | Gilad Harel – clarinet
Amit Dolberg – Piano
Meitar Ensemble
Pierre-André Valade (France) – conductor
Mozart: Serenade for Three Clarinets
Philippe Leroux: Quintet for Flute, Clarinet, Violin,
Cello and Piano
Schubert: “The Shepherd on the Rock”, for
Soparno, Clarinet and Piano
Mahler: Symphony No. 4 in G major (arr. for a 17
players ensemble and Soparno by Karl Aage Rasmussen)

דניאל ברד – כינור | מתן דגן – כינור
שולי ווטרמן – ויולה | מיכל קורמן – צ'לו
עירא גבעול – צ'לו | טיבי צייגר – קלרינט
במול מז'ור (ע"פ- רביעייה לקלרינט ולכלי קשת במי:מוצרט
)642 .הסונטה לכינור ק
)יצירה ישראלית (פרטים יפורסמו בהמשך
 סוויטה לקלרינט ולכלי קשת," "פורגי ובס:גרשווין
 (ע"פ86 . אופ, חמישייה לכלי קשת בלה מז'ור:בטהובן
)"סונטת "קרויצר

80:00 ,6.2.27 ,' יום ה.6

אנסמבל מיתר מארח את
קלייר מגנאג'י וחן הלוי
קלייר מגנאג'י – סופרן | חן הלוי – קלרינט
יונתן הדס – קלרינט | גלעד הראל – קלרינט
עמית דולברג – פסנתר
אנסמבל מיתר
פייר אנדרה ואלאד (צרפת) – מנצח
 סרנדה לשלושה קלרינטים:מוצרט
 צ'לו ופסנתר, כינור, קלרינט, חמישייה לחליל:פיליפ לרו
 קלרינט ופסנתר, לסופרן," "הרועה על הסלע:שוברט
16  בסול מז'ור (עיבוד לאנסמבל של8 ' סימפוניה מס:מאהלר
)נגנים וסופרן מאת קאלר אאגה רסמוסן

7. Saturday, 11.2.17, 20:30

Sharon Kam – Clarinet
Enrico Pace (Italy) - Piano
Debussy: Première rhapsodie, for Clarinet and
Piano
Gade: Fantasiestücke for Clarinet and Piano, Op.43
Hindemith: Clarinet Sonata in B-flat major
Berg: Four Pieces for Clarinet and Piano, Op.5
Brahms: Clarinet Sonata No. 1 in F minor, Op. 120
No. 1

8. Sunday, 19.2.17, 20:30

From Duo to Quintet
Tatiana Samouil (Russia/Belgium) – violin
Gergana Gergova (Bulgaria/Germany) – violin
Guy Ben-Ziony – viola
Zvi Plesser – cello
Miri Yampolsky – piano
Schubert: String Trio in B-flat major, D. 581
Faure: Piano Quartet No. 1 in C minor, Op. 15
Lutosławski: Bucolics, for Viola and Cello
Dvořák: Piano Quintet in A major, Op. 81

9. Saturday, 4.3.17, 20:30

Carmel Quartet with Gilad Harel
Rachel Ringelstein – violin
Yonah Zur– violin
Yoel Greenberg – viola
Tami Waterman – cello
Gilad Harel – clarinet
Mendelssohn: String Quartet No. 5 in E-flat major,
Op. 44 No. 3
Yinam Leef: String Quartet No. 3, “Allusive
Episodes”
Mozart: Clarinet Quintet in A major, K. 581

80:00 ,22.8.27 , מוצ"ש.7

שרון קם – קלרינט
אנריקו פאצ'ה (איטליה) – פסנתר
 רפסודיה ראשונה לקלרינט ולפסנתר:דביסי
86 . אופ, קטעי פנטזיה לקלרינט ולפסנתר:גאדה
במול מז'ור- סונטה לקלרינט ולפסנתר בסי:הינדמית
5 . אופ, קטעים לקלרינט ולפסנתר8 :ברג
, לקלרינט ולפסנתר בפה מינור1 ' סונטה מס:ברהמס
1 ' מס102 .אופ

80:00 ,21.8.27 ,' יום א.2

מדואו עד חמישייה
בלגיה) – כינור/טטיאנה סמואיל (רוסיה
גרמניה) – כינור/גרגאנה גרגובה (בולגריה
ציוני – ויולה-גיא בן
צבי פלסר – צ'לו
מירי ימפולסקי – פסנתר
541 . ד,במול מז'ור- שלישיית כלי קשת בסי:שוברט
15 . אופ, בדו מינור1 ' רביעייה לפסנתר ולכלי קשת מס:פורה
 לוויולה ולצ'לו,) דיאלוגים פסטורליים (בוקוליקי:לוטוסלבסקי
41 . אופ, חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מז'ור:דבוז'ק

80:00 ,4.0.27 , מוצ"ש.1

רביעיית כרמל מארחת את גלעד הראל
רחל רינגלשטיין – כינור
יונה צור – כינור
יואל גרינברג – ויולה
תמי ווטרמן – צ'לו
גלעד הראל – קלרינט
,במול מז'ור- במי5 ' רביעיית כלי קשת מס:מנדלסון
6 ' מס88 .אופ
" "תמונות רומזות,6 ' רביעיית כלי קשת מס:ינעם ליף
541 . ק, חמישייה לקלרינט ולכלי קשת בלה מז'ור:מוצרט

10. Thursday, 16.3.17, 20:30

80:00 ,26.0.27 ,' יום ה.20

Jerusalem Trio

שלישיית ירושלים

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

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

Mozart: Piano Trio in B-flat major, K. 502
Bridge: Phantasie for piano trio in C minor
Mendelssohn: Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 49

520 . ק,במול מז'ור- שלישיית פסנתר בסי:מוצרט
 פנטזיה לשלישיית פסנתר בדו מינור:'ברידג
84 . אופ, ברה מינור1 ' שלישיית פסנתר מס:מנדלסון

80:00 ,8.4.27 ,' יום א.22

11. Sunday, 2.4.17, 20:30

The Doric String Quartet (U.K.)

)הרביעייה הדורית (בריטניה

Alex Redington – violin
Jonathan Stone – violin
Hélène Clément – viola
John Myerscough – cello
Mozart: String Quartet No. 22 in B-flat major, K.
589
Britten: String Quartet No. 3
Brahms: String Quartet No. 1 in C minor, Op. 51
No. 1

12. Saturday, 29.4.17, 21:00

Tel-Aviv Quintet with Yaron Kohlberg

אלכס רדינגטון – כינור
ג'ונתן סטון – כינור
הלן קלמנט – ויולה
ג'ון מיירסקו – צ'לו
544 . ק,במול מז'ור- בסי00 ' רביעיית כלי קשת מס:מוצרט
48 . אופ,6 ' רביעיית כלי קשת מס:בריטן
1 ' מס51 . אופ, בדו מינור1 ' רביעיית כלי קשת מס:ברהמס

82:00 ,81.4.27 , מוצ"ש.28

חמישיית תל אביב מארחת את ירון קולברג

Roy Amotz – flute
Yigal Kaminka – oboe
Danny Erdman – clarinet
Itamar Leshem – horn
Nadav Cohen – bassoon
Yaron Kohlberg – piano
Mozart: Quintet for Piano and Winds in E flat major,
K. 452
Berio: Opus Number Zoo, for Wind Quintet and
Narration
Rossini: Sonata for Wind Quartet No. 5 in E-flat
major
Kurt Weill: “Die Dreigroschenoper” Suite (arr. for
Wind Quintet: Alan R. Kay)

R. Strauss: “Till Eulenspiegel” (arr. for Wind Quintet and
Piano: Aaron Dan)

רואי אמוץ – חליל
יגאל קמינקא – אבוב
דני ארדמן – קלרינט
יער-איתמר לשם – קרן
נדב כהן – בסון
ירון קולברג – פסנתר
,במול מז'ור- חמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה במי:מוצרט
850 .ק
 לחמישיית כלי נשיפה וקריינות, אופוס גן חיות:בריו
במול מז'ור- במי5 ' סונטה לרביעיית כלי נשיפה מס:רוסיני
 סוויטה מ"אופרה בגרוש" (עיבוד לחמישיית כלי נשיפה:קורט וייל
) קיי. אלאן ר:מעץ
(עיבוד לחמישיית כלי נשיפה מעץ

" "טיל אוילנשפיגל: שטראוס.ר
) אארון דן:ופסנתר

82:00 ,20.6.27 , מוצ"ש.20

13. Saturday, 13.5.17, 21:00

Chen Halevi – clarinet
Amihai Grosz – viola
Matan Porat – piano

חן הלוי – קלרינט
עמיחי גרוס – ויולה
מתן פורת – פסנתר

Brahms: Clarinet Sonata No. 2 in E-flat major, Op.
120 No. 2
Mozart: Trio for Clarinet, Viola and Piano in E-flat
major, K. 498, “Kegelstatt”
Schubert: Viola (Arpeggione) Sonata in A minor, D.
821
Mantovani: “Da Roma”, for Clarinet, Viola and
Piano

,במול מז'ור- במי0 ' סונטה לקלרינט ולפסנתר מס:ברהמס
0 ' מס102 .אופ
,במול מז'ור- ויולה ופסנתר במי, שלישייה לקלרינט:מוצרט
" "קגלשטט,844 .ק
, סונטה לוויולה (לארפג'ונה) ולפסנתר בלה מינור:שוברט
401 .ד
 ויולה ופסנתר, לקלרינט," "מרומא:מנטובאני

82:00 ,87.6.27 , מוצ"ש.24

14. Saturday, 27.5.17, 21:00

Carmit Zori – violin
Hillel Zori – cello
Shai Wosner – piano

כרמית צרי – כינור
הלל צרי – צ'לו
שי ווזנר – פסנתר

Dvořák: Violin Sonatina in G major, Op. 100
Schulhoff: Duo for Violin and Cello
Janacek: Pohádka, for Cello and Piano
Dvořák: Piano Trio in F minor, Op. 65

122 . אופ, סונטינה לכינור ולפסנתר בסול מז'ור:דבוז'ק
 דואו לכינור ולצ'לו:שולהוף
 לצ'לו ולפסנתר, אגדה:יאנאצ'ק
35 . אופ, צ'לו ופסנתר בפה מינור, שלישייה לכינור:דבוז'ק

15. Saturday, 10.6.17, 21:00

82:00 ,20.6.27 , מוצ"ש.26

Israeli Chamber Project

הפרויקט הקאמרי הישראלי

Itamar Zorman – violin
Yehonatan Berick – violin
Wenting Kang – viola
Michal Korman – cello
Tibi Cziger – clarinet
Assaff Weisman – piano

איתמר זורמן – כינור
יהונתן בריק – כינור
וונטינג קאנג – ויולה
מיכל קורמן – צ'לו
טיבי צייגר – קלרינט
אסף ויסמן – פסנתר
 רביעיית כלי קשת בלה מינור:פריץ קרייזלר
) חמישייה לקלרינט ולכלי קשת (בכורה:מנחם ויזנברג
68 . אופ, חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בפה מינור:ברהמס

Kreisler: String Quartet in A minor
Menachem Wiesenberg: Clarinet Quintet
(Premiere)
Brahms: Piano Quintet in F minor, Op. 34

80:00 ,86.6.27 ,' יום א.26

16. Sunday, 25.6.17, 20:30

)גרמניה/רביעיית נובוס (קוריאה

Novus String Quartet
(Korea/Germany)

ייונג קים – כינור
אוק קים – כינור-יונג
שיונגוון לי – ויולה
וונגווי מון – צ'לו

Jaeyoung Kim – violin
Young-uk Kim – violin
Seungwon Lee – viola
Woongwhee Moon – cello
Mozart: String Quartet No. 19 in C major, K. 465,
“Dissonance”
Ravel: String Quartet in F major
Beethoven: String Quartet No. 14 in C-sharp minor,
Op. 131

,835 . ק, בדו מז'ור14 ' רביעיית כלי קשת מס:מוצרט
""הדיסוננסים
 רביעיית כלי קשת בפה מז'ור:ראוול
161 . אופ,דיאז מינור- בדו18 ' רביעיית כלי קשת מס:בטהובן

הזכות לשינויים שמורה

Piano Rectial Series – סדרת הפסנתר
80:00 ,86.22.26 , מוצ"ש.2

1. Saturday, 26.11.16, 20:30

Alexander Korsantia (Georgia/U.S.A)

)ארה"ב/אלכסנדר קורסנטיה (גאורגיה

Beethoven: Six Variations in F major, Op. 34
Schubert: Piano Sonata No. 21 in B-flat major,
D. 960
Haydn: Piano Sonata in E-flat major, Hop. XVI:49
Ravel: La valse (arr. for piano Solo by Korsantia)

68 . אופ, שש ואריאציות בפה מז'ור:בטהובן
432 . ד,במול מז'ור- בסי01 ' סונטה לפסנתר מס:שוברט
XVI:49 . הוב,במול מז'ור- סונטה לפסנתר במי:היידן
) הוואלס (גרסה לפסנתר סולו מאת קורסנטיה:ראוול

80:00 ,86.8.27 , מוצ"ש.8

2. Saturday, 25.2.17, 20:30

בוריס גילטבורג

Boris Giltburg
Beethoven: Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor,
Op. 27 No. 2, Sonata quasi una fantasia,
“Moonlight”
Brahms: 7 Fantasien, op. 116
Rachmaninoff: 13 Preludes, Op. 32

06 . אופ,דיאז מינור- בדו18 ' סונטה לפסנתר מס:בטהובן
" "אור הירח, סונטה כמעין פנטזיה,0 'מס
113 . אופ, פנטזיות6 :ברהמס
60 . אופ, פרלודים16 :רחמנינוב

80:00 ,22.0.27 , מוצ"ש.0

3. Saturday, 18.3.17, 20:30

ויקטור סטניסלבסקי

Victor Stanislavsky
Bach/Liszt: Fantasy and Fugue in G minor, BWV
542
Liszt: “Après une Lecture de Dante”, Fantasia quasi
Sonata
Chopin: Fantasie in F minor, Op. 49
Scriabin: Fantasie in B minor, Op.28

BWV 542 , פנטזיה ופוגה בסול מינור:ליסט/באך
 פנטזיה כמעין סונטה," "בעקבות קריאה בדנטה:ליסט
84 . אופ, פנטזיה בפה מינור:שופן
04 . אופ, פנטזיה בסי מינור:סקריאבין

82:00 ,2.4.27 , מוצ"ש.4

4. Saturday, 8.4.17, 21:00

דניאל גורטלר

Daniel Gortler
Bach: English Suite No. 6 in D minor, BWV 811
Berg: Piano Sonata, Op. 1
Brahms: Piano Sonata No. 3 in F minor, Op. 5

BWV 811 , ברה מינור3 ' סוויטה אנגלית מס:באך
1 . אופ, סונטה לפסנתר:ברג
5 . אופ, בפה מינור6 ' סונטה לפסנתר מס:ברהמס

82:00 ,6.6.27 , מוצ"ש.6

5. Saturday, 6.5.17, 21:00

ינון ברנתן

Inon Barnatan
Bach/Brahms: Chaconne in D minor
Beethoven: Piano Sonata No. 31 in A-flat major,
Op. 110
Ligeti: Musica ricercata
Brahms: Variations and Fugue on a Theme by
Handel, Op. 24

 שאקון ברה מינור:ברהמס/באך
112 . אופ,במול מז'ור- בלה61 ' סונטה לפסנתר מס:בטהובן
 מוסיקה ריצ'רקטה:ליגטי
08 . אופ, ואריאציות ופוגה על נושא של הנדל:ברהמס

82:00 ,0.6.27 , מוצ"ש.6

6. Saturday, 3.6.17, 21:00

שי ווזנר

Shai Wosner
Schubert: Piano Sonata No. 16 in A minor, D. 845
Schubert: Piano Sonata No. 17 in D major, D. 850
Schubert: Piano Sonata No. 17 in G major, D. 894

485 . ד, בלה מינור13 ' סונטה לפסנתר מס:שוברט
452 . ד, ברה מז'ור16 ' סונטה לפסנתר מס:שוברט
448 . ד, בסול מז'ור14 ' סונטה לפסנתר מס:שוברט

הזכות לשינויים שמורה

תגליות ליליות – מוסיקה קאמרית באווירה אחרת
 דק' ללא הפסקה62 - | משך הקונצרט – כ01:62 -לילות חמישי החל מ
לאחר הקונצרט – בירה מהחבית | לאחר הבירה נארח הרכב סטודנטים נבחר לקונצרט קצר עד חצות

Nocturnal Revelations: Chamber Music in Different
Atmosphere
Thursdays nights starting at 21:00 | ca 70 min. program without a break
Post concert beer and a guest student ensemble in a late-night concert

1. Thursday, 15.12.16, 21:30

Tel-Aviv Saxophone Quartet

82:00 ,26.28.26 ,' יום ה.2

אביב-רביעיית הסקסופונים של תל

Jonathan Chazan – soprano saxophone
Ziv Slama – alto saxophone
Gan Lev – tenor saxophone
Yanir Ritter – baritone saxophone
Erkki-Sven Tüür: Lamentatio, for Saxophone
Quartet
Salvatore Sciarrino: Pagine for Saxophone
Quartet (arr. of works by Gesualdo, Bach, Scarlatti,
Mozart, Gershwin, Cole Porter and more…)

יונתן חזן – סקסופון סופרן
זיו סלמה – סקסופון אלט
גן לב – סקסופון טנור
יניר ריטר – סקסופון בריטון
 לרביעיית סקסופונים, למנטציו:ארקי סוון טור
 פאג׳ינה לרביעיית סקסופונים (קובץ:סלווטורה שארינו
 קול, גרשווין, מוצרט, סקרלטי, באך,עיבודים ליצירות מאת ג'זואלדו
)...פורטר ועוד

 לרביעיית סקסופונים,Rasch :פרנקו דונאטוני

Franco Donatoni: Rasch, for Saxophone Quartet

82:00 ,8.8.27 ,' יום ה.8

2. Thursday, 2.2.17, 21:30

Tempera Ensemble

אנסמבל טמפרה

Yigal Meltzer – trumpet
Gam Lev – saxophone
Tomer Yariv – percussion
Amit Dolberg – piano

יגאל מלצר – חצוצרה
גן לב – סקסופון
תומר יריב – כלי הקשה
עמית דולברג – פסנתר

Bernstein: Candide Overture
Jean Rivier: Concerto for Alto Sax and Trumpet
Milhaud: Scaramouche
Bartok: Romanian Folk Dances
Ari Ben-Shabetai: Tempera
Piazzolla: Piazzolla’s Dreams
Tomer Yariv: Fractures, Hommage to Frank Zappa
Shostakovich: Symphony No. 6, Finale

" פתיחה ל"קדניד:ברנשטיין
 קונצ'רטו לסקסופון אלט וחצוצרה:ז'אן ריבייה
 סקרמוש:מיו
 ריקודים רומניים:ברטוק
 טמפרה:שבתאי-ארי בן
 חלומות פיאצולה:פיאצולה
 מחווה לפרנק זאפה, שברים:תומר יריב
3 ' פינאלה מתוך סימפוניה מס:'שוסטקוביץ

82:00 ,80.0.27 ,' יום ה.0

3. Thursday, 23.3.17, 21:30

Israeli Chamber Project

הפרויקט הקאמרי הישראלי

Daniel Bard – violin
Violin (TBA)
Wenting Kang – viola
Michal Korman – cello
Tibi Cziger – clarinet
Yael Kareth – piano
Milhaud: La Création du monde, Op. 81b (piano
quintet version by the composer)

Messiaen: Quatuor pour la fin du temps – for violin,
clarinet, cello and piano

דניאל ברד – כינור
)כינור (יפורסם
וונטינג קאנג – ויולה
מיכל קורמן – צ'לו
טיבי צייגר – קלרינט
יעל קרת – פסנתר
(גרסה לחמישיית פסנתר מאת

b41 . אופ, בריאת העולם:מיו
)המלחין

 צ'לו, קלרינט, רביעייה לאחרית הימים – לכינור:מסיאן
ופסנתר

82:00 ,22.6.27 ,' יום ה.4

4. Thursday, 18.5.17, 21:30

)ישראל/אנסמבל אלזה (גרמניה

Else Ensemble (Germany/Israel)
Franziska Hoelscher – violin
Hed Yaron Mayersohn – violin
Miriam Manasherov – viola
Benedict Kloeckner – cello
Daniela Shemer – cello
Shelly Ezra – clarinet
Naaman Wagner – piano

פרנציסקה הולשר – כינור
מאירסון – כינור-הד ירון
מרים מנשרוב – ויולה
בנדיקט קלוקנר – צ'לו
דניאלה שמר – צ'לו
שלי עזרא – קלרינט
נעמן וגנר – פסנתר

Gian Carlo Menotti: Trio for Violin, Clarinet and
Piano
Mordecai Seter: Trio for Violin, Cello and Piano
Hans Gal: Quintet for Clarinet and String, Op. 107
Nino Rota: Trio for Clarinet, Cello and Piano

 קלרינט ופסנתר, שלישייה לכינור:ג'אן קרלו מנוטי
 צ'לו ופסנתר, שלישייה לכינור:מרדכי סתר
126 . אופ, חמישייה לקלרינט ולכלי קשת:הנס גל
 צ'לו ופסנתר, שלישייה לקלרינט:נינו רוטה

הזכות לשינויים שמורה

קונצרטים מיוחדים
Special Concerts
Friday, 4.11.16, 12:00

Musethica
Xiao-Dong Wang (China/U.S.A) – violin
Agata Szymczewska (Poland) – violin
Avri Levitan – viola
Zvi Plesser – Cello
And a selected group of excellent young
musicians from Israel and abroad
Mozart: String Quintet in C minor, K. 406
Arensky: Quartet for Violin, Viola and Two Cellos in
A minor, Op. 35
Brahms: String Quintet no. 1 in F major, Op. 88

Tuesday, 15.11.16, 20:00, Ran Baron Hall

Concert for Saxophone in D
Jonathan Chazan – soprano saxophone
Dowland: Flow My Tears (1596)
Bach: Partita in D minor, BWV 1004 (1720)
Korngold: Symphonic Serenade in B-flat major, Op. 39

12:00 ,4.22.26 ,'יום ו

מוּזתיקה
ארה"ב) – כינור/וונג (סין-שאו דונג
אגתה שימצ'בסקה (פולין) – כינור
אברי לויתן – ויולה
צבי פלסר – צ'לו
ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם
823 . ק, חמישיית כלי קשת בדו מינור:מוצרט
65 . אופ, ויולה ושני צ'לי בלה מינור, רביעייה לכינור:ארנסקי
44 . אופ, בפה מז'ור1 ' חמישיית כלי קשת מס:ברהמס

 אולם רן ברון,80:00 ,26.22.26 ,'יום ג

קונצרט לסקסופון ברה
יונתן חזן – סקסופון סופרן
)1543(  שטפו דמעותיי:דאולנד
)1602( 1228  רי"ב, פרטיטה ברה מינור:באך
)1454( Kind of Blue  מתוך,"So What" :מיילס דיוויס

Thursday, 19.1.17, 20:00

The Israeli Schubertiade
Music Director: Raz Kohn
Schubert
4 Impromptus, D 935
Daniel Gortler, piano
“Winterreise”, D. 911, Song Cycle
Benjamin Appl (U.K.), baritone

Graham Johnson (U.K.), piano
Friday, 12.5.17, 11:30

Manhattan Chamber Players
Alexi Kenney– violin
Yuval Herz – cello
Molly Carr – viola
Oded Hader – cello
Luke Fleming – viola and artistic director
Hillel Zori – guest cellist
R. Strauss: Sextet from Capriccio, Op. 85
Mozart: String Quintet in G minor, K. 516
Tchaikovsky: String Sextet in D minor "Souvenir de
Florence", Op. 70

20:00 ,21.2.27 ,'יום ה

השוברטיאדה הישראלית
 רז כהן:מנהל מוסיקלי
שוברט
465 . ד,ארבעה אימפרומפטי לפסנתר סולו
 פסנתר,דניאל גורטלר
 מחזור שירים לקול ולפסנתר,411 . ד,""מסע חורף
 בריטון,)בנג'מין אפל (בריטניה
 פסנתר,)גרהם ג'ונסון (בריטניה

22:00 ,28.6.27 ,'יום ו

Manhattan Chamber Players
אלכסיי קני – כינור
יובל הרץ – כינור
מולי קאר – ויולה
עודד הדר – צ'לו
לוק פלמינג – ויולה וניהול אמנותי
הלל צרי – צ'לן אורח
45 . אופ, שישייה מתוך קפריצ'יו: שטראוס.ר
513 . ק, חמישייה לכלי קשת בסול מינור:מוצרט
 "מזכרת, שישייה לכלי קשת ברה מינור:צ'ייקובסקי
62 . אופ,"מפירנצה

