נשיא כבוד  -מקסים ונגרוב
מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר

ה מ ר כ ז
למוסיקה
קאמרית
העונה ה25-
ת ש ע ” ד
2013-2014
ניהול מוסיקלי והפקה:
ד”ר רז בנימיני

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,

תכנית “רביעיית הבית” עם הרביעייה הדורית (בריטניה)

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית
לעונת .2013-14
ארבע סדרות הקונצרטים ,בהשתתפות מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ
ומהעולם ,יתקיימו באודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,אשר
בפינת הרחובות שטריקר-לואי מרשל-ברנדייס.

המרכז למוסיקה קאמרית מתכבד לחנוך בעונה זו את תכנית “רביעיית הבית”
עם הרביעייה הדורית (בריטניה) ,הנמנית כיום עם צמרת רביעיות כלי הקשת
בדור הצעיר בעולם .במסגרת תכנית זו תתארח הרביעייה בקונסרבטוריון למשך
שבוע בחודש מאי  ,2014תופיע בשני קונצרטים ,תשתף פעולה עם מוסיקאים
ישראלים ותנחה סדנאות אינטנסיביות פתוחות לקהל ,בהשתתפות הרכבים
קאמריים מצטיינים של תלמידי הקונסרבטוריון אשר יציגו את פירות עבודתם
בקונצרט מיוחד .מידע על הקונצרטים שתגיש הרביעייה תוכלו למצוא בעלון זה.
פרטים מלאים על כל פעילויות התכנית יפורסמו בהמשך העונה .תכנית זו היא
גולת הכותרת של הפעילויות החינוכיות של המרכז למוסיקה קאמרית ,הכוללות
גם כיתות אמן ומפגשים בין אמנים לתלמידים .קיומה מתאפשר הודות לתרומתה
הנדיבה של מינה צאלים ,מנויית המרכז וחברת אגודת ידידי הקונסרבטוריון.

הסדרה הקאמרית
בסדרת הדגל של המרכז נארח העונה שלוש מרביעיות כלי הקשת הבולטות
באירופה  -רביעיית קוס (גרמניה) ,הרביעייה הדורית (בריטניה) ,ורביעיית
ארטמיס (גרמניה) .כמה מהמוסיקאים המובילים בעולם בדור הצעיר יגיעו אלינו
במסגרת אנסמבל הקשתנים מפסטיבל דלפט (הולנד) .הוויולנית הנודעת טבאה
צימרמן (גרמניה) תחבור אל הפרויקט הקאמרי הישראלי המוכר לנו בתכניותיו
המקוריות ובביצועיו הרעננים .גם הצ'לן פרנס הלמרסון (שבדיה) יחבור לעמיתים
ישראלים ,בהם הצ'לן הלל צרי ,למפגש קאמרי על בימתנו .הכנר איתמר זורמן,
בוגר הקונסרבטוריון ,חוזר אלינו לאחר שזכה לאחרונה בתחרות צ'ייקובסקי ,והכנר
גיא בראונשטיין חובר לכמה מעמיתיו  -בהם הקלרניתן חן הלוי והצ'לן צבי פלסר
 לתכנית פסטיבלית ותוססת .חמישיית תל-אביב תתארח על בימתנו לראשונה,ביצירות שנכתבו בהשראת ג'ז ,ריקודים דרום אמריקאים ומוסיקת סלון צרפתית.
אנסמבל מיתר יחגוג עשור בתכנית בהשראה עממית ,ואת יובל ה 150 -להולדתו של
ריכרד שטראוס ,נציין בתכנית ייחודית מיצירותיו הקאמריות ,בביצוע קשתנים בכירים
מן התזמורת הפילהרמונית הישראלית והפסנתרן ויקטור סטניסלבסקי .נחזור
ונפגוש העונה גם את שלישיית מונדריאן ורביעיית כרמל.

טריו  -שלושה קונצרטים במוצ"ש עם שלישיית ירושלים
שלישיית ירושלים תגיש גם העונה סדרה ייחודית של שלושה קונצרטים ממיטב
הרפרטואר לשלישיית פסנתר.

מקווים לראותכם בין מנויינו,
רז בנימיני וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

בהיותו חלק מהקונסרבטוריון ,נותן המרכז למוסיקה קאמרית במה למוסיקאים
מוכשרים ,ומהווה מטרה ,יעד ודוגמא אליהם ישאפו תלמידי הקונסרבטוריון .חלפה
שנה מאז חנכנו את הבניין החדש ,וחזרנו הביתה לאודיטוריום הנפלא  -והמיוחד
במינו  -שלנו .המרכז למוסיקה קאמרית הינו גולת הכותרת בפעילות הענפה
והמגוונת של הקונסרבטוריון ,שתכלול השנה גם את “תכנית פרלמן” ,סדנא
למוסיקה עתיקה ,פניה החוצה בקונצרטי צלילים צעירים לילדי גנים ,פסטיבל 40
שנה לתחרות רובינשטיין ,ועוד ועוד .אבקש לברך את קהל מנויינו ,ולאחל עונת
מוסיקה מהנה לכולנו .ועוד אוסיף תודה מיוחדת לעוסקים במלאכה ,ובראשם
ד”ר רז בנימיני.
גבי ברון  -יו”ר הוועד המנהל

 40שנה לתחרות רובינשטיין  -סדרת רסיטלים לפסנתר
אנו מתכבדים לשתף פעולה עם התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור
רובינשטיין ,ולהציג בפניכם תכנית רסיטלים ייחודית בביצוע זוכי פרסים בתחרות
בעבר ,וכן  -זוכה התחרות הקרובה ,אשר תתקיים במאי .2014

אמנות השיר  -סדרת רסיטלים קוליים
סדרה חדשה וייחודית זו תציג רפרטואר שאינו זוכה כמעט לבמה מקצועית בארץ.
מיטב הזמרים מהארץ ומהעולם ,בהם זמר הקונטרה-טנור הנודע אנדראס שול
(גרמניה) ,יציגו ארבעה מבטים אישיים על מסורת השיר האמנותי.
רכשו מינוי והבטיחו מקומותיכם מראש לעונה ה 25 -של המרכז למוסיקה
קאמרית!

חזרנו לבית החדש-ישן שלנו וההרגשה היא של המשכיות ,כאילו לא יצאנו מכאן
אף לרגע אחד .הקהל הנאמן שלנו מגיע לקונצרטים ,האמנים מציגים איכות
ותלמידים שלנו מגלים מדי ערב מודל לחיקוי ,דוגמה ומופת לעשייה מוסיקלית.
כל קונצרט הוא דקות של קסם .לכולנו .כל קונצרט הוא ימים רבים של עבודה,
של מלאכת מחשבת .אנרגיות אין סופיות עבור רגעים ספורים של קסם! פאזל
שחייבים להרכיב נכון .אבקש לאחל לצוות המרכז למוסיקה קאמרית  -לד”ר רז
בנימיני ,לסבטלנה צ’רניאקוב ולאסתי מריאן  -את מירב הברכות על עבודתם
המסורה והמקצועית .אבקש לאחל לקהל שלנו הנאה רבה ממוסיקה טובה גם
בעונה החדשה.
קוסטין קנליס-אוליאר  -מנהל הקונסרבטוריון

הסדרה
קאמרית
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 .1רביעיית קוס (גרמניה)
יאנה קוס כינור  אוליבר ווייל כינור
ויליאם קולמן ויולה  מיכאיל חכנאזריאן צ’לו
הרביעייה :המאסטרים הגדולים  -תכנית א’
היידן רביעיית כלי קשת ברה מז’ור ,אופ 50 .מס’ 6
בריטן רביעיית כלי קשת מס’  ,3אופ94 .
שוברט רביעיית כלי קשת מס’  15בסול מז’ור ,ד887 .

יום א’20:30 ,6.10.13 ,

 .2קשתני פסטיבל דלפט (הולנד)
ליזה פרשטמן (הולנד) כינור  אייאקו טנאקה (צרפת) כינור
גיא בן -ציוני (ישראל/גרמניה) ויולה  ליז ברטו (צרפת) ויולה
יוהנס רוסטאמו (פינלנד) צ’לו  אליסה וולרשטיין (ארה”ב) צ’לו
 24מיתרים  -תכנית א’
בטהובן שלישיית כלי קשת בדו מינור ,אופ 9 .מס’ 3
קורנגולד שישיית כלי קשת ברה מז’ור ,אופ10 .
מנדלסון חמישיית כלי קשת מס’  1בלה מז’ור ,אופ18 .

יום ד’20:30 ,6.11.13 ,

 .3רביעיית כרמל מארחת את רון זלקה
רחל רינגלשטיין כינור  ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה  תמי ווטרמן צ’לו
רון זלקה קלרנית
רפסודיה הונגרית
היידן רביעיית כלי קשת בדו מז’ור ,אופ 54 .מס’ 2
ליגטי רביעיית כלי קשת מס’ “ ,1מטמורפוזות ליליות”
ברהמס חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי מינור ,אופ115 .

מוצ”ש20:30 ,23.11.13 ,

הסדרה
קאמרית

הסדרה
קאמרית

המרכז למוסיקה קאמרית
עונה 2013-2014 - 25

המרכז למוסיקה קאמרית
עונה 2013-2014 - 25

 .4חמישיית תלאביב מארחת את רון טרכטמן

 .6אנסמבל מיתר חוגג עשור

רואי אמוץ חליל  יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרנית  איתמר לשם קרן-יער  נדב כהן בסון
רון טרכטמן פסנתר

אנסמבל מיתר  יובל צורן מנצח
תהילה ניני-גולדשטיין סופרן  ברכה קול מצו-סופרן
איילת אמוץ-אברמסון מצו-סופרן
תלמידי פרויקט תדרים והקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
מקהלת “בת קול” ומקהלת “מעיין” בניצוח ענת מורג

אמריקאים בפריז
איבר שלושה קטעים קצרים לחמישיית כלי נשיפה
פרנסה חמישיית כלי נשיפה מס’ 1
ברבר “מוסיקת קיץ” לחמישיית כלי נשיפה
גונתר שולר סוויטה לחמישיית כלי נשיפה
חוליו מדאייה סוויטה פופולארית ברזילאית לחמישיית כלי נשיפה
וילה לובוס חמישייה בסגנון שורו
פולנק שישייה לכלי נשיפה ולפסנתר

מוצ”ש20:30 ,7.12.13 ,

קול העם
סטרווינסקי שלושה שירים יפניים ,לקול ,פסנתר ,רביעיית כלי קשת ,פיקולו,
חליל ,קלרנית וקלרנית בס
ראוול שירי מלארמה ,לקול ,פסנתר ,רביעיית כלי קשת ,פיקולו ,חליל ,קלרנית
וקלרנית בס
ברטוק שירי עם סלובקיים למקהלה ואנסמבל
ברטוק קונטרסטים ,לכינור ,קלרנית ופסנתר
בריו “שירי עם” ,לקול ,חליל ,קלרנית ,גיטרה ,ויולה ,צ’לו וכלי הקשה

מוצ”ש20:30 ,25.1.14 ,

 .5הפרויקט הקאמרי הישראלי מארח את טביאה צימרמן

 .7גיא בראונשטיין מארח

איתמר זורמן כינור  דניאל ברד כינור
גיא בן -ציוני ויולה  טביאה צימרמן (גרמניה) ויולה
מיכל קורמן צ’לו  ערן בורוביץ’ קונטרבס
טיבי צייגר קלרנית  מור בירון בסון
אלון ראובן קרן-יער  אסף ויסמן פסנתר

גיא בראונשטיין כינור  צבי פלסר צ’לו
גילי שוורצמן חליל  חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער  מירי ימפולסקי פסנתר

הוויולה במרכז
שומאן שלוש רומנסות לוויולה ולפסנתר ,אופ94 .
הינדמית שמינייה לקלרנית ,בסון ,קרן-יער ,כינור,
שתי וויולות ,צ’לו וקונטרבס
אלבניז סוויטה אספניולה (עיבוד לשביעייה)
עדן פרטוש פנטזיה לשלישיית פסנתר
מוצרט חמישייה לכלי קשת בדו מז’ור ,ק515 .

יום ה’20:30 ,26.12.13 ,

נשפים ,חגיגות ,מחולות
קודאי מחולות גלאנטה
(עיבוד לפסנתר ,כינור ,צ’לו ,חליל ,קלרנית וקרן-יער מאת אוהד בן-ארי)
נינו רוטה שלישייה לחליל ,כינור ופסנתר
גלינקה שלישייה פאתטית ברה מינור ,לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הומל אדאג’ו ,ואריאציות ורונדו על “מינקה היפה” ,לחליל ,צ’לו ופסנתר ,אופ78 .
פולנק סוויטה מתוך “הזמנה לטירה” ,לקלרנית ,כינור ופסנתר
ר .שטראוס סוויטה מתוך “אביר הוורד”
(עיבוד לפסנתר ,כינור ,צ’לו ,חליל ,קלרנית וקרן-יער מאת אוהד בן-ארי)

מוצ”ש20:30 ,8.2.14 ,

הסדרה
קאמרית

הסדרה
קאמרית
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 .8שלישיית מונדריאן

 .11קשתני הפילהרמונית עם ויקטור סטניסלבסקי

אוהד בן-ארי פסנתר  דניאל ברד כינור  הילה קרני צ’לו

סעידה בר-לב כינור  עמנואלה סילבסטרי צ’לו
אמיר ואן דר האל ויולה
ויקטור סטניסלבסקי פסנתר

שלישייה עם ואריאציות
בטהובן ואריאציות קקדו לשלישיית פסנתר ,אופ 121 .א’
ויינברג שלישיית פסנתר ,אופ24 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

יום ה’20:30 ,20.2.14 ,

 150שנה להולדתו של ריכרד שטראוס
ר .שטראוס סונטה לכינור ולפסנתר במי-במול מז’ור ,אופ18 .
ר .שטראוס סונטה לצ’לו ולפסנתר בפה מז’ור ,אופ6 .
ר .שטראוס רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בדו מינור ,אופ13 .

מוצ”ש21:00 ,3.5.14 ,

 .9פרנס הלמרסון (שבדיה) ועמיתיו הישראלים

 .12איתמר זורמן  -רסיטל כינור

סרגיי אוסטרובסקי כינור  ברכה מלכין כינור
רומן שפיצר ויולה  שולי ווטרמן ויולה
הלל צרי צ’לו  פרנס הלמרסון (שבדיה) צ’לו

איתמר זורמן כינור (זוכה תחרות צ’ייקובסקי )2011
רומן רבינוביץ’ פסנתר (זוכה תחרות רובינשטיין )2008

 24מיתרים  -תכנית ב’
מוצרט סימפוניה קונצ’רטנטה במי-במול מז’ור ,ק( 364 .גרסה לשישיית כלי קשת)
שולהוף שישיית כלי קשת
ברהמס חמישיית כלי קשת מס’  2בסול מז’ור ,אופ111 .

אינטימיות בשניים
שוברט סונטה לכינור ולפסנתר בלה מינור ,ד385 .
ברהמס סונטה לכינור ולפסנתר מס’  2בלה מז’ור ,אופ100 .
ברטוק סונטה לכינור ולפסנתר מס’ 1

יום ב’20:30 ,12.5.14 ,

יום ה’20:30 ,8.3.14 ,

 .10הפרויקט הקאמרי הישראלי

 .13הרביעייה הדורית (בריטניה)

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור  כינור (יפורסם)  גיא בן -ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו  גי אשד חליל
טיבי צייגר קלרנית  סיון מגן נבל  יעל קרת פסנתר

אלכס רדינגטון כינור  ג’ונתן סטון כינור
סיימון טאנדרי ויולה  ג’ון מיירסקו צ’לו

השראה צרפתית
מוצרט רביעייה לחליל ולכלי קשת בלה מז’ור ,ק298 .
דביסי רפסודיה ראשונה ,לקלרנית ולפסנתר
טקמיצו ואז ידעתי שהיתה זו הרוח ,לחליל ,ויולה ונבל
ראוול מבוא ואלגרו לנבל ,חליל ,קלרנית ורביעיית כלי קשת
קרטר  ,Esprit Rude / Esprit Douxלחליל ולקלרנית
סרג’ו נטרא מוסיקה לניקנור ,לנבל ,חליל ,קלרנית ורביעיית כלי קשת
פורה חמישייה לפסנתר ולכלי קשת מס’  1ברה מינור ,אופ89 .

הרביעייה :המאסטרים הגדולים  -תכנית ב’
היידן רביעיית כלי קשת בדו מז’ור ,אופ 76 .מס’ “ ,3הקיסר”
יאנאצ’ק רביעיית כלי קשת מס’ “ ,1סונטת קרויצר”
בטהובן רביעיית כלי קשת מס’  12במי-במול מז’ור ,אופ127 .
קונצרט זה מתקיים במסגרת תכנית רביעיית הבית עם הרביעייה הדורית,
בתמיכתה הנדיבה של מינה צאלים ,מנויית המרכז וחברת אגודת
ידידי הקונסרבטוריון

יום ה’20:30 ,22.5.14 ,
מוצ”ש20:30 ,22.3.14 ,

ט ר י ו

הסדרה
קאמרית
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שלושה קונצרטים במוצ”ש עם
שלישיית ירושלים
רועי שילוח כינור  אריאל טושינסקי צ’לו  ירון רוזנטל פסנתר

 .1ליבה של אירופה

 .14הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור
טלי גולדברג כינור
יונה צור ויולה
מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית
אסף ויסמן פסנתר

היידן שלישיית פסנתר בדו מז’ור,
נובאק שלישיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופQuasi una Ballata ,27 .
דבוז’ק שלישיית פסנתר בפה מינור ,אופ65 .
הוב XV:27

מוצ”ש20:30 ,26.10.13 ,

בין מזרח למזרח
שולהוף דואו לכינור ולצ’לו
מנחם ויזנברג חמישייה לקלרנית ולכלי קשת (בכורה)
חצ’טוריאן שלישייה לקלרנית ,כינור ופסנתר
דבוז’ק חמישייה לפסנתר ולכלי קשת בלה מז’ור ,אופ81 .

 .2רוחות של תשוקה

מוצ”ש21:00 ,14.6.14 ,

בטהובן שלישיית פסנתר ברה מז’ור ,אופ 70 .מס’ “ ,1הרוחות”
קורנגולד שלישיית פסנתר ברה מז’ור ,אופ1 .
שומאן שלישיית פסנתר מס’  1ברה מינור ,אופ63 .

 .15רביעיית ארטמיס (גרמניה)
וינטה סרייקה כינור
גרגור זיגל כינור
פרידמן ויגלה ויולה
אקרט רונגה צ’לו

מוצ”ש20:30 ,11.1.14 ,

הרביעייה :המאסטרים הגדולים  -תכנית ג’
בטהובן רביעיית כלי קשת מס’  14בדו-דיאז מינור ,אופ131 .
שוברט רביעיית כלי קשת מס’  14ברה מינור ,ד“ ,810 .המוות והעלמה”

 .3בין צרפת לגרמניה

יום א’20:30 ,22.6.14 ,
דביסי סוויטה קטנה (עיבוד לשלישייה  -דורון טויסטר)
מנדלסון שלישיית פסנתר מס’  2בדו מינור ,אופ66 .
שוסון שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ3 .

מוצ”ש21:00 ,28.6.14 ,

הזכות לשינויים שמורה

הזכות לשינויים שמורה

 40שנה
לתחרות
רובינשטיין
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סדרת רסיטלים לפסנתר
כל הרסיטלים בסדרה יתקיימו בימי שישי בשעה .11:30
לפני כל קונצרט ,החל משעה  ,10:30יוקרנו קטעי סרטים
המתעדים כיתות אמן שהנחה ארתור רובינשטיין ,וכן קונצרטים
בביצוע הפסנתרנים המשתתפים בסדרה .ההקרנות ייערכו
באולם רן ברון ,סמוך לאודיטוריום בו יתקיימו הרסיטלים עצמם.

הסדרה נערכת ומופקת בשיתוף
עמותת ארתור רובינשטיין הבינלאומית למוסיקה
מנהלת מוסיקלית שותפה :עדית צבי
מפיקה שותפה :שולי הברמן

 .1אלכסנדר קורסנטיה (גאורגיה/ארה”ב)

 .5איגור לוויט (גרמניה)

בטהובן בשלושה מבטים

בטהובן  -הסונטות האחרונות

בטהובן סונטה לפסנתר מס’  12בלה-במול מז’ור ,אופ26 .
בטהובן ואריאציות ופוגה במי-במול מז’ור ,אופ“ ,35 .ואריאציות אירואיקה”
בטהובן סונטה לפסנתר מס’  4במי-במול מז’ור ,אופ7 .

בטהובן סונטה לפסנתר מס’  30במי מז’ור ,אופ109 .
בטהובן סונטה לפסנתר מס’  31בלה-במול מז’ור ,אופ110 .
בטהובן סונטה לפסנתר מס’  32בדו מינור ,אופ111 .

יום ו’11:30 ,25.10.13 ,

יום ו’11:30 ,25.4.14 ,

 .6זוכה תחרות רובינשטיין 2014

 .2איאן פאונטיין (בריטניה)

שם הפסנתרן ותכנית הרסיטל יפורסמו
מיד עם תום התחרות
בסוף מאי 2014

סונטה בין קלאסיקה לרומנטיקה
מוצרט סונטה לפסנתר במי-במול מז’ור ,ק282 .
בטהובן סונטה לפסנתר מס’  23בפה מינור ,אופ“ ,57 .אפאסיונטה”
שוברט סונטה לפסנתר בסי-במול מז’ור ,ד960 .

יום ו’11:30 ,6.6.14 ,

יום ו’11:30 ,8.11.13 ,

קונצרט בונוס למזמיני מינוי לסדרה כולה

 .3צ’ינג יון הו (טיוואן)

מיכל טל  תומר לב
ותלמידיהם ,מטובי הפסנתרנים הצעירים:
ברניקה גליקסמן ,דניאל בורוביצקי ,רביב לייבזירר (חברי אנסמבל “מולטיפיאנו”)
נתנאל גרינשטיין

הרומנטיקה ומעבר לה
סקריאבין סונטה לפסנתר מס’  ,5אופ53 .
שופן סונטה לפסנתר מס’  2בסי-במול מינור ,אופ35 .
גרנדוס פרקים מתוך “גוייסקס”
אלבניז פרקים מתוך “איבריה”

בהשראת רובינשטיין
מבחר מהיצירות הישראליות שהוזמנו על ידי תחרות רובינשטיין
ויצירות הקלאסיקה ששימשו להן כהשראה

יום ו’11:30 ,3.1.14 ,

בטהובן   Für Eliseנועם שריף For Ella...
רון וידברג אימפרומפטו מס’   2שוברט שני אימפרומפטי אופ142 .
יוסף ברדנשווילי פנטזיה  שומאן מבחר מתוך קטעי פנטזיה ,אופ12 .
יעקב גלבוע הרהורים על שלושה אקורדים לאלבן ברג
אלבן ברג סונטה לפסנתר ,אופ1 .
יאן רדז’ינסקי מזורקה  שופן מבחר מזורקות
דביסי מבחר פרלודים  מנחם ויזנברג מטמורפוזות (תמורות( II
משה זורמן קצב משגע  גרשווין  3פרלודים ,קצב משגע

 .4ינון בר-נתן (ישראל/ארה”ב)
צילו של הרגש
ברהמס  6קטעי פסנתר ,אופ118 .
ברבר סונטה לפסנתר במי-במול מינור ,אופ26 .
שוברט סונטה לפסנתר בסול מז’ור ,ד894 .
ראוול הוואלס ,פואמה כוריאוגרפית

יום ו’11:30 ,14.2.14 ,

הזכות לשינויים שמורה

יום ו’11:30 ,9.5.14 ,

אמנות השיר
המרכז למוסיקה קאמרית
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הפקת הסדרה מתאפשרת הודות לתרומה נדיבה של אחד
ממנויי המרכז ,חבר אגודת הידידים של הקונסרבטוריון.

 .1אנדראס שול קונטרה-טנור  תמר הלפרין פסנתר

המרכז למוסיקה קאמרית
ע ו נ ה 2 0 1 3-2 0 1 4 - 2 5

להזמנת כרטיסים לקונצרטים אלה התקשרו לטלפון .03-5466228

שוברטיאדה  - 2014יום ה’20:30 ,30.1.14 ,
ניהול מוסיקלי :ד”ר רז כהן
דואו הפסנתר טל-גרוטהויזן (גרמניה)
טליה אור (גרמניה) סופרן | דניאל גורטלר פסנתר
רביעיית כרמל

הנודד
לידר גרמני וקטעי פסנתר מאת
היידן ,מוצרט ,שוברט וברהמס

יום ה’20:30 ,16.1.14 ,

 .2נועה פרנקל קונטרה-אלט  יובל צורן פסנתר
בין המאות  -בין העולמות
שירים מאת מאהלר (שירי ריקרט) ,דביסי (שירי ביליטיס) ,קורנגולד ורינאלדו האן
ושירי קברט מאת סאטי ,בריטן וקורט וייל

יום ה’20:30 ,6.3.14 ,

 .3שרון רוסטורף-זמיר סופרן  דניאל גורטלר פסנתר
הנסערת
שומאן שירי המלכה מרי סטיוארט  גיל שוחט אופליה  הוגו וולף שירי מיניון
וכן שירים מאת שוברט ,מנדלסון ,ברהמס ,ר .שטראוס ורספיגי

יום ה’20:30 ,10.4.14 ,

 .4איילת אמוץ-אברמסון מצו-סופרן  יונתן זק פסנתר
מסע עולמי  -שירי עם בלבוש אמנותי

הזכות לשינויים שמורה

קונצרטים
מיוחדים

הקונצרטים המפורטים בעמוד זה אינם חלק מסדרות הקונצרטים
השנתיות .לא ניתן להזמין אותם כחלק ממינוי והם אינם בני החלפה.

דה פאיה שירי עם ספרדיים | דבוז’ק שירי צוענים
קופלנד שירי עם אמריקאיים | בריטן מבחר שירי עם
ברהמס שירי צוענים | ברטוק שירים מתוך תמונות כפר
וילה לובוס שירים עממיים ברזילאיים
ברגה שירי עם ברזילאיים | מונטסלווג’ שירי עם כושיים
ראוול שירים עממיים יווניים | ראוול שירים עממיים
אוברדורס שירים קלסיים ספרדיים
יחזקאל בראון שירי לדינו

יום ה’20:30 ,1.5.14 ,

שוברט
גרנד-דואו בדו מז’ור לפסנתר בארבע ידיים ,ד812 .
רביעיית כלי קשת בלה מינור ,ד“ ,804 .רוזמונדה”  -ביצוע בכלים וינאיים מן התקופה
 8שירי מים לסופרן ופסנתר

פסטיבל טרסנטון (בריטניה) בתל אביב
יום ה’-מוצ”ש27.2.14-1.3.14 ,
נעם גרינברג (בריטניה) פסנתר וניהול אמנותי
רביעיית ארדאו (צרפת)
רק מוצרט
יום ה'20:30 ,27.2.14 ,
סונטה לפסנתר בפה מז'ור ,ק  533 .שלישיית פסנתר בדו מז'ור ,ק 548 .
סונטה לכינור בסי-במול מז'ור ,ק  454 .רביעיית פסנתר במי-במול מז'ור ,ק493 .
יום ו'11:30 ,28.2.14 ,
סונטה לכינור בסול מז'ור ,ק  379 .דיברטימנטו לשלישיית כלי קשת,
במי-במול מז'ור ,ק  563 .רביעיית פסנתר בסול מינור ,ק478 .
מוצ"ש20:30 ,1.3.14 ,
שלישיית פסנתר בסי-במול מז'ור ,ק  502 .רביעיית כלי קשת בדו מז'ור ,ק,465 .
"הדיסוננסים"  סונטה לכינור בפה מז'ור ,ק  376 .קונצ'רטו לפסנתר בלה מז'ור,
ק( 414 .גרסה קאמרית מקורית לחמישיית פסנתר)
הטבה מיוחדת למנויי המרכז  -כרטיסים לשלושת הקונצרטים של הפסטיבל
במחיר כולל של  ₪ 180לאדם

הרביעייה הדורית (בריטניה) מארחת מוסיקאים ישראלים
יום ו’11:00 ,23.5.14 ,
במסגרת תכנית “רביעיית הבית” תגיש הרביעייה הדורית קונצרט מיוחד בו תארח
מוסיקאים ישראלים
פרטי התכנית של קונצרט זה יפורסמו במהלך העונה באתר האינטרנט של המרכז,
ובעדכוני המידע בדואר האלקטרוני
הטבה מיוחדת למנויי המרכז לקונצרט זה  ₪ 60 -לכרטיס

מחירי הכרטיסים למנויים עונת תשע”ד 2013-2014

מינוי ל 8 -קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר המינוי ,עלות כל
כרטיס תחושב בהתאם לתעריפי הסדרה הרלוונטית.

הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מס’
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מינוי משולב

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

719
770
867
963
1,059
1,079
1,168
1,257
1,347

611
654
737
819
900
917
993
1,069
1,145

647
693
780
867
953
971
1,052
1,132
1,213

550
589
663
737
810
825
894
962
1,031

מינוי רב סדרתי
ברכישת מינוי למספר סדרות מלאות  5% -הנחה על הסדרה השנייה 10% ,הנחה
על הסדרה השלישית 15% ,הנחה על הסדרה הרביעית (ההנחה על הסדרה
במחיר הנמוך יותר; כמינוי מלא לסדרה הקאמרית ייחשב מינוי הכולל שבעה קונצרטים
לפחות מסדרה זו).

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)
עד גיל  - 21כניסה חופשית ללא תשלום
מגיל  22עד גיל  ₪ 20 - 29לכרטיס במינוי 35₪ ,לכרטיס בקופה
מגיל  30עד גיל  ₪ 40 - 34לכרטיס במינוי 55₪ ,לכרטיס בקופה

מחיר כרטיס בודד בקופה
מחיר כרטיס בודד בקופה יהיה  95-150ש”ח.
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים בודדים.

טריו :שלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)
מס’
קונצרטים
3

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

312

265

354

301

329

280

 40שנה לתחרות רובינשטיין -
סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מזמיני מינוי לסדרה כולה ייהנו מקונצרט בונוס כמפורט בתכנית הסדרה
מס’
קונצרטים
 +( 6בונוס)

מנוי חדש

מנוי ממשיך

נוהל החלפת כרטיסים
 .1יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון ,בפקס או בדואר אלקטרוני עד שלוש שעות לפני תחילת
הקונצרט .ניתן להשאיר הודעה במשיבון הקולי גם בשעות בהן המשרד סגור.
 .2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור  -תאבד הזכות להחלפתו.
 .3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
 .4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
 .5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי,
בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.
 .6לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויים.

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

624

530

708

602

658

560

אמנות השיר  -סדרת רסיטלים קוליים ( 4קונצרטים)
מס’
קונצרטים
4

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

360

306

410

350

370

315
אזור  - Aגוש מרכזי
אזור  - Bגושים צדדיים

אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו”ר אגודת הידידים :עו”ד מיה ליקוורניק
מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב
נדבנים מייסדים
מיכל ויובל רכבי
ענת וגבי ברון
מייסדים
דניאל חוסידמן ,מקסיקו
מיה ליקוורניק
יורם פטרושקה
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
אילה ואילון תירוש
בעילום שם
יקירים
דן יקיר*
תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו
רות לואיס
מינה צאלים*
הקרן ע”ש אדל וג’ון גריי ,ארה”ב
קרן מארק ריץ’
עמיתים
בנק  HSBCישראל
אילה וישראל ברון
ברמן ושות’ מסחר ותעשיות בע”מ
גילי ואייל גור
גזית גלוב בע”מ
ברכה וצבי יפה
משפ’ גרינשפון חלילית כלי נגינה
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל עו”ד
מרום כלי נגינה בע”מ
טובה וסמי סגול
יעל שני*
 2בעילום שם

ידידים
משפחת אברמוב
גבי ויהודה אוסטרומצקי*
נורית וניב אחיטוב
ציפורה ומרדכי אליסון
ורד ויעקב אנוך
ורד ויעקב בר
ג’ני וחנינא ברנדס
רותי ויואב גוטסמן
אורה גולדנברג
דבורה ודוד גולדפרב
יעל וזהר גילון
אופליה ושרי גרינשפון לזכרו של
פואה גרינשפון
דנקו פרויקטים בע”מ
מנחם הורוביץ*
פויו זבלודוביץ’
דוד חיות
שרון חלוץ ופז ליטמן
גדעון טהלר  -טל תעופה בע”מ
שרית ודרור יעקובסון
יקב תשבי
אילנה לאור
לב גרופ בע”מ  -דורון לויטס
משפחת מילנר*
זהרה סימקינס-מנור*
אורלי ויורם סלע
דפנא סמט*
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ
עידית וקובי פאר
רונית פרבר*
יפעת פרנקל
איריס ואלון קריא
דליה וישראל רוזנבלט
תמר ויחזקאל ריבה
רות ומאיר שטרית
מיכל ומאיר שמגר
ד”ר הדסה שני
 2בעילום שם

ההנהלה הציבורית
גבי ברון  -יו"ר הועד המנהל
פרופ' יחזקאל בראון
עוזי דודזון
נתן וולך
אלון ורבר
גדעון טהלר
אילן כהן
פרופ' תומר לב
דליה מזור
יעקב מישורי
עוזי עילם
יורם פטרושקה
דניאלה רבינוביץ'
אמנון שדה
ענת שרון
פרופ' נועם שריף
עו"ד יצחק גולדנצוויג  -ועדת ביקורת
יהושע (יוש) רוזן  -ועדת ביקורת
עו"ד בן ציון אדורם  -יועץ משפטי
רו"ח יוסף גורודנסקי  -חשב
רו"ח ניסים דוידוב  -רו"ח מבקר
עו"ד מיה ליקוורניק  -יו"ר אגודת הידידים

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתמיכת
*המרכז למוסיקה קאמרית מבקש להודות באופן מיוחד לידידי הקונסרבטוריון
אשר ייעדו את תרומותיהם לפעילויות האמנותיות והחינוכיות של המרכז ,ואשר
שמותיהם מסומנים בכוכבית.

משרד החינוך

המרכז למוסיקה קאמרית בתמיכת
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