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למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אנו שמחים לשלוח אליכם את תוכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית (“שטריקר”) לעונת
( 2010/2011תשע”א).
עבודות הבניה ברחוב שטריקר מתקדמות כמתוכנן ואנו מקווים כי את עונת  2011/2012נוכל לציין
בחזרתנו לאולם הבית .עד אז נמשיך לקיים את הקונצרטים במרכז ענב לתרבות ,רח’ אבן-גבירול ,71
על גג גן-העיר.
הסדרה הקאמרית “ -שטריקר בענב”  -במרכז ענב לתרבות
מסורת וחידוש  -הסדרה “שטריקר בענב” תמשיך ,גם בעונה הבאה ,להציע את המיטב שבמוסיקה
הקאמרית ,בשילוב ייחודי בין יצירות המופת המוכרות של הרפרטואר הקלאסי והרומנטי ,לבין גילויים
חדשים של יצירות ומלחינים מוכרים פחות ,מכל הזמנים ,בכל הסגנונות ובמגוון גדול של הרכבים.
בחירה חופשית  -תוכלו לבחור באופן חופשי מתוך  20הקונצרטים שבסדרה הקאמרית ,בהתאם
לטעמכם ,העדפותיכם ונטיית לבכם.
מיטב האמנים מהארץ ומהעולם  -גם בעונה הבאה נמשיך לארח ולטפח את מיטב הכשרונות הישראלים
הבולטים ,הפעילים בארץ ובעולם .לצידם ,אנו גאים לארח ,לראשונה על במת המרכז ,שתיים מרביעיות
כלי הקשת הצעירות המובילות כיום באירופה :רביעיית אבן מצרפת ()www.quatuorebene.com
ורביעיית קזאלס מספרד ( .)www.cuarteto-casals.comשתיהן זוכות פרסים ראשונים בתחרוית
בינלאומיות יוקרתיות ,דוגמת תחרות  ARDבמינכן ותחרות לונדון .הקלטותיהן לחברות המובילות,
וירג’ין והרמוניה-מונדי ,זכו לשבחי הביקורת במגזינים חשובים .הן מופיעות בקביעות באולמות נודעים
ברחבי העולם ,בהם ,קרנגי בניו-יורק ,וויגמור בלונדון ,הקונצרטחבאו באמסטרדם ,הפילהרמוני בברלין,
המוזיקפריין בוינה ,השאטלה בפריז ועוד ,ובפסטיבלים מפורסמים ,כדוגמת וורביה ,טאנגלווד ,זלצבורג
ושלזוויג-הולשטיין .רביעיית אבן ,אשר נבחרה לאחרונה על ידי מגזין גרמופון כאחת מחמש הרביעיות
הצעירות הטובות בעולם ,למדה בהנחיית רביעיית איזאי .רביעיית קזאלס השתלמה בהדרכת חברי
רביעיית אלבן-ברג.
סדרות נוספות וקונצרטים מיוחדים
עוד בתכנית העונה הבאה סדרת הקונצרטים של אנסמבל סולני ת”א עם מיטב הסולנים מהארץ
ומחו”ל וסדרת הקונצרטים המוסברים של רביעיית כרמל“ ,מעבר לקשת”.
בסוף העלון תוכלו למצוא פרטים גם על קונצרטים מיוחדים אשר יתקיימו לאורך השנה .כרטיסים
עבורם תוכלו לרכוש בנוסף על המנוי .תמצאו שם גם פרטים על סדרה ייחודית של רסיטלים לפסנתר
שנקיים בשיתוף עם אולם "התיבה" ביפו .להזמנת מנויים וכרטיסים לסדרה זו פנו לקופת "התיבה".
כמו כן ,תחת חסות המרכז למוסיקה קאמרית יפעלו בעונה הבאה שניים מהגופים המובילים בארץ
בתחום מוסיקת הבארוק :תזמורת הבארוק ירושלים ואנסמבל סולני באך הישראלים.
רכשו מנוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו ממחירי כרטיסים נמוכים באופן משמעותי ממחיר
כרטיס בודד בקופה.
מצפים לראותכם בעונה מלאת עניין והתרגשות,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

03-5466228

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il/chamber

שטריקר בענב

הסדרה הקאמרית במרכז ענב לתרבות

 1יום חמישי20:30 ,28.10.10 ,
רביעיית כרמל:

רחל רינגלשטיין  -כינור ,ליאה רייחלין  -כינור
יואל גרינברג  -ויולה ,תמי ווטרמן  -צ'לו
עם
בנימין הוכמן  -פסנתר

“חשיפה לצפון” :רומנטיקה לאומית בארצות צפון-אירופה
גריג :רביעייה בסול מינור ,אופ( 27 .נורבגיה)
ראנגשטרום :נוקטורן בסגנון א.ת.א הופמן לרביעייה (שבדיה)
סיבליוס :חמישיית פסנתר בסול מינור (פינלנד)

 2מוצ"ש20:00 ,6.11.10 ,
 200שנה להולדתו של שומאן

השקת התקליטור החדש של הפסנתרן דניאל גורטלר
דניאל גורטלר  -פסנתר
גבריאל אדוריאן (גרמניה)  -כינור ,מרינה שִיש (צרפת)  -כינור
גיא בן-ציוני  -ויולה ,הילה קרני  -צ’לו
מיצירות שומאן:
רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .
סונטה לכינור ולפסנתר מס’  1בלה מינור ,אופ105 .
קטעי אגדה לויולה ולפסנתר ,אופ113 .
קטעי פנטזיה לצ’לו ולפסנתר ,אופ73 .
"קרנבל וינאי" לפסנתר סולו ,אופ26 .
חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
קונצרט ארוך ,שתי הפסקות ,החל מהשעה 20:00

 3מוצ"ש20:30 ,13.11.10 ,
אנסמבל מיתר:

עמית דולברג  -פסנתר ,איילת אמוץ  -מצו-סופרן
משה אהרונוב  -כינור ,עמית לנדאו  -ויולה
ענת אנגלמאיר  -צ’לו ,רואי אמוץ  -חליל
יונתן הדס  -קלרנית ,נדב כהן  -בסון

בין הקברט לקולנוע  -וינה ,ברלין ,הוליווד ,תל-אביב...
אייזלר :שביעייה מס’ “ ,2קרקס” (מוסיקה לסרטו של צ’רלי צ’פלין)
קרנק :סרנדה לקלרנית ,כינור ,ויולה וצ’לו ,אופ4 .
עמית גילוץ :מתוך מחזור השירים “החתול הציל את חיי” ,לקול ולאנסמבל
(מילים :דליה רביקוביץ’)
שנברג :שירי קברט (עיבוד לקול ולאנסמבל)
וייל :שירי קברט (עיבוד לקול ולאנסמבל)

 4מוצ”ש20:30 ,4.12.10 ,
טריו מונדריאן:

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

בטהובן :שלישייה בסול מז’ור ,אופ 1 .מס’ 2
צ’רלס אייבז :שלישייה
ברהמס :שלישייה מס’  2בדו מז’ור ,אופ87 .

 5יום ראשון20:30 ,12.12.10 ,
רביעיית אבן (צרפת) :Quatuor Ébène -
פייר קולומבה  -כינור
גבריאל לה מגדור  -כינור
מתיו הרצוג  -ויולה
רפאל מרלן  -צ’לו

היידן :רביעייה בדו מז’ור ,אופ 74 .מס’ 1
רוול :רביעייה בפה מז’ור
שוברט :רביעייה ברה מינור ,ד“ ,810 .המוות והעלמה”

 6מוצ”ש20:30 ,1.1.11 ,
הפרויקט הקאמרי הישראלי:

איתמר זורמן  -כינור ,דניאל ברד  -כינור
גיא בן-ציוני  -ויולה ,מיכל קורמן  -צ’לו
אסף ויסמן  -פסנתר ,טיבי צייגר  -קלרנית
ברהמס :חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי מינור ,אופ115 .
מרטינו 3 :מדריגלים לכינור ולויולה
ינעם ליף“ :טריפטיך”  -מחווה לעדן פרטוש ,לקלרנית ,כינור ,ויולה
צ’לו ופסנתר
קופלנד :שישייה לקלרנית ,פסנתר ורביעיית כלי-קשת

7

מוצ"ש20:30 ,8.1.11 ,

אלון גולדשטיין  -פסנתר
“אל האהובה הרחוקה”
בטהובן :סונטה לפסנתר בפה מינור ,אופ“ ,57 .אפסיונאטה”
שומאן :פנטזיה בדו מז’ור ,אופ17 .
קלרה שומאן :סקרצו מס’  2בדו מינור ,אופ14 .
ברהמס :אינטרמצי ,אופ117 .

 8יום חמישי20:30 ,13.1.11 ,
יבגני יהודין  -קלרנית
גבריאל ליפקינד  -צ’לו
רומן זסלבסקי  -פסנתר
מוצרט :שלישייה לקלרנית ,ויולה (צ’לו) ופסנתר במי-במול מז’ור,
ק“( 498 .קגלשטט”)
בטהובן :שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר בסי-במול מז’ור ,אופ11 .
ברהמס :שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר בלה מינור ,אופ114 .

9

מוצ”ש20:30 ,12.2.11 ,

שרון רוסטורף-זמיר  -סופרן
שירלי בריל  -קלרנית
יונתן ענר  -פסנתר
“קולות שלובים”  -בין הסופרן האנושי לקלרנית השירתי
תכנית חוצת גבולות בין קול לכלי
שפוהר :שירים לסופרן ,לקלרנית ולפסנתר ,אופ103 .
שומאן :רומנסות לקלרנית ולפסנתר ,אופ94 .
שומאן :שירים לסופרן ולפסנתר
מאהלר“ :החיים השמימיים” ,פרק ד’ מתוך סימפוניה מס’ 4
(עיבוד לסופרן ,קלרנית ופסנתר מאת ארנון זימרה)
מוצרט Parto, Parto :אריה לסופרן ולקלרנית מתוך “חסדי טיטוס”
פולנק :שירים לסופרן ולפסנתר
פולנק :סונטה לקלרנית ולפסנתר
ביזה/שטולצמן :סוויטת כרמן לסופרן ,לקלרנית ולפסנתר

 10מוצ”ש20:30 ,26.2.11 ,
הרביעייה העכשווית:

הדס פבריקנט  -כינור ,טלי גולדברג  -כינור
קטיה פולין  -ויולה וחלילית ,עירא גבעול  -צ'לו

"עבר מתמשך"  -תכנית חוצת זמנים
דיאלוג בין כלי בארוק לכלים מודרניים ובין עבר להווה
ביצירות הכתובות בצורות המסורתיות של ואריאציות ופוגה
ביבר :פאסאקליה לכינור סולו מתוך "סונטות המיסתורין" (כינור בארוק)
רוול :פאסאקליה  -פרק שלישי מתוך הדואו לכינור ולצ'לו (כלים מודרניים)
באך :מבחר מתוך ואריאציות גולדברג ,בעיבוד לשלישיית כלי קשת (כלי בארוק)
ברטוק :רביעייה מס' ( 3כלים מודרניים)
מרולה :שאקונה לחלילית ולצ'לו (כלי בארוק)
דומניקו גבריאלי :ריצ'רקר לצ'לו סולו (צ'לו בארוק)
פאכלבל :פוגה לארבעה קולות ,מתוך "פוגות המגניפיקט" (כלי בארוק)
באך :קונטרפונקט מס'  1מתוך אמנות הפוגה (כלי בארוק)
בטהובן :הפוגה הגדולה ,אופ( 133 .כלים מודרניים)
סימון שכטר :שתי פוגות לכלי קשת  -בהקדשה לתלמידו פרנץ שוברט ,ע"פ אותיות שמו של באך ונושא
הסימפוניה הבלתי גמורה של שוברט (כלים מודרניים)
ישראל שרון :פוגה בארבעה קולות בעקבות באך (כלים מודרניים)

 11מוצ"ש20:30 ,12.3.11 ,
חגי שחם  -כינור
רפאל וולפיש (בריטניה)  -צ'לו
ארנון ארז  -פסנתר
משולש רומנטי
שוברט :נוטורנו לשלישיית פסנתר במי-במול מז'ור ,ד897 .
מנדלסון :שלישייה מס'  1ברה מינור ,אופ49 .
ברהמס :שלישייה מס'  1בסי מז'ור ,אופ8 .

 12מוצ"ש20:30 ,19.3.11 ,
שישיית :Winds Unlimited

חן הלוי  -קלרנית ,מיכל לבקוביץ'  -קלרנית
ניקולאס מיקל  -בסון ,איגור אס  -בסון
סטפן מוזר  -קרן-יער ,דניס דפלו  -קרן-יער
ההרכב ינגן על העתקים מדוייקים של כלים מן המאה ה18-

היידן :פרטיה בסי-במול מז'ור
מוצרט :סרנדה במי-במול מז'ור ,ק375 .
בטהובן :שישייה במי-במול מז'ור ,אופ71 .
רוסיני :חמישייה לשתי קלרניתות ,שתי קרנות ובסון

 13מוצ"ש21:00 ,2.4.11 ,
עינב ירדן  -פסנתר
מורן כץ  -קלרנית
אנדריאה האלם  -כינור
עירא גבעול  -צ'לו
הקלאסי והרומנטי במאה ה20-
סטרווינסקי :סוויטה מתוך "מעשה בחייל" לכינור ,לקלרנית ולפסנתר
בריטן :סונטה לצ'לו ולפסנתר בדו מז'ור ,אופ65 .
ברג 4 :קטעים לקלרנית ולפסנתר ,אופ5 .
ברטוק" :קונטרסטים" ,לכינור ,לקלרנית ולפסנתר
שנברג" :ליל הוד" ,אופ( 4 .גירסה לשלישיית פסנתר)

 14מוצ"ש21:00 ,16.4.11 ,
מובילי אנסמבל סולני תל-אביב:

מתן דגן  -כינור ,טלי גולדברג  -כינור ,יעל פטיש-קומפורטי  -ויולה
שולי ווטרמן  -ויולה ,יוני גוטליבוביץ'  -צ'לו
ניר קומפורטי  -קונטרבס ,יובל שפירא  -חצוצרה
עם
רון טרכטמן  -פסנתר

מחמישייה עד שביעייה
דבוז'ק :חמישייה לשני כינורות ,ויולה ,צ'לו וקונטרבס בסול מז'ור ,אופ77 .
מנדלסון :שישייה לפסנתר ,כינור ,שתי ויולות ,צ'לו וקונטרבס ברה מז'ור,
אופ110 .
סן-סאנס :שביעייה לפסנתר ,חצוצרה ,שני כינורות ,ויולה ,צ'לו וקונטרבס
במי-במול מז'ור ,אופ65 .

 15יום חמישי20:30 ,5.5.11 ,
טריו מונדריאן:

אוהד בן-ארי  -פסנתר
דניאל ברד  -כינור
הילה קרני  -צ'לו
שומאן :שלישייה מס'  3בסול מינור ,אופ110 .
מרטינו :שלישייה מס'  2ברה מינור
שוברט :שלישייה מס'  1בסי-במול מז'ור ,ד898 .

 16יום שלישי20:30 ,17.5.11 ,
רביעיית קזאלס (ספרד) :Cuarteto Casals -
ורה מרטינז  -כינור ,אבל תומא  -כינור
ג'ונתן בראון  -ויולה ,ארנאו תומא  -צ'לו

פרסל :פנטזיות לכלי קשת
שוסטקוביץ' :רביעייה מס'  5בסי-במול מז'ור ,אופ92 .
בטהובן :רביעייה בפה מז'ור ,אופ135 .

 17יום חמישי20:30 ,2.6.11 ,
רביעיית הפסנתר הישראלית:
רויטל חכמוב  -פסנתר
גלעד הילדסהיים  -כינור
שולי ווטרמן  -ויולה
עירא גבעול  -צ'לו

בטהובן :סימפוניה מס'  3במי-במול מז'ור ,אופ" ,55 .ארואיקה"
(עיבוד לרביעיית פסנתר מאת תלמידו של בטהובן ,פרדיננד ריס)
ברהמס :רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

 18מוצ"ש21:00 ,11.6.11 ,
הפרויקט הקאמרי הישראלי:

איתמר זורמן  -כינור ,שולי ווטרמן  -ויולה ,מיכל קורמן  -צ'לו
יעל קרת -פסנתר ,טיבי צייגר  -קלרנית ,סיון מגן  -נבל
אמן אורח:
ג'ושוע סמית' (ארה"ב)  -חליל
רוול :שלישיית פסנתר
ז'וליבה" :השיר של לינוס" לחליל ,נבל ,כינור ,ויולה וצ'לו
מוצרט :רביעייה לחליל ולכלי קשת ברה מז'ור ,ק285 .
עמית גילוץ :יצירה חדשה לקלרנית ,נבל ,כינור ,צ'לו ופסנתר
רוול" :קברו של קופרן"  -גרסה קאמרית לנבל ,חליל ,קלרנית ,ויולה,
צ'לו ופסנתר

 19מוצ"ש21:00 ,2.7.11 ,
רביעיית כרמל:

רחל רינגלשטיין  -כינור ,ליאה רייחלין  -כינור
יואל גרינברג  -ויולה ,תמי ווטרמן  -צ'לו
עם
שולי ווטרמן  -ויולה

מיכאל היידן :חמישיית כלי קשת בדו מז'ורP. 108 ,
דבוז'ק :חמישיית כלי קשת במי-במול מז'ור ,אופ" ,97 .האמריקאית"
פאול בן-חיים :חמישיית כלי קשת (בכורה עולמית)

 20יום חמישי20:30 ,7.7.11 ,
דואו סילבר-גרבורג:
סיון סילבר  -פסנתר
גיל גרבורג  -פסנתר

מוצרט :סונטה בדו מז’ור לפסנתר בארבע ידיים ,ק521 .
רחמנינוב :שישה קטעים לפסנתר בארבע ידיים ,אופ11 .
שומאן :שישה אטיודים בצורת קאנון לפסנתר בארבע ידיים ,אופ56 .
רוול“ :רפסודיה ספרדית” ,לפסנתר בארבע ידיים

אנסמבל סולני ת"א עונת  - 2010/2011במרכז ענב לתרבות
אנסמבל סולני תל-אביב מחדש ומתחדש
בעונת הקונצרטים הקרובה יציג האנסמבל בכל תכנית מגוון
של יצירות מתקופות ומז'אנרים שונים :יצירות קאמריות
להרכבים קטנים משלישייה עד שביעייה תבוצענה לצד
יצירות סימפוניות לתזמורת מלאה; סימפוניות קלאסיות
נפלאות של היידן ,מנדלסון ובוקריני ,לצד יצירות ישראליות
מרתקות; יצירות שתבוצענה ללא ניצוח ובהובלת הכנר
הראשי והאמנים האורחים לצד יצירות תזמורתיות בביצוע
מסורתי .כל זאת בביצועים מלהיבים עם טובי הסולנים
הבינלאומיים.

 3יום ראשון20:30 ,6.2.11 ,
באך עם נגיעות

סולן ומוביל :סרג'יו אזוליני  -בסון
סולנים :איי אזוליני ,איגור אס  -בסונים
בוקריני :סימפוניה "ביתו של השטן"
באך :קונצ'רטו ברנדנבורגי מס1 .
באך :קונצ'רטו ברנדנבורגי מס3 .
באך :קונצ'רטו לשלושה בסונים
היידן :סימפוניה מס 27 .בסול מז'ור

 1יום ראשון20:30 ,31.10.10 ,
קונצרט פתיחת העונה
ע”ש אסתר בלשה ז”ל

מנצח :ברק טל
סולנים :בנימין הוכמן  -פסנתר
רונית וידמן-לוי  -סופרן ,דני עקיבא  -גיטרה

פרוקופייב :פתיחה על נושאים עבריים לקלרנית,
פסנתר ורביעיית מיתרים
בטהובן :קונצ'רטו מס 2 .לפסנתר
דני עקיבא" :קדושה ומלכות" לסופרן ,גיטרה
ותזמורת
היידן :סימפוניה מס 79 .בפה מז'ור

 4יום ראשון20:30 ,10.4.11 ,
מוצרט ,בטהובן וכנר נורבגי
סולן ומוביל :טרייה טונסן  -כינור

מוצרט :דיברטימנטו בפה מז’ור ,ק138 .
קופיטמן :קנטוס  ,IIלשלישיית מיתרים
סבנסן :רומנסה לכינור ומיתרים
בטהובן :רביעייה אופ 130 .עם הפוגה הגדולה
(עיבוד לתזמורת מיתרים)

 2יום ראשון20:30 ,26.12.10 ,

 5יום ראשון20:30 ,22.5.11 ,

הקשה בכל צבעי הקשת

מפגש אינטימי עם אנדראס שול

מנצח :ברק טל
סולנים:
פרקדו  -תומר יריב ועדי מורג  -כלי הקשה

מנצח :ברק טל
סולנים :אנדראס שול  -קונטרה-טנור
מתן דגן ,הדס פבריקנט  -כינורות

רוסיני :סונטה למיתרים
יונתן קרן :יצירה חדשה לכלי הקשה ולמיתרים
(בכורה עולמית)
סמרטיני :חמישייה לשלושה כינורות ,ויולה ובס
מנדלסון :סימפוניה מס 7 .לתזמורת מיתרים

מוצרט :דיברטימנטו ק205 .
אריות מהבארוק האיטלקי
יצירה קאמרית מהבארוק
שניטקה :מוצרט א-לה היידן
היידן :סימפוניה מס 43 .במי-במול מז'ור

מעבר
לקשת
הסדרה המוסברת של רביעיית כרמל  -באולם צוותא 1
רחל רינגלשטיין  -כינור
יואל גרינברג  -ויולה

ליאה רייחלין  -כינור
תמי ווטרמן  -צ’לו

ארבעה קונצרטים בליווי הסברים על היצירות והקשריהן התרבותיים
וההיסטוריים ,משובצים בקטעי משחק ,קריאה ושירה.
 1דיוקן משפחתי

 3מתח רומנטי

יום שישי11:30 ,5.11.10 ,

יום שישי11:30 ,1.4.11 ,

בעוד פליקס מנדלסון נהנה מתהילת עולם ,כשרונה
של אחותו ,פאני ,דוכא בחייה .גם היום זוכה יצירתה
לחשיפה מעטה ,על אף איכותה יוצאת הדופן ועל אף
השפעתה הרבה על חייו של פליקס ועל יצירתו .קונצרט
זה יציג ביצוע נדיר של רביעיית כלי קשת של פאני,
מול יצירה ייחודית של פליקס ,בה ביטא אבל קשה
מנשוא על מותה של אחותו בטרם עת.
פאני הנזל (מנדלסון) :רביעייה במי-במול מז'ור
פליקס מנדלסון :רביעייה בפה מינור ,אופ80 .

אורחים:
תומר לב (פסנתר והנחיה) ,שולי ווטרמן (ויולה)
ההתגודדות של עולם המוסיקה במאה ה 19-בשני מחנות
 “המתקדמים” ,בהובלת ואגנר וליסט ,ו”השמרנים”בהובלת ברהמס ויואכים  -היתה מקור מתח מרתק
שהזין את יצירותיהם של מלחינים בשני המחנות .מתח זה
יודגם בשתי חמישיות פסנתר  -זו הנודעת של ברהמס
לעומת זו של בן זמנו הצעיר ממנו ,לודוויג תואילה.
ברהמס :חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .
תואילה :חמישיית פסנתר במי-במול מז'ור ,אופ20 .

 2מרוסיה באהבה

 4ולסיום  -סרנדות!

יום שישי11:30 ,10.12.10 ,

יום שישי11:30 ,24.6.11 ,

הקונצרט יגולל את סיפור התבססותה של רוסיה
כמעצמה מוסיקלית ,דרך יצירת המופת של בטהובן,
שהוזמנה על ידי פטרון רוסי וכוללת נושאים רוסיים,
ודרך הרביעייה הראשונה של המלחין הרוסי האהוב
ביותר ,צ’ייקובסקי.

“כל הלילה אישה ,אביריך שלושה ,סרנדה קדושה שרים
לך” ,כתבה נעמי שמר .אך האם אנחנו באמת יודעים
מהי סרנדה? קונצרט זה עוקב אחרי אחת הסוגות
החמקמקות ביותר במוסיקה ,דרך שלוש יצירות שונות
זו מזו כמרחק מזרח ממערב.

בטהובן :רביעייה במי מינור ,אופ 59 .מס' 2
("רזומובסקי")
צ'ייקובסקי :רביעייה מס'  1ברה מז'ור ,אופ11 .

מוצרט" :מוסיקת ליל זעירה" ,סרנדה בסול מז'ור,
ק525 .
דוחנאני :סרנדה לשלישיית כלי קשת בדו מז'ור
הוגו וולף :סרנדה איטלקית

מחירי הכרטיסים למנויים  -עונת תשע”א 2010/2011
“שטריקר בענב”  -הסדרה הקאמרית במרכז ענב לתרבות (לפחות  6קונצרטים)

מס' קונצרטים
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

מנוי חדש

מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
איזור B
איזור A
431
507
502
591
540
633
608
713
676
792
743
871
760
887
823
961
887
1034
950
1108
963
1132
1023
1202
1045
1235
1063
1264
1077
1288

A

איזור
564
658
701
789
876
964
988
1070
1153
1235
1267
1346
1387
1424
1457

B

איזור
481
562
600
675
749
824
836
906
975
1045
1064
1131
1159
1183
1203

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
איזור B
איזור A
456
532
532
621
566
667
637
751
707
834
778
917
798
937
865
1015
931
1094
998
1172
1013
1199
1077
1274
1102
1311
1123
1344
1140
1372

אנסמבל סולני ת"א  -במרכז ענב לתרבות ( 5קונצרטים)
מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
איזור B
איזור A
435
495

מנוי חדש
איזור
550

A

איזור
475

B

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
איזור B
איזור A
450
525

חברי חוג הידידים
של האנסמבל
איזור B
איזור A
435
450

איזורי המחירים במרכז ענב לתרבות
איזור  - Aשורות 1-8
איזור  - Bשתי השורות האחרונות באולם
"מעבר לקשת"  -הסדרה המוסברת של רביעיית כרמל  -צהרי שישי באולם צוותא ( 4קונצרטים)
מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
200

מנוי חדש
260

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
240

תגליות קאמריות
חבילת קונצרטים ייחודית לסקרנים ולחובבי רפרטואר בלתי שגרתי.
 15%הנחה (ממחיר מנוי חדש)  +קונצרט בונוס " -מלחינים בגלות" (ראה קונצרט מס'  3בעמוד קונצרטים מיוחדים)
בהזמנת  6קונצרטים לפחות מתוך הרשימה המפורטת להלן:
קונצרט מס’ 1
קונצרט מס’ 3
קונצרט מס’ 6
קונצרט מס’ 9
קונצרט מס’ 10
קונצרט מס’ 13
קונצרט מס’ 17
קונצרט מס’ 18
קונצרט מס’ 19

28.10.10
13.11.10
1.1.11
12.2.11
26.2.11
2.4.11
2.6.11
11.6.11
2.7.11

רביעיית כרמל עם בנימין הוכמן
אנסמבל מיתר
הפרויקט הקאמרי הישראלי
שרון רוסטורף ,שירלי בריל ויונתן ענר
הרביעייה העכשווית
קלאסיקה ורומנטיקה במאה ה20-
רביעיית הפסנתר הישראלית
הפרויקט הקאמרי הישראלי
רביעיית כרמל עם שולי ווטרמן

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)
 .1עד גיל  - 21כניסה חופשית על בסיס מקום
 .2מגיל  22עד גיל  ₪20 - 29לכרטיס במנוי ,או  ₪35לכרטיס בודד בקופה
 .3מגיל  30עד גיל  ₪40 - 34לכרטיס במנוי ,או  ₪55לכרטיס בודד בקופה
הסדרה "מעבר לקשת" :עד גיל  ₪50 - 34לכרטיס
מחיר כרטיס בודד בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה  .₪95-150מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים בודדים מעבר למנוי.
מחיר כרטיס בקופה לקונצרטים בסדרה "מעבר לקשת" יהיה .₪70
שיבוץ המקומות
שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים ולתאריך ההרשמה.
נוהל החלפת כרטיסים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יש להודיע על אי-ניצול כרטיס עד שלוש שעות לפני מועד תחילת הקונצרט .לא התקבלה הודעה על אי-ניצול
כרטיס במועד האמור  -תאבד הזכות להחלפתו.
כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
כרטיס שהוחלף לא יוחלף שנית.
כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כאמור לעיל.
בהחלפת כרטיס מהסדרה "מעבר לקשת" לכרטיס בסדרה הקאמרית תגבה תוספת תשלום ,או לחילופין ,יומרו
 2כרטיסים מהסדרה "מעבר לקשת" בכרטיס אחד מהסדרה הקאמרית.
לא תתאפשר החלפת כרטיס מהסדרה "מעבר לקשת" לכרטיס מהסדרה של אנסמבל סולני ת"א.
לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים ולקונצרטים במסגרת .October-Fest

חניה
אנו ממליצים לבאי הקונצרטים במרכז ענב לחנות בחניון בן סרוק -
חניון ציבורי הממוקם ברחוב בן-סרוק (פניה ימינה מרח’ ארלוזורוב,
אחת לפני אבן-גבירול כאשר נוסעים ממזרח למערב) ,כ 550-מ’
ממרכז ענב .תעריף ₪15 :לערב (נכון ליולי  .)2010החניה בחניון זה
אינה כרוכה בהסדר מיוחד מול המרכז למוסיקה קאמרית.

משרד התרבות והספורט

טופס הרשמה  -המרכז למוסיקה קאמרית עונת תשע”א 2010/2011
נא העבירו בדואר :הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,ת.ד ,21502 .ת”א 62006
בפקס 03-6055169 :או בדואר אלקטרוניchamber@icm.org.il :
אנא הקפידו על כתב ברור
שם משפחה

מס .המנויים על שם זה

שם פרטי

כתובת
טל .בבית

מיקוד
טל .נייד

טל .בעבודה

דואר אלקטרוני
סוג המנוי
מנוי ממשיך

מנוי חדש זכאי הנחה  -גמלאי או תושב ת"א
(יש לצרף העתק תעודה מתאימה)

מנוי חדש

מנוי צעיר (יש לצרף העתק תעודת זהות)

הערות ובקשות
תנאי תשלום
עד  6תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי או בצ'קים (תוספת  ₪11על כל צ'ק דחוי).
מינימום  ₪130לתשלום.
ביטול מנוי  30יום לאחר ההרשמה יחוייב בדמי הרשמה של  20%מעלות המנוי.
אופן התשלום
מס' כרטיס אשראי

תוקף

חתימה

תאריך

מס' תשלומים

מזומן

מנויים ותיקים המבקשים לצרף מנוי חדש למרכז ,מוזמנים לציין את פרטי המנוי החדש:
אבקש לרשום את:

טלפון:

טופס בחירת קונצרטים מעברו השני של הדף  -נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה

צ'ק

טופס בחירת קונצרטים  -המרכז למוסיקה קאמרית עונת תשע”א 2010/2011
"שטריקר בענב"  -הסדרה הקאמרית במרכז ענב
נא סמנו את הקונצרטים בהם אתם מעוניינים
מס'
קונצרט
1

יום

תאריך

חמישי

28.10.10

רביעיית כרמל עם בנימין הוכמן (פסנתר) " -חשיפה לצפון"

2

מוצ"ש

6.11.10

מרתון שומאן

3

מוצ"ש

13.11.10

אנסמבל מיתר  -בין הקברט לקולנוע

4

מוצ"ש

4.12.10

טריו מונדריאן
רביעיית אבן (צרפת)

5

ראשון

12.12.10

6

מוצ"ש

1.1.11

הפרויקט הקאמרי הישראלי

7

מוצ"ש

8.1.11

אלון גולדשטיין " -אל האהובה הרחוקה"

8

חמישי

13.1.11

שלישיות קלרנית עם יבגני יהודין

9

מוצ"ש

12.2.11

שרון רוסטורף-זמיר (סופרן) ,שירלי בריל (קלרנית) ,יונתן ענר (פסנתר)

10

מוצ"ש

26.2.11

הרביעייה העכשווית " -עבר מתמשך"

11

מוצ"ש

12.3.11

חגי שחם (כינור) ,רפאל וולפיש (צ'לו) ,ארנון ארז (פסנתר)  -משולש רומנטי

12

מוצ"ש

19.3.11

 - Winds Unlimitedשישיית כלי הנשיפה של חן הלוי

13

מוצ"ש

2.4.11

קלאסיקה ורומנטיקה במאה ה20-

14

מוצ"ש

16.4.11

מובילי אנסמבל סולני ת"א  -מחמישייה עד שביעייה

15

חמישי

5.5.11

טריו מונדריאן

16

שלישי

17.5.11

רביעיית קזאלס (ספרד)

17

חמישי

2.6.11

רביעיית הפסנתר הישראלית

18

מוצ"ש

11.6.11

הפרויקט הקאמרי הישראלי

19

מוצ"ש

2.7.11

רביעיית כרמל עם שולי ווטרמן (ויולה)

20

חמישי

7.7.11

דואו סילבר-גרבורג

אזור הישיבה המבוקש:

אנסמבל סולני ת"א (במרכז ענב לתרבות)

להזמנת מנוי/ים לסדרה סמנו  Xבמשבצת שמימין  -מנוי מלא בלבד
(תאריכי הקונצרטים )22.5.11 ,10.4.11 ,6.2.11 ,26.12.10 ,31.10.10 -
אזור הישיבה המבוקש:

“מעבר לקשת”  -הסדרה המוסברת של רביעיית כרמל (באולם צוותא)
להזמנת מנוי/ים לסדרה סמנו  Xבמשבצת שמימין  -מנוי מלא בלבד
(תאריכי הקונצרטים )24.6.11 ,1.4.11 ,10.12.10 ,5.11.10 -

שם משפחה

שם פרטי

טופס הרשמה מעברו השני של הדף  -נא לשלוח אותו יחד עם עמוד זה

טלפון

October-Fest

במרכז ענב לתרבות

חגיגה מוסיקלית בינלאומית לפתיחת העונה :אמנים ישראלים מובילים בשיתופי פעולה עם עמיתים מאירופה

 1מוצ”ש20:30 ,2.10.10 ,

 3יום שלישי20:30 ,19.10.10 ,

רוברטו ג’יני (איטליה)  -צ’מבלו וניהול מוסיקלי
אנטונלה ג’אנסה (איטליה)  -סופרן
איילה סיקרון  -סופרן
יאיר פולישוק  -בריטון
דרורה ברוק  -חליליות
נעם שוס  -כינור בארוק
אורית מסר-יעקבי  -צ’לו בארוק
איתן הופר  -תארובו
מיצירות קלאודיו מונטוורדי ,יקופו פרי ,סלמונה רוסי
וג'ובאני פאולו צ'ימה

“גשרים”

 2יום חמישי20:30 ,7.10.10 ,
התזמורת הקאמר-פילהרמונית של אסן (גרמניה)
נעם צור  -מנצח
שאנג אנדרס  -צ’לו
היידן :קונצ’רטו לצ’לו ולתזמורת בדו מז’ור
פרטוש :קונצ’רטינו לכלי קשת
בטהובן :סימפוניה מס’  8בפה מז’ור ,אופ93 .

סיון רותם  -סופרן
דניאל גורטלר  -פסנתר
אולדריץ’ וולאצ’ק (צ’כיה)  -כינור
בלאדר זאימי (צ’כיה)  -צ’לו
דבוז’ק :שלישיית פסנתר במי מינור ,אופ" ,90 .דומקי"
שוסטקוביץ’ 5 :שירים לסופרן ,כינור ,צ’לו ופסנתר,
למילים מאת אלכסנדר בלוק ,אופ127 .
פיאצולה“ :חורף בבואנוס איירס”“ ,אינוויארנו
פורטניו” לכינור ,צ’לו ופסנתר
טאנגוס ארגנטיניים מאת גרדל ,פיאצולה ,מורס
ופיאנה לקול ,כינור ,צ’לו ופסנתר
 5שירים ישראליים“ :לו יהי”“ ,כמו צמח בר”,
“היו לילות”“ ,על גבעות שייך אבריק”“ ,ליל גליל”

למחירי כרטיסים ולהזמנות03-5466228 :
הנחות למנויי המרכז ,לגימלאים ,לצעירים
ולרוכשי כרטיסים ליותר מקונצרט אחד.
הטבה מיוחדת לרוכשי כרטיסים לקונצרטים
במסגרת :October-Fest
כרטיס שני בחצי מחיר לקונצרט פתיחת העונה
יום ה’20:30 ,28.10.10 ,
רביעיית כרמל עם בנימין הוכמן (פסנתר)
“חשיפה לצפון” :מיצירות גריג ,סיבליוס וראנגשטרום

פסנתר אחר

בשיתוף

לפרטים ולהזמנות03-6822403 :

שלושה רסיטלים לפסנתר בביצוע שלושה פסנתרנים ישראלים צעירים ומבריקים ,בתכניות המציגות
דיאלוג מסקרן בין עבר להווה ,באווירה האינטימית של אולם “התיבה” (שד’ ירושלים  ,19יפו  -חצרות יפו).
הקונצרטים יערכו בימי חמישי בשעה .20:30

23.12.10 1

7.4.11 2

9.6.11 3

רן דנק  -פסנתר

עינב ירדן  -פסנתר

רומן רבינוביץ’  -פסנתר

בולז ,בטהובן ,דבידובסקי,
ליסט ,ליגטי ,רחמנינוב

קורטאג ,היידן ,דלפיקולה,
סטרווינסקי ,וולפגנג רים ,בטהובן

הינדמית :לודוס טונאליס

קונצרטים מיוחדים

במרכז ענב לתרבות

 1יום חמישי19:00 ,27.1.11 ,

 3יום ראשון20:30 ,6.3.11 ,

ניהול מוסיקלי :רז כהן

“מלחינים בגלות”  -סיפורם של שלושה
מלחינים יהודים לאחר עליית הנאצים

“שוברטיאדה”

דניאל יוהנסן (אוסטריה)  -טנור
דניאל גורטלר  -פסנתר
הרביעייה הדורית (בריטניה)
חן הלוי  -קלרנית ,חזי ניר  -קרן-יער
מאוריציו פאז  -בסון ,ניר קומפורטי  -קונטרה-בס

אמני הקונסרבטוריון המלכותי למוסיקה ,טורונטו
סימון לקס :חמישיית פסנתר על נושאים פולניים
פאול בן-חיים :חמישיית קלרנית
וולטר בראונפלס :חמישיית כלי קשת בפה-דיאז
מינור ,אופ63 .

שוברט:
“שירת הברבור” ,ד957 .
רביעייה לכלי קשת מס’  15בסול מז’ור ,ד887 .
שמינייה בפה מז’ור ,ד803 .
גילעד הוכמן :שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
(בכורה)

 2מוצ”ש20:30 ,5.2.11 ,
אנסמבל מיתר חוגג
 20שנה לאנסמבל המאה ה21-
אנסמבל מיתר
מנצח :אילן וולקוב
סולנים:
ענת אנגלמאיר  -צ’לו ,משה אהרונוב  -ויולה
יונתן הדס  -קלרנית
תהילה ניני-גולדשטיין  -סופרן
טריו מוזר :בני סלוחין  -טרומבון
אבי אביטל  -מנדולינה ,עמית דולברג  -פסנתר

 4מוצ”ש21:00 ,18.6.11 ,
יום שלישי20:30 ,21.6.11 ,
 100שנה למותו של גוסטב מאהלר
אנסמבל מיתר וחברים
נעה פרנקל  -אלט
הווארד האסקין (ארה”ב)  -טנור
ג'יזל בן-דור  -מנצחת
מאהלר :השיר על הארץ (גרסה קאמרית מאת
ארנולד שנברג לאלט ,טנור ו 14-נגנים)

בטי אוליברו :יצירה חדשה לקול ולאנסמבל
(בכורה)
איל אדלר :קונצ’רטו לקלרנית ולאנסמבל (בכורה)
ג’פרי גורדון (ארה”ב) :קונצ’רטו לויולה ולאנסמבל
(בכורה)
דן יוהס :קונצ’רטו משולש לטריו מוזר ולאנסמבל
(בכורה)
אראל פז“ :אלם נעורים” ,לצ’לו ולאנסמבל

למחירי כרטיסים ולהזמנות03-5466228 :

הזכות לשינויים שמורה

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע”ש לין ותד אריסון
המרכז למוסיקה קאמרית

מען למכתבים :ת.ד ,21502 .תל–אביב 62006
כתובת :בן יהודה  ,193תל–אביב ,טלפון ,03-5466228 :פקס03-6055169 :
דואל ,chamber@icm.org.il :אתרwww.icm.org.il/chamber :

