יום ה’ 20:30 7.2.13

6

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

מוצ”ש 20:30 23.3.13
וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

קולות פריז

9

יום ג’ 20:30 30.4.13
רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”
מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
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יום א’ 20:30 16.6.13
אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

15

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

8

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר

רביעיית הפסנתר הישראלית
יום ה’ 20:30 3.1.13
מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .

4

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

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

שלישיית מונדריאן

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

10

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)
שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

הסדרה הקאמרית

שלישיית מונדריאן מארחת

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
חוסידמן דניאל ,מקסיקו
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר  1בעילום שם
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב
מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.
קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

הזכות לשינויים שמורה

חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .
קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

בעקבות ברהמס
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יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

מוצ”ש 20:30 23.3.13
וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

קולות פריז
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יום ג’ 20:30 30.4.13
רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”
מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
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יום א’ 20:30 16.6.13
אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

15

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

8

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר

רביעיית הפסנתר הישראלית
יום ה’ 20:30 3.1.13
מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .

4

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

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

שלישיית מונדריאן

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

10

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)
שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

הסדרה הקאמרית

שלישיית מונדריאן מארחת

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
חוסידמן דניאל ,מקסיקו
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר  1בעילום שם
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב
מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.
קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

הזכות לשינויים שמורה

חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .
קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

בעקבות ברהמס

2

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

מוצ”ש 20:30 23.3.13
וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

קולות פריז

9

יום ג’ 20:30 30.4.13
רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”
מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
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יום א’ 20:30 16.6.13
אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

15

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

8

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר

רביעיית הפסנתר הישראלית
יום ה’ 20:30 3.1.13
מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .

4

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

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

שלישיית מונדריאן

מוצ”ש 21:00 13.4.13
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סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

10

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)
שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

הסדרה הקאמרית

שלישיית מונדריאן מארחת

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
חוסידמן דניאל ,מקסיקו
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר  1בעילום שם
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב
מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.
קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

הזכות לשינויים שמורה

חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .
קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

בעקבות ברהמס

2

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
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מוצ”ש 20:30 29.12.12

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

מוצ”ש 20:30 23.3.13

9

יום ג’ 20:30 30.4.13

12

קולות פריז

הפרויקט הקאמרי הישראלי

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”

אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

מוצ”ש 20:30 19.1.13
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רביעיית הפסנתר הישראלית

4

8

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

יום א’ 20:30 16.6.13

15

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .
רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר
יום ה’ 20:30 3.1.13

מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .
דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

10

שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

שלישיית מונדריאן

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

יום ה’ 20:30 30.5.13
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 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

שלישיית מונדריאן מארחת

הסדרה הקאמרית

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
מקסיקו
דניאל,
חוסידמן
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
 1בעילום שם
מיתר
ועפרה
קרן משפחת צבי
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)
כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,

ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

בעקבות ברהמס
חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .

2

קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

הזכות לשינויים שמורה

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

מוצ”ש 20:30 23.3.13

9

יום ג’ 20:30 30.4.13

12

קולות פריז

הפרויקט הקאמרי הישראלי

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”

אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רביעיית הפסנתר הישראלית

4

8

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

יום א’ 20:30 16.6.13

15

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .
רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר
יום ה’ 20:30 3.1.13

מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .
דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

10

שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

שלישיית מונדריאן

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

שלישיית מונדריאן מארחת

הסדרה הקאמרית

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
מקסיקו
דניאל,
חוסידמן
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
 1בעילום שם
מיתר
ועפרה
קרן משפחת צבי
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)
כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,

ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

בעקבות ברהמס
חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .

2

קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

הזכות לשינויים שמורה

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

מוצ”ש 20:30 23.3.13

9

יום ג’ 20:30 30.4.13

12

קולות פריז

הפרויקט הקאמרי הישראלי

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”

אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רביעיית הפסנתר הישראלית

4

8

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

יום א’ 20:30 16.6.13

15

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .
רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר
יום ה’ 20:30 3.1.13

מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .
דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

10

שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

שלישיית מונדריאן

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

שלישיית מונדריאן מארחת

הסדרה הקאמרית

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
מקסיקו
דניאל,
חוסידמן
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
 1בעילום שם
מיתר
ועפרה
קרן משפחת צבי
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)
כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,

ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

בעקבות ברהמס
חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .

2

קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

הזכות לשינויים שמורה

יום ה’ 20:30 7.2.13

6

מוצ”ש 20:30 23.3.13

9

יום ג’ 20:30 30.4.13

12

קולות פריז

הפרויקט הקאמרי הישראלי

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”

אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

מוצ”ש 20:30 19.1.13

5

רביעיית הפסנתר הישראלית

4

8

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .

הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

מוצ”ש 21:00 13.4.13

11

סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13

7

יום א’ 20:30 16.6.13

15

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .
רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר
יום ה’ 20:30 3.1.13

מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .
דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

14

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

10

שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

שלישיית מונדריאן

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

יום ה’ 20:30 30.5.13

13

 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

שלישיית מונדריאן מארחת

הסדרה הקאמרית

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
מקסיקו
דניאל,
חוסידמן
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
 1בעילום שם
מיתר
ועפרה
קרן משפחת צבי
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)
כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,

ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il

בעקבות ברהמס
חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

1
יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .
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קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 62000
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
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מוצ”ש 20:30 29.12.12

הזכות לשינויים שמורה

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)
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בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .
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2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)
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3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר
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יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים

המוסיקה ,ובייחוד המוסיקה הכלית ,זכתה למעמדה הרם בקרב האמנויות השונות הודות לאופייה המופשט .היא מובנת כאמנות
אבסולוטית ,כארכיטקטורה של צלילים בזמן המבטאת משמעות מכוח עצמה .אולם ,כבר מתקופת הרנסנס ,ובמשנה מרץ החל מן
המאה ה ,19 -כתבו מלחינים מוסיקה כלית בהשראת רעיונות חוץ מוסיקליים – נרטיביים ,פואטיים ,ויזואליים או הגותיים .אמנות זו
של מוסיקה תכניתית או פואטית מצאה ביטוי גם במסגרת רפרטואר הפסנתר .סדרת הרסיטלים העונה תציג מבחר של יצירות לפסנתר,
החל מן הבארוק ועד המאה ה ,20 -המשקפות מגוון ביטויים והשפעות של אמנות זו ,בה הצלילים יוצרים אמנם מבנה מוסיקלי עצמאי,
אך באותה עת גם נותנים קול לרעיונות שונים העומדים מאחוריהם.

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
שלישיית ירושלים ,המציינת העונה חצי יובל להיווסדה ,נמנית עם ההרכבים
הקאמריים הוותיקים בישראל והיא ביססה את מעמדה כאחת השלישיות המובילות
בעולם .השלישייה זכתה בפרסים בתחרויות בינלאומיות חשובות ושיתפה פעולה
עם כמה מגדולי המבצעים של המאה ה 20 -והמאה ה ,21 -כגון אייזק שטרן ,פנחס
צוקרמן ,שלמה מינץ ,יפים ברונפמן ,טביאה צימרמן ,זובין מהטה ועוד.
היא מופיעה בקביעות באולמות הקונצרטים החשובים בעולם ,כגון לינקולן סנטר,
קונצרטחבאו ,וויגמור ,הקונצרטהאוז ועוד .מראשית דרכה מופיעה שלישיית
ירושלים על בימת המרכז למוסיקה קאמרית ואנו שמחים לחגוג עימה את שנתה
ה 25-בסדרה ייחודית של שלושה קונצרטים.

אלון גולדשטיין
פרידות ,נופים ,מראות
באך קפריצ’יו לפרידה מהאח האהוב בסי-במול מז’ורBWV 992 ,
בטהובן סונטה מס’  26במי-במול מז’ור ,אופ81 .א’“ ,הפרידה”
ליסט עמק אוברמן
ראוול מראות (מבחר)

4

בוריס גילטבורג
שלישיית ירושלים

זמנים ,עונות ,תמונות
צ’ייקובסקי העונות ,אופ 37 .א’
פרוקופייב סונטה מס’  7בסי-במול מז’ור ,אופ“ ,83 .סונטת המלחמה”
מוסורגסקי תמונות בתערוכה

שוברט  -השלישיות

מוצ”ש 20:30 9.3.13

1
מוצ”ש 20:30 27.10.12

1

שוברט שלישיית פסנתר מס’  1בסי-במול מז’ור ,אופ99 .
שוברט שלישיית פסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ100 .

מוצ”ש 20:30 20.10.12

קלרה ,רוברט ויוהנס  -המשולש הרומנטי

2

נגן אורח:
קריסטוף חורז’לסקי (אנגליה) ויולה
קלרה שומאן שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומאן שלישיית פסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ80 .
ברהמס רביעיית פסנתר בדו מינור ,אופ60 .

בנימין הוכמן
גיבורים ,ליצנים ,ערפילים ,מסכות

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש בלואי מרשל פינת שטריקר

שופן ארבע בלדות
יאנאצ’ק “בערפילים”
שומאן קרנבל ,אופ9 .

ויקטור סטניסלבסקי
רפאל ופטררקה ,הופמן ופאוסט
שומאן קרייזלריאנה ,אופ16 .
ליסט Sposalizio
ליסט סונטת פטררקה 104
רחמנינוב סונטה מס’  1ברה מינור ,אופ28 .

5

2
מוצ”ש 20:30 17.11.12

יום ה’ 20:30 11.4.13

דניאל גורטלר

יום ג’ 20:30 11.12.12

רומן רבינוביץ’

דאנטה ושייקספיר בין סונטה לפנטזיה
שומאן קטעי פנטזיה ,אופ12 .
בטהובן סונטה מס’  17ברה מינור ,אופ 31 .מס’ “ ,2הסערה”
סקריאבין סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ ,19 .סונטה-פנטזיה
ליסט סונטת דאנטה (פנטזיה קוואזי סונטה)

מחול האהבה

השלישייה הרוסית

3

רחמנינוב שלישייה אלגית מס’  1בסול מינור
שוסטקוביץ’ שלישיית פסנתר מס’  2במי מינור ,אופ67 .
צ’ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור ,אופ50 .

יום ה’ 20:30 16.5.13

פרוקופייב רומיאו ויוליה ,סוויטה לפסנתר אופ75 .
סטרווינסקי פטרושקה ,שלושה פרקים לפסנתר סולו
ראוול דפניס וכלואה (גרסה לפסנתר מאת רומן רבינוביץ’)

6

3

יום ה’ 20:30 27.6.13

מוצ”ש 20:30 22.12.12

אזורי המחירים באודיטוריום הקונסרבטוריון

מחירי הכרטיסים למנויים – עונת תשע”ג 2012-2013
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מספר
קונצרטים
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
אזור A
632
677
763
847
932
949
1,028
1,106
1,186

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

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

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
550
647
589
693
663
780
737
867
810
953
825
971
894
1,052
962
1,132
1,031
1,213

מספר
קונצרטים
3

מנוי ממשיך
אזור A
312

מנוי חדש
אזור A
354

אזור B
301

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
אזור B
אזור A
280
329

מאחורי הצלילים :סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מספר
קונצרטים
6

מנוי ממשיך
אזור A
514

מנוי חדש
אזור B
437

אזור A
584

שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים שהוזמנו ולתאריך ההרשמה.
קדימות תינתן למזמיני סדרות מלאות ולמנויים ממשיכים.

מחיר כרטיס בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה .₪95-150
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים מעבר למינוי.
כרטיסים בודדים ימכרו רק לאחר סיום שיבוץ המינויים ,החל מחודש אוקטובר.

מחירים מיוחדים לצעירים (על בסיס מקום פנוי)

איילת אמוץ מצו סופרן | רואי אמוץ חליל | יונתן הדס ,גלעד הראל קלרנית | משה אהרונוב כינור  /ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | עמית דולברג פסנתר | פיליפ לרו מלחין הבית | גיא פדר מנצח הבית | פרויקט תדרים
רביעיית המיתרים  :16משה אהרונוב ,קורדליה הגמן כינורות | איתמר רינגל ויולה | יוני גוטליבוביץ’ צ’לו

השקת המרכז למוסיקה עכשווית
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר | פרויקט תדרים
מיצירות פיליפ לרו ,עמוס אלקנה ,ראובן סרוסי,
הלת בן קנז ופביאן פניסלו

תל אביבLondon ,Wien ,

עד גיל  – 21כניסה חופשית ללא תשלום.
מגיל  22עד גיל  ₪20 – 29לכרטיס במינוי ₪35 ,לכרטיס בקופה.
מגיל  30עד גיל  ₪40 – 34לכרטיס במינוי ₪55 ,לכרטיס בקופה.

אזור B
496

מנוי חדש – זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת”א
אזור B
אזור A
461
543

מינוי משולב  /מינוי כפול  /מינוי משולש
 .1מינוי משולב  -מינוי ל 8-קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .בחישוב מחיר
המינוי ,עלות קונצרטים מהסדרה הקאמרית ומסדרת הפסנתר תחושב לפי תעריפי הסדרה הקאמרית;
עלות קונצרטים מהסדרה של שלישיית ירושלים תחושב לפי תעריפי הסדרה של שלישיית ירושלים.

 50%ממחיר כרטיס מלא בקופה ,על בסיס מקום פנוי.

 .2מינוי כפול  /מינוי משולש  -ברכישת מינוי לשתיים או לשלוש סדרות מלאות 5% :הנחה על
הסדרה השנייה ו 10%-הנחה על הסדרה השלישית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; מינוי מלא
לסדרה הקאמרית ייחשב כמינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו).

1.1יש 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.
2.2לא התקבלה הודעה על אי ניצול כרטיס במועד האמור – תאבד הזכות להחלפתו.
3.3כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
4.4את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
5.5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי ,בתנאי שנתקבלה
הודעה על אי ניצולו כמפורט לעיל.

עמית דולברג פסנתר | פרויקט תדרים עוזרים
מיצירות לוק פרארי ,יוסף טל ,לואיג’י נונו ,איל אדלר
וסיימון סטין אנדרסן

 Contemporary Encountersקונצרט III

אנדראה בייקר (בריטניה) מצו סופרן | יובל צורן מנצח
אנסמבל מיתר
מיצירות אלבן ברג ,ארי בן שבתאי ,עופר פלץ ותומס אדס

 Contemporary Encountersקונצרט

I

מנהל מוסיקלי :ד”ר רז כהן
גראהם ג’ונסון (בריטניה) פסנתר
קלייר מגנאג’י סופרן | יניב ד’אור קונטרה-טנור | כריס בלי (בריטניה) בריטון | הלל צרי צ’לו
רביעיית ראשונים :ירון פרנסקי ,דותן נטל כינורות | עירית לבנה ויולה | רז כהן צ’לו
שוברט מבחר שירים
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .
קונצרט זה אינו חלק מסדרות המנויים | הזמנת כרטיסים03-5466228 :
עלון זה הופק
בסיוע

יום ו’  13:00 5.4.13אולם רן ברון
אנסמבל מיתר | רביעיית המיתרים 16
משתתפי המפגשים מנצחים
מיצירות ארנולד שנברג ,פביאן פאניסלו
ומשתתפי המפגשים

דיוקנאות

יום ו’  13:00 4.1.13אולם רן ברון
רואי אמוץ חליל | עמית דולברג פסנתר
מיצירות י.ס .באך ,ק.פ.ע באך ופיליפ לרו

תדרים קאמרי
מוצ”ש  20:30 9.2.13אולם רן ברון

שוברטיאדה  2013יום ה’ 20:30 31.1.13

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
בתמיכת

מוצ”ש  20:30 2.3.13אולם רן ברון

יום ה’  20:30 20.12.12אודיטוריום

מחיר מיוחד להורי תלמידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

המרכז למוסיקה קאמרית
בתמיכת

Piano Plus

מוצ”ש  20:30 29.9.12אודיטוריום

נוהל החלפת כרטיסים

טריו 25 :שנה לשלישיית ירושלים ( 3קונצרטים)

אזור B
265

אזור  :Aגוש מרכזי
אזור  :Bגושים צדדיים

שיבוץ המקומות
מנוי חדש

אזור B
538
576
648
720
792
807
874
940
1,008

מפת אודיטוריום הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

אנסמבל מיתר  -עונת המנויים 2012-2013

קונצרט הרכבים קאמריים בביצוע חברי פרויקט תדרים
ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית,
בהנחיית חברי אנסמבל מיתר

 Contemporary Encountersקונצרט II
יום ו’  13:00 22.2.13אולם רן ברון
משה אהרונוב כינור | דניאל פטר בירו סאונד
גיא פדר מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות פייר בולז ,דניאל פטר בירו ומאיה דוניץ

מוצ”ש  21:00 25.5.13אולם רן ברון
רביעיית המיתרים 16
מיצירות חיה צ’רנובין ,מתיאס פינצ’ר ,ג’פרי גורדון
וג’ון זורן

הדים
מוצ”ש  21:00 15.6.13אולם רן ברון
איילת אמוץ מצו סופרן | יובל צורן מנצח | אנסמבל מיתר
מיצירות אוליבייה מסייאן ,איגור סטרווינסקי ,כרמל
רז ,יובל שקד ,חנה אג’אשווילי וג’רארד גריזה

בכורות
יום ה’  19:00 4.7.13אודיטוריום
גיא פדר מנצח
מרתון סיום העונה בהשתתפות אנסמבל מיתר ,פרויקט
תדרים ותלמידי המרכז למוסיקה עכשווית ואלקטרונית

לפרטים ולהזמנות כרטיסים ומינויים054-4695948 | www.meitar.net | meitarensemble@gmail.com :
כניסה לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום על בסיס מקום פנוי .רוכשי מינוי לסדרה של אנסמבל מיתר יוכלו לרכוש כרטיסים במחירי מנוי לקונצרט
בהשתתפות האנסמבל בסדרה הקאמרית ( - )13.4.13לפרטים ראו תכניות הסדרה הקאמרית בעלון זה .לאורך השנה יקיים אנסמבל מיתר את סדרת
 – Contemporary Encountersמפגשים למלחינים ולמנצחים עם מוסיקאים אורחים מחו”ל .במסגרת מפגשים אלה יתקיימו גם כיתות אמן פתוחות
לקהל  -לפרטים ולמידע על רכישת כרטיסיםwww.meitar.net :

יום ה’ 20:30 7.2.13
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פרנק סונטה לכינור ולפסנתר בלה מז’ור
פולנק סונטה לצ’לו ולפסנתר
פורה רביעיית פסנתר מס’  2בסול מינור ,אופ45 .

מוצ”ש 20:30 23.3.13
וובר חמישייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ34 .
דביסי מחולות קודש וחול לנבל ולכלי קשת
יצירה ישראלית (יפורסם)
קורייר “שעת לילה” ,לכינור ולנבל
פרנק חמישיית פסנתר בפה מינור

ניתאי צרי כינור
אמיר ואן דר האל ויולה
הלל צרי צ’לו
מיכל טל פסנתר

קולות פריז
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יום ג’ 20:30 30.4.13
רוסיני סונטה לשני כינורות ,צ’לו וקונטרבס
שומאן חמישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ44 .
ברוך מבחר מתוך קטעים לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ83 .
גרשווין סוויטה מתוך “פורגי ובס”
מישל לטייק (צרפת) קלרנית | חגי שחם כינור
דאנבי אום (קוריאה) כינור | דימוט פופן (גרמניה) ויולה
מרקו אילונן (פינלנד) צ’לו | יורק דיבאל (פולין/אוסטריה) קונטרבס
ארנון ארז פסנתר

דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | סמיון גבריקוב כינור
סרגיי טרשנסקי ויולה | מיכל קורמן צ’לו
טיבי צייגר קלרנית | סיון מגן נבל
יעל קרת פסנתר

נגני פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת)

הפרויקט הקאמרי הישראלי
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יום א’ 20:30 16.6.13
אריאגה רביעיית כלי קשת מס’  3במי-במול מז’ור
ראוול רביעיית כלי קשת בפה מז’ור
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”
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פיליפ ברנרד כינור
לואיק ריו כינור
לורן מרפאנג ויולה
פרנסואה קיפר צ’לו

רביעיית מודיליאני (צרפת)
מוצ”ש 21:00 8.6.13

יום ה’ 20:30 7.3.13
מנדלסון רביעיית פסנתר מס’  2בפה מינור ,אופ2 .
אנסקו רביעיית פסנתר מס’  2ברה מינור ,אופ30 .
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .

מוצ”ש 20:30 19.1.13
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רויטל חכמוב פסנתר
גלעד הילדסהיים כינור
שולי ווטרמן ויולה
עירא גבעול צ’לו

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,אופ12 .
בן-חיים חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
פרוקופייב פתיחה על נושאים עבריים לפסנתר ,קלרנית
ורביעיית כלי קשת ,אופ34 .
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור ,אופ34 .
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הינדמית מוסיקה קאמרית מס’  ,1אופ 24 .מס’  ,1ל 12-נגנים
אייזלר סימפוניה קאמרית ,אופ ,69 .ל 15-נגנים
(מוסיקה לסרט “שיטפון לבן”)
ג’ון אדאמס סימפוניה קאמרית ,ל 15-נגנים
בריטן סינפונייטה אופ ,1 .ל 10-נגנים

רחל רינגלשטיין כינור | ליאה רייחלין כינור
יואל גרינברג ויולה | תמי ווטרמן צ’לו
שירלי בריל קלרנית | יונתן ענר פסנתר

אנסמבל מיתר
עם אורחים מן התזמורת הקאמרית הישראלית
גיא פדר מנצח

רביעיית כרמל עם דואו בריל-ענר

רביעיית הפסנתר הישראלית
יום ה’ 20:30 3.1.13
מוצרט שלישיית פסנתר בדו מז’ור ,ק548 .
ברהמס “אינטרמצי” – קטעי פסנתר מתוך אופ 118 ,116 ,76 .ו119 -
(עיבוד לשלישייה מאת אוהד בן-ארי)
סמטנה שלישיית פסנתר בסול מינור ,אופ15 .

4

קונצרט זה מתקיים בתמיכת המרכז הצ’כי
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ברהמס רביעיית כלי קשת מס’  2בלה מינור ,אופ 51 .מס’ 2
פאבל האס רביעיית כלי קשת מס’  1בדו-דיאז מינור ,אופ3 .
בטהובן רביעיית כלי קשת בסי-במול מז’ור ,אופ130 .
עם הפוגה הגדולה ,אופ133 .

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

שלישיית מונדריאן

מוצ”ש 21:00 13.4.13
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סימפוניות קאמריות
יום א’ 20:30 17.2.13
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דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור | יובל גוטליבוביץ’ ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
מאוריציו פאז בסון | אלון ראובן קרן-יער
קונטרבס (יפורסם)
שפוהר תשיעייה בפה מז’ור ,אופ31 .
מאהלר שירים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
נינו רוטה תשיעייה
יוהאן שטראוס ואלסים (עיבוד לתשיעייה מאת נדב כהן)
החמישייה הישראלית החדשה
אייל עין-הבר חליל
דודו כרמל אבוב | יבגני יהודין קלרנית
מאוריציו פאז בסון | חזי ניר קרן-יער
עם גרגורי אס כינור | יעל פטיש קומפורטי ויולה
איריס רגב צ’לו | ניר קומפורטי קונטרבס

דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
גלעד קרני ויולה
לנה איבנוב קונטרבס

רביעיית פאבל האס (צ’כיה)

ריכרד שטראוס טיל אוילנשפיגל ,אופ28 .
(גרסה קאמרית לכינור ,קלרנית ,קרן-יער ,בסון וקונטרבס)
הינדמית סקרצו לוויולה ולצ’לו
צבי אבני קרדו ,לשלישיית כלי קשת
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .
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הפרויקט הקאמרי הישראלי
מוצ”ש 21:00 6.4.13

היידן שלישיית פסנתר בסול מז’ור ,הוב“ ,XV/25 .הצוענית”
ברהמס רביעיית פסנתר בסול מינור ,אופ25 .
שוברט חמישייה לפסנתר ,כינור ,ויולה ,צ’לו וקונטרבס
בלה מז’ור ,ד“ ,667 .דג השמך”

ורוניקה ירוסקובה כינור
אווה קרובה כינור
פאבל ניקל ויולה
פטר ירוסק צ’לו

הסדרה הקאמרית

שלישיית מונדריאן מארחת

יום ה’ 20:30 30.5.13
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 20שנה לחמישייה הישראלית החדשה

למנויינו ולחובבי המוסיקה הקאמרית שלום רב,
אגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
יו"ר אגודת הידידים :עו"ד מיה ליקוורניק | מנהלת אגודת הידידים :מיכל אברמוב

אנו שמחים לשלוח אליכם את תכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית לעונת .2012-2013
נדבנים מייסדים
גור גילי ואייל
רכבי מיכל ויובל
גזית גלוב בע”מ
ברון ענת וגבי
יפה ברכה וצבי
מייסדים
יקיר דן
חוסידמן דניאל ,מקסיקו
מרום כלי נגינה בע”מ
ליקוורניק מיה
סגול טובה וסמי
פטרושקה יורם
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר  1בעילום שם
ידידים
תירוש אילה ואילון
משפחת אברמוב
יקירים
אליסון ציפורה ומרדכי
קרן מארק ריץ’
אנוך ורד ויעקב
עמיתים
בר ורד ויעקב
בנק  HSBCישראל
ברנדס ג'ני וחנינא
ברון אילה וישראל
גוטסמן רותי ויואב

גולדנברג אורה
גולדפרב דבורה ודוד
גילון יעל וזוהר
גרינשפון אופליה ושרי
דנקו פרויקטים בע”מ
הורוביץ מנחם
זבלודוביץ’ פויו
חלוץ שרון וליטמן פז
טהלר גדעון  -טל תעופה בע”מ
יעקובסון שרית ודרור
יקב תשבי
לאור אילנה
סלע אורלי ויורם
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע”מ

חוזרים הביתה – האודיטוריום החדש ברח’ לואי מרשל ( 25פינת רח’ שטריקר)

פאר עידית וקובי
קריא איריס ואלון
רוזנבלט דליה וישראל
ריבה תמר ויחזקאל
שטרית רות ומאיר
ד”ר שני הדסה
 1בעילום שם

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה24−
תשע”ג 2012−2013
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

לפרטים ולהצטרפות
ניתן לפנות למיכל אברמוב
בטלפון077-3200355 :
או בדוא”לmichal@icm.org.il :

כל הקונצרטים יתקיימו באודיטוריום החדש של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה .האולם ,הזהה בגודלו ובצורתו
לאולם הישן הזכור לטוב ,מבטיח את אותה אווירה אינטימית ואותה אקוסטיקה משובחת ,המתאימות כל כך להאזנה
למוסיקה קאמרית.

סדרות הקונצרטים
בעונת  2012-2013מציע המרכז שלוש סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית תארח את מיטב המוסיקאים מהארץ ומהעולם ,במגוון גדול של הרכבים וסגנונות .גם בעונה זו
אנו ממשיכים להזמין את הכוכבים העולים הבולטים בנוף רביעיות כלי הקשת באירופה ,ולראשונה יופיעו על בימתנו
רביעיית פאבל האס (צ’כיה) ,רביעיית ארקדיה (רומניה) ורביעיית מודיליאני (צרפת) .כמו כן ,נקיים שיתוף פעולה
עם פסטיבל פאבלו קזאלס (צרפת) ,ונציין גם  20שנה להיווסדה של החמישייה הישראלית החדשה.
סדרת טריו תציין  25שנה לשלישיית ירושלים ,מצמרת ההרכבים הקאמריים בישראל.
נמשיך גם במסורת סדרת הרסיטלים לפסנתר אשר תוקדש העונה ליצירות שנכתבו בהשראת רעיונות חוץ-מוסיקליים.
עוד בעלון זה תוכלו למצוא פרטים על סדרת הקונצרטים של אנסמבל מיתר ,מההרכבים המובילים בארץ בתחום
המוסיקה העכשווית ,המשמש כאנסמבל בית בקונסרבטוריון.
רכשו מינוי ,הבטיחו מקומותיכם מראש ותהנו מן המחירים המוזלים.
מקווים לראותכם בין מנויינו בעונת הקונצרטים הבאה,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

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

“מוסיקה טובה לכל” – היא מפתחת קשב ,ריכוז ושיתוף פעולה .היא יוצרת סביבה פתוחה ,יצירתית והרמונית.
אצלנו בקונסרבטוריון מחנכים ומכשירים את הדור הבא של המוסיקאים ,אבל זה לא מספיק...
אנו מודעים לאמת הפשוטה שמוסיקאים ללא קהל משולים לדגים ללא מים.
וזו חשיבותו של המרכז למוסיקה קאמרית .לתת במה למוסיקאים המוכשרים – מכל העולם – ובו זמנית להיות מטרה,
יעד ודוגמא אליהם ישאפו התלמידים.
אני מאחל לכולנו שנת מוסיקה מהנה ומודה לכל העוסקים במלאכה ,ובראשם ד”ר רז בנימיני.

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
ע”ש לין ותד אריסון ,תל־אביב
מנהל :קוסטין קנליס-אוליאר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

בעידן הטכנולוגי ההולך ותופס מקום מרכזי בחיי היום יום של כולנו ובזמנים בהם האינטרנט מאפשר לכל אחד
להאזין באופן מקוון לכל יצירה מוסיקלית שאפשר לדמיין ,המרכז למוסיקה קאמרית של הקונסרבטוריון נותן את
ההזדמנות לחוות ,בזמן אמת ,את קסם הביצוע החי .לנשום ,להרגיש וליהנות מרגעי היצירה כאירוע חד פעמי ובלתי
ניתן לשכפול .זו הליבה של העשייה המוסיקלית .כך אנו רוצים לחנך את תלמידינו .המרכז למוסיקה קאמרית מאפשר
לכולנו – תלמידים ,מורים ,אוהבי מוסיקה – להיות קרובים לדבר האמיתי .למעלה מעשרים שנה אנו נאמנים לדרך זו
וכך נעשה גם בהמשך ,הודות לצוות המרכז ולקהל הנאמן שלנו.
קוסטין קנליס-אוליאר
מנהל הקונסרבטוריון

03-5466228
עיצוב :סטודיו נוימן www.noyman.co.il

הזכות לשינויים שמורה

חן הלוי קלרנית
חזי ניר קרן-יער
טטיאנה סמוי (רוסיה/בלגיה) כינור
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
ברהמס שלישייה לקלרנית ,פסנתר וצ’לו בלה מינור ,אופ114 .
ברהמס שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
קודאי אדאג’ו לויולה ולפסנתר
דוחנאני שישייה לקלרנית ,קרן-יער ,כינור ,ויולה ,צ’לו ופסנתר
בדו מז’ור ,אופ37 .

03-6055169

chamber@icm.org.il

www.icm.org.il
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יום ה’ 20:30 8.11.12

רביעיית ארקדיה (רומניה)
אנה טורוק כינור
ראזוואן דומיטרו כינור
טראיאן בואלה ויולה
ז’ולט טורוק צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסול מינור ,אופ 20 .מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בלה מינור ,אופ13 .
זמלינסקי רביעיית כלי קשת מס’  ,2אופ15 .
קונצרט זה מתקיים בתמיכת מכון התרבות הרומני
ואגודת ידידי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

גבי ברון
יו”ר הוועד המנהל

לואי מרשל  ,25ת”ד  ,21502תל־אביב 6200003
03-5466228
03-6055169
chamber@icm.org.il
www.icm.org.il
Israel Conservatory Tel Aviv

בעקבות ברהמס

2

יום א’ 20:30 25.11.12

הפרויקט הקאמרי הישראלי
דניאל ברד כינור | יונה צור כינור | גיא בן-ציוני ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר
מוצרט רביעייה לפסנתר ולכלי קשת בסול מינור ,ק478 .
קודאי סרנדה לשני כינורות וויולה ,אופ12 .
שומאן “סיפורי אגדה” ,לקלרנית ,ויולה ופסנתר ,אופ132 .
מרדכי סתר שלישייה לקלרנית ,צ’לו ופסנתר
הינדמית חמישייה לקלרנית ולכלי קשת

3

מוצ”ש 20:30 29.12.12

