יו”ר הוועד המנהל :גבי ברון
מנהל הקונסרבטוריון :קוסטין קנליס-אוליאר

ניהול מוסיקלי והפקה:
ד”ר רז בנימיני

המרכז למוסיקה קאמרית
העונה ה | 27 -תשע”ו | 2015-2016
ניהול מוסיקלי והפקה :ד”ר רז בנימיני

למנויינו ולחובבי המוסיקה
הקאמרית שלום רב,
אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית הקונצרטים של המרכז
למוסיקה קאמרית לעונת  ,2015-16הכוללת ארבע סדרות:
הסדרה הקאמרית ,סדרת סופשבוע עם ברהמס ,סדרת
רסיטלים לפסנתר וסדרת רסיטלים קליים.

הסדרה הקאמרית -
הרכיבו לעצמכם מינוי
אנו שמחים לארח העונה שלוש רביעיות כלי קשת בולטות

סופשבוע עם ברהמס
הכנרת ליזה פרשטמן (הולנד) והפסנתרן רומן רבינוביץ’ חוזרים אלינו ,הפעם בחברת ידידים נוספים,
לסופשבוע של שלושה קונצרטים מיצירות ברהמס .בתכנית  -מכלול הסונטות לכינור ולפסנתר ,לוויולה ולפסנתר
ולצ’לו ולפסנתר ,ויצירות קאמריות נוספות.

מהדור הצעיר בעולם בביקורי בכורה בארץ :רביעיית דובר
(ארה”ב) ,רביעיית מטאפור ( Meta4פינלנד) ורביעיית
שומאן (גרמניה) .יחזור אלינו הפרויקט הקאמרי
הישראלי אשר יארח באחת מתכניותיו את הכנרת אנטיה
וויטהאס (גרמניה) לביצוע השמינייה של שוברט .בתכנית
אחרת יארח הפרויקט את הזמרת הילה בג’יו לביצוע יצירת
המופת מן המאה ה“ ,20 -פיירו הסהרורי” מאת שנברג .ישוב
אלינו הצ’לן הנודע פרנס הלמרסון (שבדיה) ,אשר יחבור
לרביעיית כרמל לביצוע חמישיית כלי הקשת של שוברט.
הקלרניתן חן הלוי יוביל נבחרת נשפנים ישראלים בביצוע

פסנתרני הדור החדש :סדרת רסיטלים לפסנתר  -צהרי שישי
סדרת הרסיטלים לפסנתר חוזרת לצהרי שישי ,ומוקדשת הפעם לפסנתרני הדור החדש של ישראל  -עידו בר-שי,
שי ווזנר ,עינב ירדן ,ישי שאער ומתן פורת .יחתום את הסדרה קונצרט מיוחד עם אנסמבל מולטיפיאנו
ומולטי פרקשן.

ה”גראן פרטיטה” של מוצרט ,והכנרת קטי דברצני תוביל
הרכב שלי כלי התקופה בביצוע השביעייה של בטהובן ויצירות
של מלחינים נוספים בני דורו .גם את העונה הקרובה נפתח
בקונצרט של פרויקט מוזתיקה ,פרויקט מוסיקלי-חינוכי-
קהילתי ייחודי שהופיע על בימתנו לראשונה בהצלחה
מרובה בפתח עונת  .2014-15נשוב ונארח גם את שלישיית
מונדריאן ,את שלישיית ירושלים ,את אנסמבל מיתר,
את הצ’לנים צבי פלסר והלל צרי ,את הויולן גלעד קרני,
את הפסנתרנים שי ווזנר ומירי ימפולסקי ועוד .וכתמיד -
בחירת הקונצרטים גמישה בהתאם לטעמכם!

אמנות השיר :סדרת רסיטלים קליים  -ערבי חמישי
סדרת הרסיטלים הקוליים חוזרת לערבי חמישי .יתארחו בה הפעם הילה בג’יו ,איילת אמוץ-אברמסון ,חן
רייס ,קלייר מגנאג’י ודניאל יוהנסן (אוסטריה) ,ואיתם הפסנתרנים יובל צורן ,מרק ורטר ,דן דויטש
ודניאל גורטלר.
באיחולי עונת קונצרטים מהנה,
רז בנימיני וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

הסדרה הקאמרית
העונה ה2015-2016 | 27 -

1

מוזתיקה ()Musethica

מוצ”ש
24.10.15
21:00

רועי שילוח כינור | סרגיי אוסטרובסקי כינור
אברי לויתן ויולה | אורפאו מנדוצי (אוסטריה) צ’לו
ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם
ר .שטראוס שישיית כלי קשת ,מבוא ל"קפריצ'יו" ,אופ85 .
ברהמס חמישיית כלי קשת מס’  2בסול מז’ור ,אופ111 .
צ’ייקובסקי שישייה לכלי קשת ברה מינור ,אופ“ ,70 .מזכרת מפירנצה”

הסדרה הקאמרית

2

מוצ”ש
14.11.15
20:30

הסדרה הקאמרית

3

מוצ”ש
19.12.15
20:30

הסדרה הקאמרית

שלישיית ויולה
גלעד קרני ויולה
צבי פלסר צ’לו
מירי ימפולסקי פסנתר
בטהובן שלישייה בסי-במול מז’ור ,אופ11 .
שוסטקוביץ’ סונטה לוויולה ולפסנתר ,אופ147 .
שוסטקוביץ’ סונטה לצ’לו ולפסנתר ברה מינור ,אופ40 .
שופן שלישייה בסול מינור ,אופ8 .

שוברט וברהמס  -בשניים ובשלושה
כרמית צרי כינור
הלל צרי צ’לו
שי ווזנר פסנתר
שוברט סונטינה לכינור ולפסנתר ברה מז’ור ,ד384 .
שוברט סונטה לארפג’ונה בלה מינור ,ד821 .
ברהמס שלישיית פסנתר מס’  1בסי מז’ור ,אופ8 .

4

שביעייה בכלי התקופה  -בטהובן ובני דורו

מוצ”ש
2.1.16
20:30

הסדרה הקאמרית

5

אנטיה וייטהאס (גרמניה) כינור
מתן דגן כינור | דניאל ברד ויולה | מיכל קורמן צ’לו | אלון ראובן קרן-יער
ניר קומפורטי קונטרבס | טיבי צייגר קלרנית | מאוריציו פאז בסון
מוצרט דיברטימנטו לשלישיית כלי קשת במי-במול מז’ור ,ק563 .
שוברט שמינייה בפה מז’ור ,ד803 .

הסדרה הקאמרית

6

יום א’
31.1.16
20:30

הסדרה הקאמרית

7

הסדרה הקאמרית

קרוסל רביעייה מס’  2בדו מינור לקלרנית ולכלי קשת ,אופ4 .
ברוואלד שביעייה בסי-במול מז’ור
בטהובן שביעייה במי-במול מז’ור ,אופ20 .

הפרויקט הקאמרי הישראלי מארח את
אנטיה וייטהאס (גרמניה)

מוצ”ש
9.1.16
20:30

יום ה’
11.2.16
20:30

קטי דברצני כינור | עמוס בועזסון ויולה
עירא גבעול צ’לו | חן גולדסובל קונטרבס
גילי רינות קלרנית | בני אגסי בסון
אלון ראובן קרן-יער

רביעיית דובר (ארה”ב)
ג’ואל לינק כינור
בריאן לי כינור
מילנה פג’ארו ואן דה שטדט ויולה
קמדן שואו צ’לו
דבוז’ק רביעיית כלי קשת מס’  12בפה מז’ור ,אופ“ ,96 .האמריקאית”
ויינברג רביעיית כלי קשת מס’  8בדו מינור ,אופ66 .
בטהובן רביעיית כלי קשת מס’  7בפה מז’ור ,אופ 59 .מס’ “ ,1רזומובסקי”

אנסמבל מיתר
הד ירון-מאירסון כינור | גילי רדיין-שדה כינור | משה אהרונוב ויולה
יוני גוטליבוביץ’ צ’לו | ערן בורוביץ' קונטרבס | רואי אמוץ חליל
גלעד הראל קלרנית | עמית דולברג פסנתר
בטהובן סרנדה לחליל ,לכינור ולוויולה ברה מז’ור ,אופ25 .
הינדמית “ארבעת הטמפרמנטים” ,לפסנתר ולכלי קשת
מוצרט רביעייה לקלרנית ולכלי קשת בסי-במול מז’ור (לפי הסונטה לכינור ק)378 .
שולהוף קונצ’רטינו לחליל ,לוויולה ולקונטרבס
י .שטראוס הבן ואלס הקיסר לחליל ,לקלרנית ,לכלי קשת ולפסנתר (עיבוד :ארנולד שנברג)

8

שלישיית ירושלים עם אברי לויתן

מוצ”ש
27.2.16
20:30

הסדרה הקאמרית

9

מאהלר פרק לרביעיית פסנתר בלה מינור
בטהובן שלישיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ 70 .מס’ 2
שומאן רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ47 .

רביעיית מטאפור ( Meta4פינלנד)

יום א’
6.3.16
20:30

אנטי טיקאנן כינור
מינה פנסולה כינור
אטה קילפליינן ויולה
תומס דיופסובאקה צ’לו
היידן רביעיית כלי קשת בסי מינור ,אופ 64 .מס’ 2
בטהובן רביעיית כלי קשת מס’  16בפה מז’ור ,אופ135 .
יאקו קוסיסטו Play III
סיבליוס רביעיית כלי קשת ברה מינור ,אופ“ ,56 .קולות אינטימיים”

הסדרה הקאמרית

10

יום ה’
17.3.16
20:30

הסדרה הקאמרית

11

רועי שילוח כינור
אריאל טושינסקי צ’לו
ירון רוזנטל פסנתר
אברי לויתן ויולה

הפרויקט הקאמרי הישראלי
מארח את הילה בג’יו
הילה בג’יו סופרן
דניאל ברד כינור וויולה | מיכל קורמן צ’לו | גי אשד חליל
טיבי צייגר קלרנית | אסף ויסמן פסנתר | סיון מגן נבל
דביסי “פינת הילדים” ,לחליל ,לצ’לו ולנבל (עיבוד :קרלוס סאלזדו)
חינסטרה “שירי טוקומאן” ,לקול ,לחליל ,לכינור ,לנבל ולכלי הקשה ,אופ4 .
סטרווינסקי “פטרושקה” (עיבוד לאנסמבל :יובל שפירא)
שנברג “פיירו הסהרורי” ,לקול ,לחליל/פיקולו ,לקלרנית/קלרנית בס ,לכינור/
ויולה ,לצ’לו ולפסנתר

ברוח קלאסית

יום ה’
31.3.16
20:30

הסדרה הקאמרית

חן הלוי ,דני ארדמן ,גלעד הראל ,עידו אזרד קלרניתות
מוקי זוהר וניק דויטש אבובים
אלון ראובן ,איתמר לשם ,רות ורון ושרון פולק קרנות יער
מאוריציו פאז ,קריסטיונס גריגס בסונים
בטהובן שישיית כלי נשיפה במי-במול מז’ור ,אופ71 .
מוצרט מבחר אריות מתוך אופרות (עיבוד לשישיית כלי נשיפה :גאורג סרטוריוס)
מוצרט “גראן פרטיטה”  -סרנדה לכלי נשיפה בסי-במול מז’ור ,ק361 .

12

רביעיית כרמל עם פרנס הלמרסון (שבדיה)

יום ה’
14.4.16
20:30

הסדרה הקאמרית

13

רחל רינגלשטיין כינור
יונה צור כינור
יואל גרינברג ויולה
תמי ווטרמן צ’לו
פרנס הלמרסון (שבדיה) צ’לו
מוצרט רביעיית כלי קשת מס’  21ברה מז’ור ,ק575 .
יוסף טל רביעיית כלי קשת מס’ 1
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ד956 .

רביעיית שומאן (גרמניה)

יום א’
8.5.16
20:30

אריק שומאן כינור
קן שומאן כינור
ליסה רנדאלו ויולה
מארק שומאן צ’לו
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור ,אופ 18 .מס’ 1
אולמן רביעיית כלי קשת מס’ 3
מנדלסון רביעיית כלי קשת בפה מינור ,אופ80 .

הסדרה הקאמרית

14

מוצ”ש
4.6.16
21:00

הסדרה הקאמרית

שלישיית מונדריאן
דניאל ברד כינור
הילה קרני צ’לו
אוהד בן-ארי פסנתר
ליסט “טריסטיאה” ,לשלישיית פסנתר
שומאן שלישיית פסנתר מס’  1ברה מינור ,אופ63 .
ברהמס שלישיית פסנתר בסי-במול מז’ור ,אופ( 18 .עיבוד מאת קירכנר
לשישיית כלי הקשת מס'  1של ברהמס ובאישורו)

הזכות לשינויים שמורה

15

מוצ”ש
18.6.16
21:00

הסדרה הקאמרית

הפרויקט הקאמרי הישראלי
איתמר זורמן כינור | דיוויד מק’קרול (ארה”ב) כינור
וונטינג קאנג ויולה | ניתאי צרי כינור/ויולה
מיכל קורמן צ’לו | טיבי צייגר קלרנית
יעל קרת פסנתר
מוצרט חמישיית כלי קשת בדו מז’ור ,ק515 .
סתר סולו וטוטי לקלרנית ולרביעיית כלי קשת ,אופ71 .א’
שוסון קונצ’רטו לכינור ,לפסנתר ולרביעיית כלי קשת ברה מז’ור ,אופ21 .

סופשבוע עם ברהמס
מכלול הסונטות לכלי קשת
ולפסנתר ויצירות קאמריות נוספות

1

יום ה’
19.5.16
20:30

ר

ס

ב

ה

מ

 4קטעי פסנתר ,אופ119 .
סונטה לכינור ולפסנתר מס’  3ברה מינור ,אופ108 .
סונטה לצ’לו ולפסנתר מס’  2בפה מז’ור ,אופ99 .
שלישייה לוויולה ,לצ’לו ולפסנתר בלה מינור ,אופ114 .

ליזה פרשטמן (הולנד) כינור
ג’ניפר שטום (ארה”ב) ויולה
סבסטיאן קלינגר (גרמניה) צ’לו
רומן רבינוביץ’ פסנתר

הסדרה מתקיימת בתמיכת מנוי המרכז
וחבר אגודת הידידים של הקונסרבטוריון

2

ו’
יום
20.5.16
1 1 : 3 0

ר

ס

ב

ה

מ

3

מוצ”ש
21.5.16
21:00

ר

ס

ב

ה

מ

סונטה לצ’לו ולפסנתר מס’  1במי מינור ,אופ38 .
סונטה לכינור ולפסנתר מס’  2בלה מז’ור ,אופ100 .
סונטה לוויולה ולפסנתר מס’  2במי-במול מז’ור ,אופ 120 .מס’ 2
שלישייה לכינור ,לצ’לו ולפסנתר מס’  3בדו מינור ,אופ101 .

סונטה לוויולה ולפסנתר מס’  1בפה מינור ,אופ 120 .מס’ 1
סונטה לכינור ולפסנתר מס’  1בסול מז’ור ,אופ78 .
רביעייה לכינור ,לוויולה ,לצ’לו ולפסנתר מס’  3בדו מינור ,אופ60 .

הזכות לשינויים שמורה

פסנתרני הדור החדש:
סדרת רסיטלים לפסנתר

1

יום ו’
20.11.15
11:30

עידו בר-שי
פ .קופרן מבחר קטעי מקלדת
מוצרט פנטזיה בדו מינור ,ק475 .
שופן מבחר מזורקות | שופן
פולונז-פנטזיה בלה מז’ור ,אופ61 .

רסיטלים לפסנתר

2

יום ו’
25.12.15
11:30

רסיטלים לפסנתר

4

יום ו’
18.3.16
11:30

ישי שאער
בטהובן סונטה מס’  30במי
מז’ור ,אופ | 109 .בטהובן סונטה
מס’  28בלה מז’ור ,אופ101 .
שופן  24פרלודים ,אופ28 .

רסיטלים לפסנתר

שי ווזנר
דבוז'ק אימפרומפטו ברה מינור ,ב.
 | 129גרשווין אימפרומפטו בשני
סולמות | שופן אימפרומפטו בלה-במול
מז'ור ,אופ | 29 .שופן אימפרומפטו
בפה-דיאז מז'ור ,אופ | 36 .שוברט
 4אימפרומפטי ד | 935 .שופן טרנטלה
בלה-במול מז'ור ,אופ | 43 .שוברט
סונטה מס'  19בדו מינור ,ד958 .

5

יום ו’
27.5.16
11:30

מתן פורת
בטהובן בגטלות ,אופ | 126 .שומאן
הומורסקה ,אופ | 20 .מרדכי סתר
סונטה לפסנתר | שוברט סונטה
מס’  21בסי-במול מז’ור ,ד960 .

רסיטלים לפסנתר

הזכות לשינויים שמורה

3

יום ו’
26.2.16
11:30

רסיטלים לפסנתר

עינב ירדן
היידן סונטה במי מז'ור ,הובXVI /22 .

בטהובן מבחר בגטלות ,אופ33 .
וויליאם בולקום בגטלות | שומאן
תמונות ילדות ,אופ | 15 .שומאן
תמונות יער ,אופ | 82 .בטהובן סונטה
מס’  31בלה-במול מז’ור ,אופ110 .

6

מולטי-פיאנו ומולטי-פרקשן

יום ו’
10.6.16
11:30

רסיטלים לפסנתר

אנסמבל הפסנתרנים מולטי פיאנו:
תומר לב ,ברניקה גליקסמן ,אלמוג סגל ,נמרוד מאירי-הפטל
כלי הקשה:
תומר יריב ,דן מושייב
פולנק קונצ’רטו לשני פסנתרים ולכלי הקשה ברה מינור | ברטוק סונטה לשני
פסנתרים ולכלי הקשה | מוסורגסקי לילה על הר קרח (עיבוד לשני פסנתרים
ולכלי הקשה :אריה לבנון) | ביזה-שצ’דרין סוויטת כרמן ,לשני פסנתרים ב8-
ידיים ולכלי הקשה

1

הילה בג’יו סופרן | איילת אמוץ מצו-סופרן
יובל צורן פסנתר

יום ה’
17.12.15
20:30

פרנק דואטים | שוסון מבחר דואטים | ביזה מבחר שירים
ראוול “שחרזד” ,מחזור שירים לקול ולפסנתר
חיים אלכסנדר דואטים למילים של יהונתן גפן
פורה טרנטלה  -דואט
דביסי “ארייטות נשכחות” ,מחזור שירים לקול ולפסנתר
דביסי “האי העליז” ,לפסנתר סולו
רוסיני שירים ודואטים מתוך “לה רגטה ונציאנה”
דביסי שיר ספרדי  -דואט

רסיטלים קוליים

אמנות השיר:
ס ד ר ת
רסיטלים
ק ו ל י י ם

הסדרה מתקיימת
בתמיכת מנוי המרכז
וחבר אגודת הידידים
של הקונסרבטוריון

2

יום ה’
18.2.16
20:30

חן רייס סופרן
מרק ורטר פסנתר
שירים צרפתיים מאת פורה ,ליסט ,פרנק ,ראוול ,ויארדו ,ורינלדו האן
שירים איטלקיים מאת שוברט ,בליני ודוניצטי

רסיטלים קוליים

3

יום ה’
7.4.16
20:30

רסיטלים קוליים

קלייר מגנאג’י סופרן
דן דויטש פסנתר
רוברט שומאן וקלרה שומאן מבחר מתוך שירי ריקרט
מאהלר מבחר שירים מתוך “קרן הפלא של הנער”
עודד זהבי “ציפור גן העדן”
פולנק “אירוסין לשם השעשוע”  -מחזור שירים
רינלדו האן שני שירים
שופן מבחר אטיודים לפסנתר סולו
בריטן “על האי הזה”  -מחזור שירים
הזכות לשינויים שמורה

4

יום ה’
26.5.16
20:30

רסיטלים קוליים

דניאל יוהנסן (אוסטריה) טנור
דניאל גורטלר פסנתר
מנדלסון מבחר שירים לקול ולפסנתר
מנדלסון מבחר שירים ללא מילים לפסנתר סולו
שומאן מבחר נובלטות לפסנתר סולו ,אופ21 .
שומאן “אהבת המשורר” ,אופ - 48 .מחזור שירים לקול ולפסנתר

קונצרטים
מיוחדים

1

מוזתיקה

יום ו’
23.10.15
12:00

רועי שילוח כינור | סרגיי אוסטרובסקי כינור
אברי לויתן ויולה | אורפאו מנדוצי (אוסטריה) צלו
ונבחרת מוסיקאים צעירים מצטיינים מהארץ ומהעולם
שוברט פרק רביעייה בדו מינור ,ד703 .
מוצרט חמישיית כלי קשת בסול מינור ,ק516 .
ברהמס שישיית כלי קשת בסי-במול מזור ,אופ18 .

קונצרטים אלה
אינם חלק מסדרות
הקונצרטים ואינם
ניתנים להזמנה
במסגרת מינוי

 ₪ 50 / ₪ 60למנויי המרכז

הזמנת כרטיסים
ב ט ל פ ו ן :
03-5466228

הקאמרפילהרמונית היהודית החדשה של דרזדן

ה ט ב ו ת
למנויי המרכז

קונצרטים מיוחדים

2

מנצח :מייקל הרשל
כינור :סרגיי אוסטרובסקי

יום ה’
12.11.15
20:30

אלכסנדר זמלינסקי  2פרקים מרביעיית כלי קשת בלה מזור
(עיבוד לתזמורת כלי קשת :מ .הרשל)
מיקלוש רוזה אנדנטה לתזמורת כלי קשת
פליקס מנדלסון קונצרטו לכינור ולתזמורת כלי קשת ברה מינור
אריך קורנגולד סרנדה סימפונית בסי-במול מזור ,אופ39 .

קונצרטים מיוחדים

 ₪ 50 / ₪ 70למנויי המרכז

3

רביעיית הסקסופונים של תל-אביב
יונתן חזן סקסופון סופרן | זיו סלמה סקסופון אלט
גן לב סקסופון טנור | יניר ריטר סקסופון בריטון

יום ה’
3.12.15
20:30

באך קונצרטו איטלקי
פיליפ גלאס רביעייה
ברבר אדאגו
ליגטי בגטלות
גריג סוויטת הולברג
פיליפ גאייס Patch Work
₪ 50-60

קונצרטים מיוחדים

הזכות לשינויים שמורה

4

השוברטיאדה הישראלית

יום ה’
28.1.16
20:00

קונצרטים מיוחדים

שלישיית במברג (גרמניה) | קלייר מגנאגי סופרן
המקהלה החדשה של בוגרי תלמה ילין בניצוח ישי שטקלר
אלכסנדר איוונוב פסנתר
שוברט פרק סונטה לשלישיית פסנתר בסי במול מזור ,ד28.
"שירת הניצחון של מרים" ,לסופרן מקהלה מעורבת ופסנתר
פרקי מוסיקה ושירים למקהלה ופסנתר
אריה מתוך "רוזמונדה" לסופרן ופסנתר
שלישיית פסנתר בסי במול מזור ,אופ99.
₪ 100-140

5

יום א’
28.2.16
20:30

קונצרטים מיוחדים

שלישיות קלרנית
רון זלקה קלרנית
עמנואלה סילבסטרי צלו
סטיבן ונהאוורט פסנתר
זמנלינסקי שלישייה ברה מינור ,אופ3 .
פרולינג שלישייה בלה מינור ,אופ40 .
ברהמס שלישייה בלה מינור ,אופ114 .
₪ 50-60

מחירי הכרטיסים למנויים עונת תשע”ו 2015-2016
הסדרה הקאמרית (לפחות  7קונצרטים)
מס’
קונצרטים

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

7

654

563

744

640

670

576

8

701

603

797

685

717

617

9

790

679

897

772

807

694

10

877

754

997

857

897

772

11

965

830

1,096

943

986

848

12

982

845

1,117

960

1,005

864

13

1,064

915

1,209

1,040

1,089

936

14

1,145

984

1,301

1,119

1,172

1,008

15

1,228

1,056

1,394

1,199

1,255

1,080

סופשבוע עם ברהמס ( 3קונצרטים)
מס’
קונצרטים
3

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

300

258

341

293

307

264

מינוי מעורב
מינוי ל 8 -קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  6מהסדרה הקאמרית.
בחישוב מחיר המינוי ,עלות כל כרטיס תחושב באופן יחסי בהתאם לתעריפי הסדרה הרלוונטית.

מינוי רב סדרתי
ברכישת מינוי למספר סדרות מלאות  10% -הנחה על הסדרה השנייה 15% ,הנחה על הסדרה
השלישית 20% ,הנחה על הסדרה הרביעית (ההנחה על הסדרה במחיר הנמוך יותר; כמינוי
מלא לסדרה הקאמרית ייחשב מינוי הכולל שבעה קונצרטים לפחות מסדרה זו; הנחות אלה לא
תקפות למינוי צעיר).

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

מחיר כרטיס בודד בקופה
מחיר כרטיס בודד בקופה יהיה ( ₪ 110-150בהתאם לקונצרט ולמקום הישיבה).
מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים בודדים.

נוהל החלפת כרטיסים
1.1יש להודיע על אי ניצול כרטיס בטלפון ,בדואר אלקטרוני או בפקס 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.
6.6לא תתאפשר החלפת כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם חלק מסדרות המנויים ,או לקונצרטים
בסדרות של גופים אורחים.

פסנתרני הדור החדש  -סדרת רסיטלים לפסנתר ( 6קונצרטים)
מס’
קונצרטים
6

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

528

454

600

516

540

464

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

מנוי חדש

מנוי ממשיך

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

אזור A

אזור B

360

306

410

353

370

318

אזור  - Aגוש מרכזי
אזור  - Bגושים צדדיים

אגודת הידידים של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל אביב
יו”ר אגודת הידידים :מיכל רובינשטיין שמגר | מנהלת אגודת הידידים :מיכל ארד אברמוב
נדבנים מייסדים
מיכל ויובל רכבי
ענת וגבי ברון
מייסדים
דניאל חוסידמן (מקסיקו)
מיה ליקוורניק
יורם פטרושקה
קרן משפחת צבי ועפרה מיתר
תרומת המשפחה לזכר גילה שטסל
אילה ואילון תירוש
תרומה בעילום שם
יקירים
* דן יקיר
תרומת אלכס לואיס לזכר אשתו רות
* מינה צאלים
הקרן ע"ש אדל וגון גריי (ארה"ב)
קרן מארק ריץ
עמיתים
אביב ושו"ת בע"מ
בנק  HSBCישראל
אילה וישראל ברון
ברמן ושו"ת מסחר ותעשיות בע"מ
גילי ואייל גור
גזית גלוב בע"מ
משפ גרינשפון חלילית כלי נגינה
אלכס טייאר מנדל
ברכה וצבי יפה
מרום כלי נגינה בע"מ
טובה וסמי סגול
סלע קפיטל
* יעל שני
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם

ידידים
משפחת אברמוב
* גבי ויהודה אוסטרומצקי
נורית וניב אחיטוב
ציפורה ומרדכי אליסון
ורד ויעקב אנוך
אילנה ואברהם ביגר
נועה בן חמו
ורד ויעקב בר
גני וחנינא ברנדס
אלישבע ואהרן ברק
משפחת גוטסמן
אורה גולדנברג
דבורה ודוד גולדפרב
יעל וזהר גילון
שרה ודוד גיליס
גלריה רוטשילד אמנות
אופליה ושרי גרינשפון לזכר ההורים
פואה ווירה
ימימה גרינשפון לזכר מיקי גרינשפון
דנקו פרויקטים בע"מ
* מנחם הורוביץ
פויו זבלדוביץ
דוד חיות
שרון חלוץ ופז ליטמן
גדעון טהלר  -טל תעופה בע"מ
שרית ודרור יעקובסון
יקב תשבי
אילנה לאור
לב גרופ בע"מ  -דורון לויטס
תמרה לוי
* משפחת מילנר
אריאל מרקל
* זהרה סימקינס מנור
אורלי ויורם סלע

* דפנא סמט
ע.צ.ה תעשיות ומסחר בע"מ
עידית וקובי פאר
אהוד יעל דנה ורות פקר
* רונית פרבר
* יפעת וערן פרנקל
איריס ואלון קריא
דליה וישראל רוזנבלט
ד"ר רומן וציפי רויטמן
תמר ויחזקאל ריבה
רות ומאיר שטרית
מיכל ומאיר שמגר
לאה ויוני שמשוני
ד"ר הדסה שני
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם
תרומה בעילום שם

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

חוג המתנדבות
גילה אינגביר | שולמית בן-ארי  -הקמה וייעוץ | חדוה בן נפתלי | חנה בר-נר | עליזה הרפז | דנה הררי | גיל טייכר |
נורה לב -ארי  -רכזת מתנדבים | נילי נויברגר | רוחי נרקיס | רינה סניור | מיה פרבר | רחל רדר

ההנהלה הציבורית
גבי ברון  -יו"ר הועד המנהל | 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 | מיכל רובינשטיין שמגר  -יו"ר אגודת הידידים

"קונצרט סיום העונה של הסדרה הקאמרית
בקונסרבטוריון הישראלי היה מפעים ביופיו"
(נעם בן-זאב ,הארץ ,יוני )2015
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