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המרכז למוסיקה קאמרית " -שטריקר"
העונה ה( 2009/2010 - 21 -תש"ע)
ניהול מוסיקלי והפקה :רז בנימיני
הסדרה הקאמרית | סדרת הפסנתר | אנסמבל סולני ת"א | "מעבר לקשת"

למנויינו ולאוהבי המוסיקה שלום רב,

אנו שמחים לשלוח אליכם את תוכנית הקונצרטים של המרכז למוסיקה קאמרית (“שטריקר”) לעונת
 .2009/2010בעונה הנוכחית מציע המרכז ארבע סדרות קונצרטים.
הסדרה הקאמרית “ -שטריקר בענב”  -במרכז ענב לתרבות
חמישה-עשר קונצרטים ממיטב הרפרטואר בקשת גוונים רחבה של סגנונות והרכבים :מבאך ועד ימינו
ומדואו ועד עשיריה ויותר ,בביצוע מיטב המוסיקאים וההרכבים מהארץ ומחו"ל.
סדרת הפסנתר “ -שופן  -הדים של מורשת”
סדרת רסיטלים ייחודית לציון  200שנה להולדת שופן בהשתתפות מיטב הפסנתרנים הישראלים.
אנסמבל סולני ת”א
אנו שמחים לשוב ולארח על בימתנו את אנסמבל סולני ת”א בסדרה של חמישה קונצרטים מרתקים.
“מעבר לקשת”  -הסדרה המוסברת של רביעיית כרמל  -צהרי שישי
ארבעה קונצרטים ממיטב הרפרטואר בליווי הסברים מאירי עיניים על היצירות והקשריהן התרבותיים
וההיסטוריים ,משובצים בקטעי משחק ,קריאה ושירה.
הטבות למנויים
ברכישת מנוי תבטיחו לעצמכם את מקומותיכם מראש במחירים הזולים באופן משמעותי ממחירי
הכרטיסים הבודדים בקופה .מנויי המרכז בלבד יהנו גם מתעריפים זולים ביותר לקונצרטים מיוחדים
העתידים להתקיים במהלך העונה בהשתתפות אמנים מהארץ ומחו”ל  -פרטים יבואו...
מנויינו יהנו מהנחה מיוחדת ברכישת כרטיסים לקונצרטים באולם “התיבה” ביפו.
מידע מלא על עונת  2009/2010תוכלו למצוא גם באתר הבית שלנוwww.icm.org.il/chamber :

מקווים לראותכם בין מנויינו,
רז בנימיני
וצוות המרכז למוסיקה קאמרית

עומר שומרוני ,גלובס:12.7.09 ,
"המרכז מארח מדי שנה הרכבים קאמריים מובילים ,ומיועד לחובבי מוזיקה רציניים שיודעים
להאזין למוזיקה נטו ללא תוספות מסיחות דעת.
השיאים של העונה ... :אפשר לשער שיהיו לא מעט ...ישראל הוציאה מתוכה כמה הרכבים
קאמריים ברמה בינלאומית“ .שטריקר בענב” הוא אחד המקומות העיקריים לשמוע אותם.
שמות גדולים :מחו”ל יגיעו למרכז הרביעייה הדורית מבריטניה ורביעיית איזאי מצרפת ,שתיהן
מעולות ומוכרות היטב לקהל הישראלי .המרכז יארח השנה גם כמה מההרכבים הישראליים
החשובים ביותר ,שחלק מנגניהם פעילים בעיקר בחו”ל ומגיעים לארץ לגיחות קצרות .ביניהם
יופיעו בעונה הקרובה טריו מונדריאן ,הפרויקט הקאמרי הישראלי ,הרביעייה העכשווית ,רביעיית
כרמל ,אנסמבל מיתר ואחרים .המרכז יארח השנה גם את “סולני באך הישראלים” ,הרכב קולי וכלי
מצוין שיבצע ארבע מהקנטטות היפות ביותר של באך בכלי תקופה.
שורה תחתונה :תכניות קאמריות ברמה גבוהה ,שמיועדות לקהל מיטיבי לכת בתחום המוזיקה הקלאסית".

שטריקר בענב

הסדרה הקאמרית במרכז ענב לתרבות

יום חמישי20:30 ,5.11.09 ,
טריו מונדריאן:
דניאל ברד  -כינור
הילה קרני  -צ'לו
אוהד בן-ארי  -פסנתר
בטהובן :שלישייה במי-במול מז’ור ,אופ 70 .מס’ 2
ליאונרד ברנשטיין :שלישייה
ברהמס :שלישייה מס’  1בסי מז’ור ,אופ8 .

מוצ"ש20:30 ,28.11.09 ,
חן הלוי  -קלרנית
מתן פורת  -פסנתר
“בעיקר ברהמס”
ברהמס :סונטה לקלרנית מס’  1בפה מינור,
אופ 120 .מס' 1
ברהמס :סונטה לקלרנית מס’  2במי-במול מז’ור,
אופ 120 .מס' 2
וובר :גרנד דואו קונצרטנטי במי-במול מז’ור
פיליפ שולר :שלושה קטעי ערב (בכורה עולמית)

יום חמישי20:30 ,3.12.09 ,
הרביעייה העכשווית:
הדס פבריקנט  -כינור
טלי גולדברג  -כינור
קטיה פולין  -ויולה
עירא גבעול  -צ’לו
“קלאסיקה מודרנית”
שוסטקוביץ’ :רביעייה מס’  4ברה מז’ור ,אופ83 .
ליגטי :רביעייה מס’ “ ,1מטמורפוזות ליליות”
ברטוק :רביעייה מס’ 5

מוצ”ש20:30 ,26.12.09 ,
רביעיית כרמל:
רחל רינגלשטיין  -כינור ,ליאה רייחלין  -כינור
יואל גרינברג  -ויולה ,תמי ווטרמן  -צ’לו
עם
עינב ירדן  -פסנתר
"חותמים שנה":
מיצירות מלחינים שיובלותיהם צוינו בשנת 2009
היידן :רביעייה במי-במול מז’ור ,אופ 33 .מס' “ ,2הבדיחה”
מנדלסון :רביעייה בפה מינור ,אופ80 .
בלוך :חמישיית פסנתר מס’ 1

מוצ"ש20:30 ,2.1.10 ,
הפרויקט הקאמרי הישראלי:
איתמר זורמן  -כינור ,גיא בן-ציוני  -ויולה ,מיכל קורמן  -צ’לו
אסף ויסמן  -פסנתר ,טיבי צייגר  -קלרנית
אמנים אורחים:
סער ברגר  -קרן-יער ,כינור (יפורסם)
ברהמס :שלישייה לכינור ,קרן-יער ופסנתר במי-במול מז’ור ,אופ40 .
פרנסה :חמישייה לקלרנית ולכלי קשת
מוצרט :חמישייה לכלי קשת ברה מז’ור ,ק593 .
יוחנן קנדלר :יצירה חדשה (בכורה)

יום חמישי20:30 ,28.1.10 ,
אנסמבל מיתר:
איילת אמוץ-אברמסון  -מצו-סופרן ,משה אהרונוב  -כינור
ענת אנגלמאיר  -צ’לו ,רואי אמוץ  -חליל
יונתן הדס  -קלרנית ,עמית דולברג  -פסנתר
ויולה (יפורסם)
“דמדומים”
ברהמס :שני שירים לאלט ,ויולה ופסנתר אופ91 .
שנברג :סימפוניה קאמרית מס’  1במי מז’ור ,אופ9 .
רוול“ :שירי מדגסקר” ,לקול ,חליל ,צ’לו ופסנתר
בן-חיים :סרנדה לחליל ,כינור ,ויולה וצ’לו
אייל אדלר :חמישייה לכינור ,חליל ,קלרנית ,צ'לו ופסנתר (בכורה)

מוצ”ש20:30 ,6.2.10 ,
טריו יובל:
אורי פיאנקה  -כינור
שמחה חלד  -צ’לו
יונתן זק  -פסנתר
שרון רוסטורף-זמיר  -סופרן
“אהבת המשורר” :לציון  200שנה להולדתו של שומן
קלרה שומן :שלישייה בסול מינור ,אופ17 .
רוברט שומן :זר שירים ,אופ39 .
קלרה שומן :מבחר שירים
רוברט שומן :שלישייה מס’  1ברה מינור ,אופ63 .

יום חמישי20:30 ,18.2.10 ,
סולני באך הישראלים:
הדס פארן  -סופרן ,אביטל דרי  -אלט
דוד נורטמן  -טנור ,יאיר פולישוק  -בס
רחל רינגלשטיין  -כינור ,הדס פבריקנט  -כינור
קטיה פולין  -ויולה/חלילית ,יגאל קמינקא  -אבוב ברוק/חלילית
ויולה (יפורסם) ,עירא גבעול  -צ’לו וויולה דה גמבה
זהר שפי  -עוגב ,שרון רוזנר  -ניצוח וויולה דה גמבה
“שעת האל”  -הקנטטות הקודרות של באך
באך :קנטטה מס’ “ - 12בכי ,קינה ,חרדה וחשש”
באך :קנטטה מס’ “ - 4ישו שכב בכבלי המוות”
באך :קנטטה מס’ “ - 106שעת האל היא הטובה שבכולן” (אקטוס טרגיקוס)
באך :קנטטה מס’ “ - 131ממעמקים"

מוצ”ש20:30 ,13.3.10 ,
רביעיית הפסנתר הישראלית:
גלעד הילדסהיים  -כינור
רומן שפיצר  -ויולה
חגית גלזר  -צ’לו
רויטל חכמוב  -פסנתר
בטהובן :רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ16 .
מרטינו :רביעיית פסנתר
דבוז’ק :רביעיית פסנתר במי-במול מז’ור ,אופ87 .

מוצ”ש21:00 ,27.3.10 ,
האנסמבל הישראלי החדש:
רון זלקה  -קלרנית ,גדי לדרמן  -בסון
יואל עבאדי  -קרן-יער ,יבגניה פיקובסקי  -כינור
דמיטרי רטוש  -ויולה ,קיריל מיכנובסקי  -צ’לו
ניר קומפורטי  -קונטרבס
אמנים אורחים:
איל עין-הבר  -חליל ,מוקי זהר  -אבוב
ברהמס :סרנדה מס’  1ברה מז’ור ,אופ11 .
מרטינו :תשיעייה לחליל ,אבוב ,קלרנית ,בסון ,קרן-יער ,כינור,
ויולה ,צ'לו וקונטרה-בס
מוצרט :רביעייה לחליל ולכלי קשת מס’  3בדו מז’ור ,ק258b .

יום שלישי20:30 ,13.4.10 ,
הרביעייה הדורית (בריטניה):
אלכס רדינגטון  -כינור
ג’ונתן סטון  -כינור
סיימון טאנדרי  -ויולה
ג’ון מיירסקו  -צ’לו
בטהובן :רביעייה בדו מינור ,אופ 18 .מס’ 4
בריטן :רביעייה מס’  2בדו מז’ור ,אופ36 .
שומן :רביעייה מס’  3בלה מז’ור ,אופ 41 .מס’ 3

יום חמישי20:30 ,6.5.10 ,
טריו מונדריאן:
דניאל ברד  -כינור
הילה קרני  -צ’לו
אוהד בן-ארי  -פסנתר
מנדלסון :שלישייה מס’  2בדו מינור ,אופ66 .
דביסי :שלישייה בסול מז’ור
סן-סאנס :שלישייה מס’  1בפה מז’ור ,אופ18 .

יום חמישי20:30 ,27.5.10 ,
רביעיית כרמל:
רחל רינגלשטיין  -כינור ,ליאה רייחלין  -כינור
יואל גרינברג  -ויולה ,תמי ווטרמן  -צ’לו
עם
ינון ברנתן  -פסנתר
היידן :רביעייה בדו מז’ור ,אופ 20 .מס’ 2
שוברט :רביעייה בלה מינור ,ד“ ,804 .רוזמונדה”
דבוז’ק :חמישיית פסנתר בלה מז’ור ,אופ81 .

יום חמישי20:30 ,17.6.10 ,
הפרויקט הקאמרי הישראלי:
איתמר זורמן  -כינור ,גיא בן-ציוני  -ויולה ,מיכל קורמן  -צ’לו
יעל קרת  -פסנתר ,טיבי צייגר  -קלרנית ,סיון מגן  -נבל
אמן אורח:
איל עין-הבר  -חליל
דביסי :שלישייה לחליל ,ויולה ונבל
בן-חיים :שירים ללא מילים לקלרנית ונבל
בטהובן :שלישייה לפסנתר ,כינור וצ’לו בסי-במול מז’ור,
אופ“ ,97 .ארכידוכס”
מרטינו :מוסיקה קאמרית מס’  1לקלרנית ,נבל ,כינור ,ויולה,
צ’לו ופסנתר
גלעד כהן :יצירה חדשה (בכורה)

יום שלישי20:30 ,29.6.10 ,
רביעיית איזאי (צרפת):
גיום סוטר  -כינור
לוק-מארי אגוארה  -כינור
מיגל דה-סילבה  -ויולה
יובן מרקוביץ’  -צ’לו
שוברט :רביעייה בסי-במול מז’ור ,ד112 .
בטהובן :רביעייה במי מינור ,אופ 59 .מס’ “( 2רזומובסקי”)
ברהמס :רביעייה מס’  1בדו מינור ,אופ 51 .מס’ 1

“שופן  -הדים של מורשת”

סדרת רסיטלים לפסנתר

פרדריק שופן ( ,)1810-1849מגדולי מלחיני הרומנטיקה ,הקדיש כמעט את
כל יצירתו לפסנתר .לציון  200שנה להולדתו ,הוזמנו מיטב הפסנתרנים
הישראלים ליטול חלק בסדרת רסיטלים ייחודית המאירה מזוויות
שונות את מקומו המרכזי של שופן כמלחין שירש מורשת מוסיקלית
אדירה מקודמיו ,אך גם הותיר אחריו מורשת אדירה לא פחות .הקשרים
בין שופן למלחינים שקדמו לו ,למלחינים בולטים אחרים בני זמנו
ולמלחיני הדורות שאחריו יוצגו בסדרה של  7קונצרטים ,שיוקדשו
לז’אנרים הבולטים ביצירתו של המלחין הפולני הגדול.
				
בשיתוף עם

הקונצרטים יתקיימו במרכז ענב לתרבות

הרצאת פתיחה “ -שופן :בין ורשה לפריז ,בין געגועים למהפיכה”
יום שישי11:30 ,15.1.10 ,
מרצה ומדגים :ד”ר רון רגב
ההרצאה תיערך בבניין הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,רח’ בן-יהודה  ,193ת”א
למנויי סדרת הפסנתר מוצעת ההרצאה ללא תשלום נוסף
יש להזמין מקומות מראש בטלפון או בדואר אלקטרוני
דמי כניסה למי שאינם מנויי הסדרה₪ 30-40 :

“הזמנה למחול”
מוצ”ש20:30 ,16.1.10 ,
פסנתרנים :דניאל גורטלר וויקטור סטניסלבסקי
הוולס והפולונז ,שתי צורות מחול ,שוכללו ופותחו על ידי שופן והפכו תחת
ידיו ממוסיקת סלון שימושית למוסיקה אמנותית אישית .האימפרומפטי,
קטעי האופי הקצרים ברוח אילתורית שגם בהם נפגשת המוסיקה האמנותית
עם מוסיקת הסלון ,ישמשו כהזמנה למחול.
שופן :ארבעה אימפרומפטי
שוברט :מבחר אימפרומפטי
שופן :מבחר וולסים
ברהמס :וולסים לפסנתר בארבע ידיים ,אופ39 .
שופן :מבחר פולונזים
שומן ושוברט :מבחר פולונזים לפסנתר בארבע ידיים
יוהאן שטראוס :מבחר וולסים לפסנתר בארבע ידיים

לציון  200שנה להולדתו של פרדריק שופן

שלושה מבטים רומנטיים
מוצ”ש20:30 ,20.2.10 ,
פסנתרן :רון רגב
בטהובן הביא את הסונטה לפסנתר למעמדה הרם כמקבילה לסימפוניה.
מלחיני הרומנטיקה ,במאמציהם להתמודד עם מורשת נכבדה זו ,פנו לכיוונים
שונים המשלבים בין עקרונות המבנה הקלאסיים לבין תכנים פואטיים רומנטיים.
שלושה מבטים שונים יוצגו בשלוש יצירות מופת רומנטיות.
שופן :סונטה מס’  3בסי מינור ,אופ58 .
ברהמס :סונטה מס’  3בפה מינור ,אופ5 .
ליסט :סונטה בסי מינור

“דע מאין באת ולאן אתה הולך”
יום חמישי20:30 ,18.3.10 ,
פסנתרן :עידו בר-שי
המזורקה ,המבטאת יותר מכל את הקשר העמוק של שופן לשורשיו הלאומיים,
תעמוד במרכז חלקו הראשון של הקונצרט .חלקו השני יוקדש לעיסוק של שופן
במוות .הדים לשופן נמצא ביצירות שני מלחינים מזרח אירופאים חשובים אחרים.
שופן :מבחר מזורקות
סקריאבין :מבחר מזורקות
שופן :סונטה מס’  2בסי-במול מינור ,אופ( 35 .סונטת “מארש האבל”)
ינאצ’ק :סונטה לפסנתר”1.X.1905“ ,

אקדמות
מוצ”ש21:00 ,10.4.10 ,
פסנתרנים :ירון קולברג ומתן פורת
אחת התרומות הייחודיות והחשובות של שופן היא הפיכת הפרלוד לז’אנר
מיניאטורי עצמאי שאינו מהווה עוד מבוא או הקדמה ליצירה אחרת .בעקבותיו
הלכו כמה מהמלחינים הבולטים בשלהי המאה ה 19 -ובתחילת המאה ה.20 -
שופן 24 :פרלודים ,אופ28 .
רחמנינוב :מבחר פרלודים
סקריאבין :מבחר פרלודים
דביסי :פרלודים  -ספר ראשון

קולות הלילה
מוצ”ש21:00 ,22.5.10 ,
פסנתרן :בנימין הוכמן
הלילה היה מקור השראה בולט לז’אנרים שונים ביצירתו של שופן וביצירות
מלחינים נוספים מן התקופה הרומנטית ומן המאה ה.20 -
שופן :שני נוקטורנים ,אופ62 .
פורה :נוקטורן מס’  6ברה-במול מז’ור ,אופ63 .
שופן :ברקרולה בפה-דיאז מז’ור ,אופ60 .
פורה :ברקרולה מס’  1בלה מינור ,אופ26 .
שופן :ברסז ברה-במול מז’ור ,אופ57 .
שומן :קטעי לילה ,אופ23 .
רוול :גספאר של הלילה

ההרואי והדמוני
מוצ”ש21:00 ,12.6.10 ,
פסנתרן :רומן רבינוביץ’ (זוכה תחרות רובינשטיין לשנת )2008
הבלדה והסקרצו מציגים שני קטבים משלימים בנפשם הפואטית של
מלחיני הרומנטיקה .הבלדה כתובה לרב בהשראת פואטיקה על נושאים
הרואיים ,בעוד הסקרצו נותן דרור להיבטים הדמוניים והגחמניים שבנפש
האמן .ניגוד משלים זה יוצג במבחר בלדות וסקרצי מאת שופן וברהמס.

לחלום
מוצ”ש21:00 ,3.7.10 ,
פסנתרן :שלומי שם-טוב
הפנטזיה ,המשוחררת מחוקים ומכבלים ,היא הז’אנר הרומנטי המובהק ,המספק
למלחין כר חופשי להבעת רחשי ליבו .חירות רומנטית זו נפגוש ביצירות מאת שופן
ומאת מלחינים אחרים שבכותרותיהן מופיע הכינוי “פנטזיה”.
שופן :פנטזיה בפה מינור ,אופ49 .
שופן :פולונז-פנטזיה בלה-במול מז’ור ,אופ61 .
מוצרט :פנטזיה בדו מינור ,ק475 .
סקריאבין :סונטה מס’  2בסול-דיאז מינור ,אופ“( 19 .סונטה פנטזיה”)
שומן :קטעי פנטזיה ,אופ12 .
שומן :פנטזיה בדו מז’ור ,אופ17 .

אנסמבל סולני ת"א
יום שלישי20:30 ,3.11.09 ,

יום ראשון20:30 ,30.5.10 ,

קונצרט פתיחת העונה
ע”ש אסתר בלשה ז”ל

מנצח :ברק טל
סולנים :עמית פלד  -צ’לו ,סיון רותם  -סופרן

מנצח :ברק טל
סולנים :מתן פורת  -פסנתר ,גיא יהודה  -קלרנית

מוצרט :אדג’יו ופוגה לתזמורת מיתרים
אהרון חרל”פ“ :תמונות מאוספו הפרטי של
אלוהים” לסופרן ,אבוב ומיתרים
(טקסט :יעקב ברזילי)
סטוצ’בסקי :סוויטה חסידית לצ’לו ולמיתרים
בלוך“ :מחיי היהודים” לצ’לו ולמיתרים
מנדלסון :סינפוניה מס'  8ברה מז’ור

פוצ’יני :כריזנטמות לתזמורת מיתרים
מוצרט :קונצ’רטו לפסנתר מס'  27בסי-במול מז’ור
חיים פרמונט :קונצ’רטינו לקלרנית ולמיתרים
(בכורה עולמית)
היידן :סימפוניה מס'  74במי-במול מז’ור

יום ראשון20:30 ,17.1.10 ,
סולן ומוביל :סרג’יו אזוליני  -בסון
סולנית :הדס פבריקנט  -כינור
סאליירי :סימפוניה מס'  19ברה מז’ור
מוצרט :אדג’יו לכינור ולתזמורת במי מז’ור
מוצרט :רונדו לכינור ולתזמורת בדו מז’ור
ויולדי :קונצ’רטו לבסון ולמיתרים
עומר ולבר :סוויטה לתזמורת מיתרים ,בסון ואבוב
היידן :סימפוניה מס'  46בסי מז’ור

יום ראשון20:30 ,7.3.10 ,
מנצח :ברק טל
סולן :חן הלוי  -קלרנית
נילסן :סוויטה קטנה בלה מינור
יצירה מודרנית לקלרנית ולמיתרים (יפורסם)
רוסיני :נושא וואריאציות לקלרנית ולמיתרים
ברהמס :שישייה לכלי קשת מס'  1בסי-במול מז’ור
(עיבוד לתזמורת מיתרים :ברק טל)

יום ראשון20:30 ,27.6.10 ,
מנצח :ברק טל
סולנים :מתן דגן  -כינור ,יואל גרינברג  -ויולה,
יניב ד’אור  -קונטרה-טנור
משה רסיוק“ :הרי אדום” לתזמורת מיתרים
מוצרט :סימפוניה קונצרטנטית לכינור ,ויולה
ותזמורת
הנדל :אריות מתוך “אריודאנטה” ו”יוליוס קיסר”
היידן :סימפוניה מס'  59בלה מז’ור (סימפוניית האש)

מעבר
לקשת
הסדרה המוסברת של רביעיית כרמל
		
רחל רינגלשטיין  -כינור
			
ליאה רייחלין  -כינור

יואל גרינברג  -ויולה
תמי ווטרמן  -צ’לו

ארבעה קונצרטים ממיטב הרפרטואר בליווי הסברים על היצירות והקשריהן התרבותיים
וההיסטוריים ,משובצים בקטעי משחק ,קריאה ושירה.

אופרה אחרת

פרנקופיליה

יום שישי11:30 ,30.10.09 ,
באולם צוותא 1

יום שישי11:30 ,16.4.10 ,
באולם צוותא 1

מוצרט :רביעייה ברה מינור ,ק421 .
ורדי :רביעייה במי מינור

דביסי :רביעייה בסול מינור ,אופ10 .
פרנק :חמישיית פסנתר בפה מינור

מוצרט וורדי  -שניים מגדולי מלחיני האופרה בכל
הזמנים  -כתבו את יצירותיהם הקאמריות באותה
עת בה שקדו על כתיבת אופרות ,ויצרו בהן מיזוג
נפלא בין שני העולמות ,בין האינטימי לציבורי ,בין
המתוחכם למתקשר ,בין האופראי לקאמרי.

אמנים אורחים:
תומר לב  -מרצה ופסנתרן
שולי ווטרמן  -ויולה

אוריינטליזם

רוחות של שינוי וחידוש שנשבו מצרפת בסוף המאה
ה 19 -בישרו על הפיכתה לכוח מוסיקלי מוביל.
בתכנית ,שתי יצירות מופת מאת מלחינים ששיחקו
תפקיד מרכזי ב”מהפכה צרפתית” מוסיקלית זו.

דיוקן עצמי

יום שישי11:30 ,18.12.09 ,
במרכז ענב לתרבות

יום שישי11:30 ,4.6.10 ,
באולם צוותא 1

היידן :רביעייה ברה מז’ור ,אופ’  20מס’ 4
ברטוק :רביעייה מס’ 2

סמטנה  :רביעייה מס’  1במי מינור“ ,מחיי”
שוסטקוביץ’ :רביעייה מס’  8בדו מינור ,אופ110 .

שתי רביעיות המשלבות תיבול אקזוטי בתוך מוסיקה
רצינית ומסורתית .התוצאה :רקיחה נפלאה של המוכר
עם הזר ,הקרוב עם הרחוק והמסורתי עם החדשני.

רביעיית כלי הקשת ,קדש הקדשים של המוסיקה
הקלאסית ,שימשה כיומנם הפרטי של מלחינים רבים,
שניסחו בה בצלילים את רחשי ליבם הכמוסים ביותר.

מחירי המנויים  -עונת תש”ע 2009/2010
הסדרה הקאמרית (לפחות  6קונצרטים)

מס' קונצרטים
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
איזור B
איזור A
408
480
476
560
512
600
576
675
640
750
704
825
720
840
780
910
840
980
900
1050

מנוי חדש
איזור A

איזור B

534
623
664
747
830
913
936
1014
1092
1170

456
532
568
639
710
781
792
858
924
990

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
איזור B
איזור A
432
504
504
588
536
632
603
711
670
790
737
869
756
888
819
962
882
1036
945
1110

סדרת הפסנתר " -שופן  -הדים של מורשת" (לפחות  6קונצרטים)

מס' קונצרטים
6
7

מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
איזור B
איזור A
390
450
420
490

מנוי חדש
איזור A

איזור B

510
546

432
462

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
איזור B
איזור A
408
480
441
518

אנסמבל סולני ת"א  5 -קונצרטים
מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
איזור B
איזור A
440
475

מנוי חדש
איזור A

איזור B

540

475

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
איזור B
איזור A
450
495

איזורי המחירים במרכז ענב לתרבות
איזור  - Aשורות 1-8
איזור  - Bהשורות האחרונות באולם (שורות  9-10ושורה )A
"מעבר לקשת"  4 -קונצרטים
מנוי ממשיך
ומנויי סדרות אחרות
220

מנוי חדש
260

מנוי חדש  -זכאי הנחה
גמלאים ותושבי ת"א
240

מנוי משולב (הסדרה הקאמרית וסדרת הפסנתר)
מנוי ל 8 -קונצרטים לפחות ,מתוכם לפחות  5מהסדרה הקאמרית .מחיר המנוי יחושב לפי תעריפי הסדרה
הקאמרית .שיבוץ מנויים משולבים יערך לאחר שיבוץ מנויים שלמים .לא ניתן לכלול קונצרטים מתוך הסדרה
“מעבר לקשת” או מתוך הסדרה של סולני ת”א.

מחירים מיוחדים לצעירים  -על בסיס מקום פנוי
הסדרה הקאמרית ,סדרת הפסנתר ואנסמבל סולני ת"א:
 .1עד גיל  - 21כניסה חופשית ללא תשלום
 .2מגיל  22עד גיל  ₪ 20 - 29לכרטיס ברכישת מנוי ,או  ₪ 35לכרטיס בודד בקופה.
 .3מגיל  30עד גיל  ₪ 40 - 34לכרטיס ברכישת מנוי ,או  ₪ 55לכרטיס בודד בקופה.
הסדרה "מעבר לקשת" :עד גיל  ₪ 50 - 34לכרטיס

מחיר כרטיס בודד בקופה
מחיר כרטיס בקופה יהיה  .₪ 95-150מנויי המרכז ייהנו מ 10% -הנחה ברכישת כרטיסים בודדים מעבר למנוי.
מחיר כרטיס בקופה לקונצרטים בסדרה "מעבר לקשת" יהיה .₪ 70

שיבוץ המקומות
שיבוץ המקומות יתבצע בהתאם למספר הקונצרטים ולתאריך ההרשמה.
שיבוץ מנויים משולבים יערך לאחר שיבוץ מנויים מלאים.

נוהל החלפת כרטיסים
 .1יש להודיע על אי-ניצול כרטיס עד שלוש שעות לפני מועד תחילת הקונצרט .לא התקבלה הודעה על אי-ניצול
כרטיס במועד האמור  -תאבד הזכות להחלפתו.
 .2כרטיס חלופי יינתן בערב הקונצרט על בסיס מקום פנוי.
 .3את הכרטיס שלא נוצל יש למסור בעת קבלת הכרטיס החלופי.
 .4כרטיס שהוחלף לא יוחלף שנית.
 .5כרטיס שלא נוצל בעונה אחת ניתן להחלפה גם במהלך העונה שלאחריה על בסיס מקום פנוי,
בתנאי שנתקבלה הודעה על אי ניצולו כאמור לעיל.
 .6בהחלפת כרטיס מהסדרה "מעבר לקשת" לכרטיס בסדרה הקאמרית או בסדרת הפסנתר תגבה תוספת תשלום,
או לחילופין ,יומרו  2כרטיסים מהסדרה "מעבר לקשת" בכרטיס אחד מהסדרה האחרת.
לא תתאפשר החלפת כרטיס מהסדרה "מעבר לקשת" לכרטיס מהסדרה של אנסמבל סולני ת"א.

הסדרי חניה
 .1חניון גן העיר  -בעיית תעריפי החניה בחניון גן העיר הועברה לטיפול מנהל הקניון .אנו מקווים כי ימצא מענה
ראוי .נעדכן את מנויינו כאשר יהיה בידינו מידע נוסף.
 .2חניון האוניברסיטה העממית  -אם לא ימצא הסדר מספק לתעריפי החניה בחניון גן העיר נמשיך להציע למנויינו
גם בעונה הבאה הסדר חניה בחניון האוניברסיטה העממית אשר ברחוב שטרוק ,כ 350 -מ’ ממרכז ענב.
תעריף ₪ 18 :לערב .המעוניינים מתבקשים ליצור עימנו קשר.
 .3חניון בן סרוק  -חניון ציבורי הממוקם ברחוב בן-סרוק (פניה ימינה מרח’ ארלוזורוב ,אחת לפני אבן-גבירול כאשר
נוסעים ממזרח למערב) ,כ 550 -מ’ ממרכז ענב .תעריף ₪ 15 :לערב (נכון ליולי  .)2009החניה בחניון זה אינה כרוכה
בהסדר מיוחד מול המרכז למוסיקה קאמרית.

רשימת תפוצה בדואר אלקטרוני
הצטרפו למכותבינו בדואר האלקטרוני הנהנים מעדכונים תקופתיים על הקונצרטים במרכז וממידע מיידי על
הנחות מיוחדות ומבצעים של הרגע האחרון ועל פעילויות המוצעות מעת לעת ללא תשלום :כיתות אמן ,מפגשים
לקראת קונצרטים ועוד .איננו שולחים עדכונים תקופתיים בדואר רגיל למי שאינם מנויינו.

לוח קונצרטים שנתי
תאריך

יום

סדרה ומס’ קונצרט

30.10.09

שישי

מעבר לקשת

1

“אופרה אחרת”  -מוצרט ,ורדי

3.11.09

שלישי

סולני ת”א

1

סולנים :מתן פורן (פסנתר) ,גיא יהודה (קלרנית)

5.11.09

חמישי

קאמרית

1

טריו מונדריאן

28.11.09

מוצ”ש

קאמרית

2

חן הלוי (קלרנית) ומתן פורת (פסנתר) “ -בעיקר ברהמס”

3.12.09

חמישי

קאמרית

3

הרביעייה העכשווית “ -קלאסיקה מודרנית”

18.12.09

שישי

מעבר לקשת

2

“אוריינטליזם”  -היידן ,ברטוק

26.12.09

מוצ”ש

קאמרית

4

רביעיית כרמל עם עינב ירדן (פסנתר)

2.1.10

מוצ”ש

קאמרית

5

הפרויקט הקאמרי הישראלי

16.1.10

מוצ”ש

פסנתר

1

דניאל גורטלר וויקטור סטניסלבסקי “ -הזמנה למחול”

17.1.10

ראשון

סולני ת”א

2

סולנים :סרג’ו אזוליני (בסון) ,הדס פבריקנט (כינור)

28.1.10

חמישי

קאמרית

6

אנסמבל מיתר “ -דמדומים”

6.2.10

מוצ”ש

קאמרית

7

טריו יובל עם שרון רוסטורף-זמיר (סופרן)  200 -שנה לשומן

18.2.10

חמישי

קאמרית

8

סולני באך הישראלים “ -שעת האל”

20.2.10

מוצ”ש

פסנתר

2

רון רגב “ -שלושה מבטים רומנטיים”

7.3.10

ראשון

סולני ת”א

3

סולן :חן הלוי (קלרנית)

13.3.10

מוצ”ש

קאמרית

9

רביעיית הפסנתר הישראלית

18.3.10

חמישי

פסנתר

3

עידו בר-שי “ -דע מאין באת ולאן אתה הולך”

27.3.10

מוצ”ש

קאמרית

10

האנסמבל הישראלי החדש

10.4.10

מוצ”ש

פסנתר

4

ירון קולברג ומתן פורת “ -אקדמות”

13.4.10

שלישי

קאמרית

11

הרביעייה הדורית (בריטניה)

16.4.10

שישי

מעבר לקשת

3

“פרנקופיליה”  -דביסי ,פרנק

6.5.10

חמישי

קאמרית

12

טריו מונדריאן

22.5.10

מוצ”ש

פסנתר

5

בנימין הוכמן “ -קולות הלילה”

27.5.10

חמישי

קאמרית

13

רביעיית כרמל עם ינון ברנתן (פסנתר)

30.5.10

ראשון

סולני ת”א

4

סולנים :עמית פלד (צ’לו) ,סיון רותם (סופרן)

4.6.10

שישי

מעבר לקשת

4

“דיוקן עצמי”  -סמטנה ,שוסטקוביץ’

12.6.10

מוצ”ש

פסנתר

6

רומן רבינוביץ’ “ -ההרואי והדמוני”

17.6.10

חמישי

קאמרית

14

הפרויקט הקאמרי הישראלי

27.6.10

ראשון

סולני ת”א

5

סולנים :מתן דגן (כינור) ,יואל גרינברג (ויולה) ,יניב ד’אור (קונטרה-טנור)

29.6.10

שלישי

קאמרית

15

רביעיית איזאי (צרפת)

3.7.10

מוצ”ש

פסנתר

7

שלומי שם-טוב “ -לחלום”

קרן מרק ריץ' לחינוך ,תרבות ורווחה
קרן מרק ריץ' היא קרן פילנתרופית שוויצרית פרטית ,הפועלת כמוסד ללא מטרות רווח ורשומה בלוצרן ,שויץ .הקרן פועלת לקידום חיי
התרבות ,החינוך והרווחה בארצות שונות ובפרט בישראל ובקהילות בתפוצות .דגש מיוחד שמה הקרן על קידום ערכי הדמוקרטיה ,זכויות
האדם והאזרח והקיום המשותף בין קבוצות האוכלוסיה השונות בחברה הישראלית .הקרן פועלת לקידום ולהענקת ההכשרה בתחומי המנהל
הציבורי ,המינהל המוניציפאלי ,מינהל ארגוני החברה ומוסדות תרבות .יו"ר מועצת המנהלים של הקרן הוא מרק ריץ' והמנכ"ל הוא אבנר אזולאי.

טופס הרשמה  -המרכז למוסיקה קאמרית עונת תש"ע 2009/2010
נא העבירו בדואר :הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
רח’ שטריקר  ,19ת.ד ,21502 .ת”א 62006
בפקס 03-6055169 :או בדואר אלקטרוניchamber@icm.org.il :
אנא הקפידו על כתב ברור

שם משפחה

מס .המנויים על שם זה

שם פרטי

כתובת

טל .בבית

מיקוד

טל .נייד

טל .בעבודה

דואר אלקטרוני
סוג המנוי
מנוי ממשיך

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

מנוי חדש

מנוי צעיר
(יש לצרף העתק תעודת זהות)

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

אופן התשלום
מס' כרטיס אשראי

תוקף

חתימה

תאריך

מס' תשלומים

מזומן

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

אבקש לרשום את:

טלפון:

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

צ'ק

טופס בחירת קונצרטים  -המרכז למוסיקה קאמרית עונת תש"ע 2009/2010
נא סמנו את הקונצרטים בהם אתם מעוניינים
"שטריקר בענב"  -הסדרה הקאמרית במרכז ענב
מס' קונצרט

יום

תאריך

1

חמישי

5.11.09

טריו מונדריאן

2

מוצ"ש

28.11.09

חן הלוי (קלרנית) ומתן פורת (פסנתר) " -בעיקר ברהמס"

3

חמישי

3.12.09

הרביעייה העכשווית " -קלאסיקה מודרנית"
רביעיית כרמל עם עינב ירדן (פסנתר)

4

מוצ"ש

26.12.09

5

מוצ"ש

2.1.10

הפרויקט הקאמרי הישראלי

6

חמישי

28.1.10

אנסמבל מיתר " -דמדומים"

7

מוצ"ש

6.2.10

טריו יובל עם שרון רוסטורף-זמיר (סופרן)  200 -שנה להולדתו של שומן

8

חמישי

18.2.10

סולני באך הישראלים " -שעת האל"

9

מוצ"ש

13.3.10

רביעיית הפסנתר הישראלית

10

מוצ"ש

27.3.10

האנסמבל הישראלי החדש

11

שלישי

13.4.10

הרביעייה הדורית (בריטניה)

12

חמישי

6.5.10

טריו מונדריאן

13

חמישי

27.5.10

רביעיית כרמל עם ינון ברנתן (פסנתר)

14

חמישי

17.6.10

הפרויקט הקאמרי הישראלי

15

שלישי

29.6.10

רביעיית איזאי (צרפת)

אזור הישיבה המבוקש:

“שופן  -הדים של מורשת”  -סדרת הפסנתר במרכז ענב
מס' קונצרט

יום

תאריך

1

מוצ"ש

16.1.10

דניאל גורטלר וויקטור סטניסלבסקי " -הזמנה למחול"

2

מוצ"ש

20.2.10

רון רגב " -שלושה מבטים רומנטיים"

3

חמישי

18.3.10

עידו בר-שי " -דע מאין באת ולאן אתה הולך"

4

מוצ"ש

10.4.10

ירון קולברג ומתן פורת " -אקדמות"

5

מוצ"ש

22.5.10

בנימין הוכמן " -קולות הלילה"

6

מוצ"ש

12.6.10

רומן רבינוביץ' " -ההרואי והדמוני"

7

מוצ"ש

3.7.10

שלומי שם-טוב " -לחלום"

אזור הישיבה המבוקש:

אנסמבל סולני ת"א (מנוי מלא בלבד)
תאריכי הקונצרטים 3.11.09, 17.1.10, 7.3.10, 30.5.10, 27.6.10 -
אזור הישיבה המבוקש:

"מעבר לקשת"  -רביעיית כרמל (מנוי מלא בלבד)
תאריכי הקונצרטים 30.10.09, 18.12.09, 16.4.10, 4.6.10 -

שם משפחה

שם פרטי

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

טלפון

הזכות לשינויים שמורה

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ע"ש לין ותד אריסון
מנהל :קוסטין קנליס-אולייר
המרכז למוסיקה קאמרית
ניהול מוסיקלי והפקה :רז בנימיני
מען למכתבים :שטריקר  ,19ת.ד ,21502 .תל-אביב 62006
כתובת :בן יהודה  ,193תל-אביב
טלפון03-5466228 :
פקס03-6055169 :
דואלchamber@icm.org.il :
אתרwww.icm.org.il/chamber :

