23.12

19.12

זכרון יעקב

תל אביב

אלמא -מלון ומרכז אמנויות

הקונסרבטוריון הישראלי
למוסיקה (שטריקר)

 – 14:30אולם אלמא
מדברים בשירים

14:00
מראות שלובות

מאי ואורי לשמן ,בליווי הרכב נגנים קאמרי,
בקונצרט אישי מלב אל לב עם שירים
חדשים לצד עיבודים חדשים לקלאסיקות
ישראליות.

כינור  -הדס פבריקנט
פסנתר  -עינת פבריקנט

עיבודים :אורי לשמן וסרגי אביר
משתתפים:
שירה  -מאי ישראלי לשמן
כינורות  -אליהו שולמן וכרמלה ליימן
ויולה  -אבשלום שריד
צ'לו  -מרינה כץ
קונטרבס  -דוד סגל
חליל וקלרינט  -דין צור
בסון  -עמר לוי
פסנתר  -אורי לשמן

 – 16:00אולם הקיוב
סיפור אהבה כמעט רגיל
אנסמבל סירנות

בנימין יוסופוב" :כינרת" מתוך "מראות ישראל" לכינור
ופסנתר.
אורי ברנר :סונטה מס 2 .לכינור ופסנתר (בכורה עולמית)
ורדינה שלונסקי :סונטה לכינור ופסנתר מס2.
רון ידידיה :רונדו מקברי לכינור ופסנתר

ניהול אומנותי :פרופ' עודד זהבי | ניהול אדמיניסטרטיבי :איתן פאר | הפקה :בנדה הפקות

14:00
טעמים וזכרונות

שלישיית "תל אביב בארוק ועוד"
חליליות  -דרורה ברוק
גיטרה  -גדעון ברטלר
צ'מבלו  -מרינה מינקין

בסון  -עוזי שליו
פסנתר  -אייל באט
ניצוח  -שוש לגיל
האנסמבל יבצע משיריהם של זעירא ,קופלמן ,ידידיה,
ברנדשווילי ,יונתן קרן ,מארק אליהו ,ורד דקל ,אייל באט ואחרים.

 – 17:30אולם אלמא
לזכרה של מיה שביט
מקהלת העפרוני

מנצחת ומנהלת אמנותית :שלי ברלינסקי
פסנתר :ז'אנה קופילב
כלי הקשה :נעה ווקס
משיריהם של:
יחזקאל בראון ,נעמי שמר ,סשה ארגוב ,ידידה אדמון ,חנן
יובל ,אמיר לקנר ויוני רכטר ,למילותיהם של ביאליק ,יצחק
שנהר ,נעצמי שמר ,נתן זך ,נורית גלרון ,ע .הלל ,דלית רייך,
וממסורת פיוטי יהודי.
עיבודים :גיל אלדמע ,בנות העפרוני ,חן אליה ,ערן דינור,
פנינה ענבר ,משה רסיוק וברק עודד

 – 19:00אולם הקיוב
קו Line 6 – 6
טריו  Helixמארח את מירב אלדן

סופרן  -מירב אלדן
גיטרה חשמלית ,גיטרה אקוסטית  -נדב לב
גיטרה חשמלית ,גיטרה אקוסטית  -עמוס אלקנה
גיטרה חשמלית ,קונטרה-באס  -בעז בן-משה
עמוס אלקנה :הליקס Helix
לאה גולדברג ,עמוס אלקנה :בארץ סין
נדב לב :פנטסיה
בעז בן-משה :סטאמפ Stomp
עיבודים לשירים אתניים

20:30
קונצ'רטו לתזמורת לבנטינית

תזמורת אלמוגרביה מארחת את מארק
אליהו
מנצח :אוריין שוקרון

פרץ אליהו :חולות
מארק אליהו :מסע ,Endless ,דרכים
אוריין שוקרון :תושיה אלמוגרביה
עמאד דלאל :פלמנקו ערבסק
מוחמד אל-ואהב :בחייאתי
 :Ibrahim Maalufביירות
אלי בוטבול :חתונה בפז
עמאד דלאל :סמאעי פרח פזה
סאלח אל-כוויתי :לא תר'יב עני ותרוח

20.12

ירושלים
המרכז למוסיקה ירושלים -
משכנות שאננים

21 >> 20

12:00

שירה שקד – רסיטל לפסנתר

יחזקאל בראון :ארבעה פרקי מקלדת לפסנתר (ֿ)1992
מנחם ויזנברג" :תמורות ( "#2״מטמורפוזיס״) (ֿ)2007
אנדרה היידו" :סונטה מאוחרת" ()2005
בטי אוליברו" :סופים" ()1991

VideoArt Loop #1
וידאו :דברת אמסילי-ברק
מוסיקה ,פסקול וביצוע פסנתר :לירן יוזבגי
עריכה :קונרד לבק

מקהלת "מיתר"
ניצוח :מיכל אוקון

מיכאל וולפה :קטעים מתוך "מוסיקה בכיף"
יהודה אנגל" :הרהור ותנועה"
דלית רייך :פוגה מס 1 .לגיטרה
דינה סמורגונסקיה" :מוזאיקה ספרדית"  -בכורה
יורי פובלוצקי :סרבנד וג'יג מתוך פרטיטה לצ'מבלו  -בכורה
משה זורמן" :אל גינת אגוז"
דניאל עקיבא" :קראו לשחרחורת – שיר חתונה"  -בכורה

16:00
שיר השירים

רעות ונטוררו | מצו־סופרן
חגי יודן | פסנתר

יצירות משל :אלכסנדר אוריה בוסקוביץ ,נועה גיא ,האיה
מוסטפה ,ניקה קושניר ,עידו רומנו ,ורדינה שלונסקי ,פאול
בן חיים ,הבה סדראן וידידיה אדמון.

18:00
אור צח ופשוט
אנסמבל הפיוט

ביצוע מקורי של שירת קודש יהודית בעברית ובערבית
ממרחבים שונים בצפון אפריקה.
דודי נחמד • יערת דבש • תסדיר בנובה זרקא
תובו לילה– יגדל • אגדלך • מזולזלת
אל חי • אנא הושיעה נא • ארומימך

 - 20:30אולם הנרי קראון –
תיאטרון ירושלים
נערה ,פרפר ,נערה
התזמורת הסימפונית ירושלים

מנצח :אריאל צוקרמן
יוסף ברדנשוילי :קונצ’רטו לצ׳לו
סולן  -צבי פלסר
ציפי פליישר“ :נערה ,פרפר ,נערה”
סופרן :רעות רבקה
מנחם צור :סימפוניה מס׳ 5

בתחילת הערב יתקיים טקס הענקת פרס ראש
הממשלה לעידוד היצירה.

18:00
מיתרי הזמן

21.12

מיצירותיהם של חיים אלכסנדר "שלושה שירי ציפורים"
וגילה גלבוע "ויקום יונה" שנכתבו למקהלת מיתר .מעולם
הילדים בשירת אקפלה עשירה ביצירותיהם של זיטנר ,באט
ועוד .מן המקורות ,עונות השנה וישראל היפה ביצירותיהם
של נ .שמר ,מ .וילנסקי ,ד .כרמל ,שלונסקי למילותיהם של
טשרניחובסקי ,י.בנאי ,ל .גולדברג ,י .גפן ועוד.

VideoArt Loop #2
וידאו :דברת אמסילי-ברק
מוסיקה מקורית :לירן יוזבגי
עריכה :קונרד לבק

20:00
מראשית לאחרית

רביעיית כרמל

גריגורי קומפנייץ :רביעיית כלי קשת
יואב שדה" :חמישה מצבים סטטיים" לרביעיית כלי קשת
רביעיית כרמל:
כינור  -רחל רינגלשטיין
כינור  -טלי גולדברג
ויולה  -יואל גרינברג
צ'לו  -תמי ווטרמן

אולם התיבה – יפו

20:30
לאן אני הולך?

אנסמבל המאה ה 21-בשיתוף איגוד
הקומפוזיטורים

מנצח :אילן וולקוב
ניהול אומנותי :דן יוהס ואילן וולקוב
עמוס אלקנה :עשרה
עמרי אברם" :זמן חולף זמן"
זיו קוז'וקרו" :מאין באת ולאן אתה הולך"
יובל אבני" :ארבעה וחמישה"

22.12

חיפה ויפו

באר שבע

אודיטוריום מוזיאון הכט–
אוניברסיטת חיפה

אודיטוריום הקונסרבטוריון
למוסיקה

שירת ויול

13:30

ויולה דה גמבה

ויולה דה גמבה וניהול אומנותי  -טל ארבל
קונטרה טנור  -דורון שלייפר
חליל בארוק  -עדית שמר
צ'מבלו  -מרינה מינקין
טל ארבל :ליבי במזרח  -בכורה
דניאל עקיבאRecitative & Dance :
יורם מיוחס :שני פרקים מתוך טריו סונטה  -בכורה
טל ארבל :פזמון ליקינתון וחמש וריאציות
יחזקאל בראון :תיקון הגשם והטל
יורם מיוחס :שני פרקים מתוך פרטיטה  -בכורה
שלמה יידוב :אני השר

16:00
רוח צפונית
אנסמבל סולני תל אביב

מנצח :ברק טל
חליל :אסתי רופא
חיים פרמונט" :ניגון  "Iלחליל ולתזמורת כלי קשת
הבה סדראן Above :לתזמורת כלי קשת
מרק לברי“ :על נהרות בבל" לתזמורת כלי קשת
כרמל קוריאל :שלוש מיניאטורות לתזמורת כלי קשת
רם דע עוז :סוויטה בסגנון עתיק לתזמורת כלי קשת

17:30
השיר על הארץ

המקהלה הקאמרית תל אביב

מנצח ומנחה :מיכאל שני
במופע משולבים זמר עברי ,פיוט יהודי ,שיר אמנותי ויצירה
ישראלית מקורית.
בין היצירות שתושמענה:
מ ְדּבָר
י .פיכמן ,ד .זהבי ,מ .ויזנברג :אֹו ְרחָה ּבַ ִ
עמֶק
ה ֵ
נ .אלתרמן ,ד .סמבורסקי ,א .לבנוןׁ :שִיר ָ
ׂשדֶה
ׁשקִיעָה ּבַ ָ
ה ְ
חרֵי ַ
נ .שמר ,ג .אלדמעַ :א ֲ
ע ָקרָה
רחל ,א .קופלמןֲ :
פיוט מתוך ערבית לשבת ,י .בראון :אֲדֹון עֹול ָם
מאיר מינדל :נ ְבּוַאת מַאי ָה

20:00
מעגלי הזמן

הסינפונייטה הישראלית באר-שבע

מנצח  -דורון סלומון
גיטרה  -ליאת כהן
סופרן  -תהילה סרי מדבדבה
יואל אנגל" :אומרים ישנה ארץ" (בעיבוד עוזי פז)
עממי" :אני מאמין" (בעיבוד עוזי פז)
מיכאל וולפה" :מעגלי הזמן" ,לגיטרה ומיתרים.
אנה סגל" :הומאז' להיידן" ,לתזמורת מיתרים.

16:00
משקט לשקט

עפרה יצחקי – רסיטל לפסנתר
מוריס רוול" :פרפרי לילה" מתוך "מראות"
ראובן סרוסי..." :מבעד לקלידים"
מוריס רוול" :ציפורים עצובות" מתוך "מראות"
ויסאם ג'ובראן" :משקט לשקט"
מוריס רוול" :עמק הפעמונים" מתוך "מראות"
בטי אוליברו" :על מים ,פעמונים ורוח"

17:30
בשירת הללויה
מקהלת בת-קול

ניצוח :ענת מורג
פסנתר :ינינה ציטרין
בת-קול תבצע את יצירותיהם של יחזקאל בראון ,איל באט,
מרדכי סתר ,אהרון חרל"פ ,שירים ישראליים פרטי עטם של
סשה ארגוב ,שלמה יידוב ,יונתן רכטר ,אחינועם ניני ,למילים
של רחל ,חפר ,שבתאי ולטקסטים מהמקורות.

19:00
אני נושמת חופש

ראנה  -מקהלת נשים ערבית-יהודית
שירים עממיים ,שירת נשים ואחרים מתרבויות האזור.
ניצוח ועיבודים קוליים :מיקה דני
עיבודים כליים :עידן טולדנו
נגנים:
עוד ,אקורדיון  -עידן טולדנו
פסנתר  -ענבל גונן
כינור  -יוהנה ריטמולר
כלי הקשה  -אורי דקל  

סטודיו אנט ,קריית המלאכה.
תל אביב

16:00
וילה בג'ונגל
אנסמבל מיתר

מנצח :גיא פדר
אריה שפירא:

"אכטונג רפונזל" לקול ולאנסמבל
פרטיטה לכינור ולצ'לו
"כינור  "2007לכינור עם פסקול
"ג'ינגל" לחליל ,לכינור ולפסנתר

מנחם צור:

"סקסטט פרוע" לאנסמבל
"שיחות מספר  "15לצ'לו ולפסנתר

יאיר קלרטג:

"וילה בג'ונגל" לחמישייה

18:00
פרוייקט המלחינות
דואו אויר ומיתר

חליל – דפנה יצחקי
גיטרה קלאסית  -שירי קונה
אביה קופלמן" :הסחפות"
טליה עמר Taijitu :לחליל ,גיטרה ואלקטרוניקה
איוונה קישTinged :
חנה אג׳יאשווילי" :שירי דפנה"
רוני רשף" :רגעי לילה"

מרכז המוסיקה העירוני
תל אביב יפו

20:00
תמונות חקלאיות

הקאמרטה הישראלית ירושלים
מנצח  -אילן וולקוב
צ’לו  -הלל צרי
נעמה פרל צדוק“ :תמונות חקלאיות” ,לתזמורת קאמרית
(בכורה)
חנה אג’יאשוילי“ :רחיפה” ,לתזמורת קאמרית (בכורה)
מרק קופיטמן“ :קדיש” ,לצ’לו ולכלי קשת
הלל צרי :קונצ’רטו לצ’לו ולתזמורת קאמרית (בכורה)
אנדרה היידו :דיוורטימנטו לכלי קשת

