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 2016-2017  תשע"ז, 5' מס עונה  "מוסיקה פניני"
 ברצף ורבע כשעה, 11:30שבת, שעה      

 
 

  המהפכנים הוירטואוזים|    11:30 שעה   29.10.16 שבת
 אוסטרובסקי  סרגיי: כינור, וולף אורית: פסנתר
 (, ָסָרָסֶטה מאת) וטרנטלה מבוא, אנדלוסה רומנסה", כרמן" על פנטסיות, צועניות נעימות
 . ועוד( קרייזלר)  ואלגרו פרלוד, האהבה וצער האהבה שמחת

  המלחינים המוכרות והאהובות מאת היצירות על ומשוחחים מנגנים המוסיקאים שני
 וָסָרָסֶטה. קרייזלר

 

ִדי עוד|  "  11:30 שעה   26.11.16 שבת    זהבי דוד שירי -" פורח שָׂ
 זרחי רון בניצוח העליון הגליל מקהלת. הכהן אליהו: ומנחה עורך

 מלצב דימה: פסנתר, אסיה-פארן הדס: סולנית
  הידע מאוצר מרתקים וסיפורים שירה המשלב ארוע. זהבי דוד למלחין מחווה מופע

 . אליו שהתגעגענו הכהן אליהו העברי הזמר חוקר של
 .ועוד, ניגונים(, אלי, אלי) לקיסריה הליכה, אפשר הן, עמי נושא אני, החליל, אט יצאנו: השירים בין

 

 בצלילים פסטורליה|     11:30 שעה   31.12.16 שבת
  מלצר עזר, מלצר יעל, מלצר מיכאל: חליליות, אביטל יעלה: סופרן

 .הטבע ויפי הציפורים שירת בהשראת שנכתבה, קסם רבת מוסיקה
 השלישייה, אליזבתניים שירים", אביב"ו" יופי רבת ציפור ראיתי" השירים, הזמיר על יצירות

 . ועוד( קזאלס פבלו) הקטלאנית הציפורים שירת", והחמור הקוקייה, התרנגול" המשעשעת
  הפעמונים קול עם, אביטל יעלה והזמרת, בארץ החליליות נגני מטובי", מלצר קונסורט" בביצוע

 במהרה. תשכחו שלא
 

 עולמית מוסיקה|     11:30 שעה   28.1.17 שבת
 באולין סטס: קונטרבס, לוין פבל: כינור, לוזינסקי וירה: שירה, אייבינדר אמיל: אקורדיון

 (.הארץ" )מהשתאות הפה את שפוערת, מסחררת נגינה מציג אייבינדר האקורדיון וירטואוז"
אמיל אייבינדר, מטובי נגני האקורדיון בארץ ובעל מוניטין בינלאומי, מגיש יחד עם נגנים וזמרת 
 כובשת לב, מוסיקה ממחוזות עולם שונים: בלקן, צרפת, ברזיל, ארגנטינה, מוסיקה צוענית ועוד.

  

 וסיפורים בשירים, חפר לחיים מחווה - זמנים היו|     11:30 שעה   4.3.17 שבת
 ארגוב איתמר: נשיפה כלי, ארגוב גבי: ועיבודים פסנתר

  רוזנצוייג עמרי, חביב אייל, קשפיצקי נועה  ,ארגוב נועה: שירה
 . אתו משיחות מוקלטים וקטעים סיפורים בליווי, ויצירתו חפר לחיים המוקדש מוסיקלי ארוע
 , קזבלן ועד יזבטרון'מהצ. העברי הזמר של קלאסיקות שיצר ומשורר ח"הפלמ פזמונאי, חפר

 .במיטבה הישראלית הרוח את ביטוי לידי הביא, פשוטות ומלים שנונים בחרוזים
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 סוסה מרסדס שירי|     11:30 שעה (1.4.17-)במקום ב  25.3.17 שבת
 ארגנטינו"-לטינו לפולקלור האנסמבל: "נגנים,  קיגל סילביה: זמרת
 הנערצת הזמרת". ארגנטינה של הנשמה קול, "סוסה מרסדס הזמרת של לשיריה המוקדש מופע

 ואמונה, הדיכוי שלטון נגד מחאה בשירתה ביטאה, כולו בעולם והמוכרת הלטינית אמריקה ברחבי
 ובאהבה.  בחופש

לנשמה, ונגני  החודר העמוק הקול בעלת ,(ילידת אורוגוואי) קיגל סילביה הזמרת  - הבמה על
 אתניים.  כלים במיגוון" ארגנטינו-לטינו לפולקלור אנסמבל"ה

 .ועוד והים אלפונסינה ,(gracias a la vida)לחיים  תודה: השירים בין

 
 מנגנים! אנחנו. בוחרים אתם": שאפל" אנסמבל|     11:30 שעה  13.5.17 שבת
 כץ מורן: קלרינט, כץ לינור: לו'צ, ספלטס ברנדן: ויולה, גרייף אריאן: סופרן
 אבני אלירן: אנדרסון, פסנתר חסן: אבוב

, מצטיינים מוסיקאים מששה מורכב האנסמבל. חדשה בתכנית אלינו "שאפל" חוזר אנסמבל
 .העולם ברחבי מאד מבוקשים הינם ב"בארה הנוכחי מושבם ממקום אשר, ואמריקנים ישראלים

, הזאת המוסיקלית בחגיגה .הקלאסי הרגיל הקונצרט של המשחק חוקי את משנה שלהם הקונצרט
 מופיע ועליה ממוספרת תכנייה מקבל בקהל אחד כל. יבוצעו יצירות אלו שבוחר זה הוא הקהל

 - בגורל מספרכם עלה אם. וברודוויי פופ ועד רומנטי, קלאסי, בארוק: יצירות של מגוון רפרטואר
 .למבצעים וגם לקהל גם ומרגשת שונה חוויה הוא קונצרט כל. הבאה היצירה את לבחור תזכו

 

 פן של אלכסנדר ושירתו חייו - "היה לא או היה|  "  11:30 שעה  17.6.17 שבת

 פסנתר: קלינג תומר, שירה: טרבלסי מיטל, ועורך מספר: זעירא מוטי ר"ד
. מחדש פעם כל אותנו לרגש המצליחים, וטרבלסי זעירא של המבוקשת מהסידרה מרתק ארוע עוד

 נפלא.  משורר, נצחי אופוזיציונר, חלוץ, קומוניסט, רומנטיקן - פן אלכסנדר: בתכנית והפעם
 .ועוד, אני לא,  ערש שיר, וידוי, אבריק' שייח, היה לא או היה: במופע השירים בין

 

  באהבה מגרשווין|     11:30 שעה   15.7.17 שבת
 (יורק ניו (Vanity Fair "פעור פה עם הקהל את שהותיר ותיאטרלי מדהים ביצוע"פלדבאו   פסנתר: אנדי

 טרי שי, דורון סופרן: מיכל-מצו

 שלו הזמר-מחזות מתוך האהובים והשירים גרשווין' ורג'ג של מיצירותיו לפסנתר וירטואוזי רסיטל
 מקוריים.  בעיבודים"(, ובס פורגי" מתוך  summertime ביניהם)

 כסולן הופעות מאחוריו. ב"ארה וליארד'ג של מצטיין בוגר הוא פלדבאו אנדי הצעיר הפסנתרן
 .ל"ובחו בארץ התזמורות מיטב עם והופעות בהוליווד" פורד" בתיאטרון, יורק-בניו" הול קרנגי"ב

 אחד של במוסיקה שוב להתאהב לכם יגרמו נדירה ובמוסיקליות הרעננים בקולותיהן? והזמרות
 מגדולי המוסיקאים.
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