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 2017-2018  תשע"ח, 6' מס עונה   "מוסיקה פניני"
 ברצף ורבע כשעה, 11:30שבת, שעה     
 
 

  שני וירטואוזים|    11:30 שעה  16.9.17 שבת

 כינור - קלס אייל/  והנחייה פסנתר - שוחט גיל
  עשיר ברפרטואר, בינלאומי מוניטין בעלי נגנים שני בין נדיר מפגש
: היצירות שוחט. בין גיל של המאלפים הסבריו עם, ולחוד ביחד  

, סרסטה מאת צועניות נעימות, בטהובן מאת" אביב"ה סונטת  
ועוד.  ברטוק מאת בארבארו אלגרו, ראוול מאת ופסנתר לכינור סונטה, מונטי מאת ארדש'צ
, שטר אחר שטר פורע הוא בישראל הקלאסית המוסיקה של הפלא כילד שוחט גיל שסומן מאז"

. (הארץ) !"כשרון רב אמן  
 

 ועוד... דילן בוב, כהן לאונרד|    11:30 שעה  21.10.17 שבת
 מפוחיות, גיטרה - טוחנר שי / פסנתר, שירה -( אנגליה ילידת) לואיס גבריאלה

 בס - מעוז בטי/  מפוחיות, חלילים, קלרינט, מנדולינה, כינור - (ב"ארה יליד) מילר יונתן
, ואחרים וגרפונקל סיימון, דילן בוב, כהן לאונרד: הגדולים והיוצרים הזמרים לשירי מחווה
  .השירים שמאחורי המרתקים והסיפורים, המקור ברוח אותנטיים כלים בביצוע

 

  אומרים אהבה|    11:30 שעה  18.11.17 שבת
 פסנתר - קאופמן ניב/   זמרת - שפיץ אנה/  שחקן - קרן דרור
 הורה בין, לבינה שבינו אהבה: לאהבה ויחסם ישראלים תרבות ענקי בין מענג מוסיקלי מסע

 הזמרת עם יחד, התיאטרון פרס וזוכה" הקאמרי" שחקן, קרן דרור. לעירו משורר בין,  לילדו
 המרכיבים ילדות זיכרונות לצד ומשחק נגינה, שירה משלבים, קאופמן ניב והפסנתרן שפיץ אנה
  .והמוכר האהוב הישראלי הקול פס את

 

  צלילים מכושפים|    11:30 שעה  23.12.17 שבת

 נבל - רובינסקי יוליה/   חליל - בוכמן נעם
. גרוניך ושלמה ביזה, ק'דבוז, מוצרט, באך מאת ביצירות, וחליל נבל צלילי של מעודן שילוב

, ירושלים הסימפונית בתזמורת ראשי וחלילן סולן - בוכמן נעם: האמנים צמד בידי מבוצעות

 .הישראלית הפילהרמונית בתזמורת ראשית ונבלאית סולנית - רובינסקי ויוליה
 וצליליו, קראט 14 זהב שעשוי בחליל מנגן הוא. רגיש מוסיקלי וביטוי קסום צליל לבוכמן"

 . (מעריב) "כאחד ואינטימיים זוהרים נשמעים
 

  מאיטליה באהבה|    11:30 שעה  20.1.18 שבת

  שירה - חביב אייל/  מוסיקלי וניהול פסנתר - ארגוב גבי/  שירה - גבריאל אורית
 ואקורדיון נשיפה כלי - להב סלעית
 חבריה עם יחד אותנו לוקחת, ארוכות שנים ברומא והופיעה חיה אשר, גבריאל אורית הזמרת
, ידועות אופרות מתוך אריות: בתכנית. ונאפולי רומא ילידי וזמרים מלחינים בין למסע הנגנים
 הטוב", "פרדיסו סינמה", "יפים החיים"  הסרטים מתוך ונעימות קארוזו הזמר של שירים

 ועוד.  "רומא י'אריוודרצ", "והמכוער הרע
 
 

 
 קונצרט

פתיחת 
 העונה
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  הזכות
  לשינויים
 שמורה

 

 

  המיתרים צבעי מניפת|    11:30 שעה  17.2.18 שבת
  וקונטרבס הלחנה - אפרת גלעד/  מנדולינה - אלבז שמואל: אפרת גלעד אנסמבל

 לו'צ - אפשטיין הילה/  שירה, כינור - טננבאום קרן
, קלאסית מוסיקה: אנרים'ז ממיגוון היונק מקורי רפרטואר המבצעת וירטואוזית נגנים חבורת
 המיתר. כלי של והמרתק העשיר הפוטנציאל חשיפת תוך, אז'ג ונגיעות ישראלית, אתנית

 נלהב.  אוהדים קהל לו וצבר בינלאומיים בפסטיבלים דבר-לשם הפך האנסמבל
 
 

  הטנורים! רבותי, שלושת|    11:30 שעה  17.3.18 שבת
 שטיינבוק בלה - פסנתר/   ליפשיץ פליקס, כהן יותם, שדה גבי: הטנור זמרי

 לצד ידועות אריות: והאהוב המוכר הרפרטואר ממיטב ישירו בארץ המובילים הטנורים שלושת
 במהרה. יישכח שלא בביצוע, ועבריים רוסיים, ספרדיים, נפוליטניים שירים של קלאסיקות

 

  האבוב של הקסם צלילי|    11:30 שעה  5.5.18 שבת

 ויזנברג מנחם - והנחייה עיבודים, פסנתר/   כץ לינור - לו'צ/   כרמל דודו - אבוב
  המוביל האבוב נגן, כרמל דודו בביצוע, זה בקונצרט יככבו האבוב של הקטיפה צלילי

  כץ לינור הפילהרמונית לנית'צ עם יחד, הישראלית הפילהרמונית התזמורת של
 ויזנברג. מנחם מעבד-מלחין-והפסנתרן

, ואחרים ארגוב סשה מאת ישראלים שירים לצד וברהמס שומן, בטהובן מאת יצירות: בתכנית
 ויזנברג. מנחם של המרגשים בעיבודיו

 
 

 זעירא מרדכי שירי - "בפי נתת ושיר|  "  11:30 שעה  26.5.18 שבת
 /  זרחי רון בניצוח העליון הגליל מקהלת/  ומנחה עורך - הכהן אליהו
 מלצב דימה - פסנתר/  אביטל יעלה - זמרת
 כתב אשר האהוב והפזמונאי המלחין, זעירא מרדכי של ויצירתו חייו סיפור

 העברי. הזמר באוצר כבוד של מקום תופסים ושיריו ,המשוררים לטובי מנגינות
 
 

ֹאד ַמה|  "  11:30 שעה  23.6.18 שבת ָיִפית מְּ   ויצירתו חייו סיפור -" ָיפְּ
  טשרניחובסקי שאול של                                            

  קלינג תומר - פסנתר/  טרבלסי מיטל - שירה/  זעירא מוטי ר"ד - מספר
 שירי את שר למי:  השאלות על נענה העברית השירה של הגדולים ממשורריה אחד בעקבות במסע

 עם יחסיו היו מה? ישראל-לארץ בדרכו שנים הרבה כך כל התעכב מדוע? שלו היצריים האהבה
 ארצי הוי", "ארץ ישנה אומרים", "מאמין אני: "השירים בין"?   הלאומי המשורר,"ביאליק
 ועוד." יודעת אינך את", "מולדתי
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