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"פניני מוסיקה" עונה מס'  ,2תשע"ד 2102-2102
שעת תחילת הקונצרטים | 33:11

משך הקונצרטים ,כשעה ורבע ברצף

 יום ג' " | 01.9.02הניגון היהודי"  -קונצרט מיוחד לחגי-תשרי
ד"ר אורית וולף – פסנתר והנחייה | קארין שיפרין – מצו-סופרן | מיכל בית-הלחמי  -קלרינט
קלאסיקות יהודיות של כל הזמנים בביצוע  1מוסיקאיות מהבולטות בתחומן  :בלוך – ניגון ,ברוך – כל נדרי,
מונטי – צ'רדש ,סרסטה – נעימות צועניות ,מוסיקת "כלייזמר" ,כנר על הגג ,אבינו מלכנו ,אדון עולם ,ועוד..

 שבת  | 5.01.02הכינור הוירטואוזי
חגי שחם – כינור | ארנון ארז – פסנתר
בטהובן – סונטת "האביב" ויצירות לכינור מאת קרייזלר ,פורה ,דה-פאייה ואחרים.
"צלילים נדירים .טכניקה עוצמתית ומזהירה .נגינתו של חגי שחם חישמלה את הקהל" (וושינגטון פוסט)

 שבת " | 9.00.02לעשות אהבה עם שופן"
ד"ר אורית וולף – פסנתר והנחייה
קונצרט-שיחה ייחודי על שופן ,המוסיקה והסיפורים שמאחורי הקלעים תוך ביצוע חי של אסופת
הנוקטורנים ,הוולסים והבלדות של שופן.
"הקונצרטים של אורית וולף הינם עונג מוזיקלי ואינטלקטואלי כאחד" (מעריב)

 שבת " | 20.02.02אווה מריה"
טל גנור – סופרן | ראיסה טרייביץ' – פסנתר
המוסיקה השמיימית אשר חוברה ע"י גדולי המלחינים לטקסט של תפילת : ave maria
שוברט ,ורדי ,באך-גונו ,כרוביני .וגם :יצירות מאת ויוולדי ,מנדלסון ,פורה ואחרים.

"רגעים נהדרים .ביצוע מרגש ...טל גנור פרשה ברסיטל את כל יכולותיה :אריות אופראיות בשלל סגנונות
מהבארוק עד המאה ה 01-בחמש שפות ובגוונים משתנים של מצב רוח" (הארץ)

 שבת  | 01.0.02מוסיקה חובקת עולם
אמיל אייבינדר  -אמן האקורדיון הוירטואוז ואנסמבל נגנים (כינור ,קונטרבס ,קלרינט וחליליות)
במוסיקה עממית מרחבי העולם.

"וירטואוזיות פנומנלית עוצרת נשימה .נגינתו של אייבינדר משלבת בתוכה יופי ועומק בלתי מצויים,
שמחה ועצב ,עוצמה ורוך ,געגועים צובטי לב ונוסטלגיה .המגע הייחודי שלו באקורדיון והסגנון האישי
בנגינה מרתקים שוב ושוב את קהל שומעיו ומעריציו" (האיגוד הישראלי לעתונות תקופתית)
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 שבת  | 22.2.02מיתרים שבלב
סרגיי אוסטרובסקי – כינור |

ייבגני ברחמן (רוסיה) – פסנתר

מיצירות מוצרט ,ברהמס ,קרייזלר ,ברוך ורוול.

"אוסטרובסקי הצליח לבלוט כסולן בעל שיעור קומה .יש לו צליל ש"עושה את זה" למאזינים ואת
ההתלהבות היה ניתן לחוש באוויר " (הארץ)

 שבת  | 29.2.02הדואטים הבלתי נשכחים
קארין שיפרין – מצן-סופרן

שרון דבורין – סופרן |

|

יוני פרחי – פסנתר

הדואטים היפים והמרגשים של מנדלסון וגריג ,בשילוב אריות ודואטים מרגשים ומשעשעים מתוך עולם
האופרה :פורגי ובס ,כרמן ,סיפורי הופמן ,נישואי פיגארו.
שתי זמרות נפלאות אשר קולם מתמזג לאחד ,ביחד עם אצבעות הפלא של הפסנתרן.

 שבת  | 2.5.02רומנטיקה לאור הירח
פסנתר והנחייה :גיל שוחט – פסנתרן ,מלחין ומנצח
רסיטל ברוח רומנטית עם סונטת "אור הירח" מאת בטהובן ויצירות מאת דביסי ,שוברט ורחמנינוב.

"מאז שסומן כילד הפלא של המוסיקה הקלאסית בישראל גיל שוחט פורע שטר אחר שטר .אמן רב-כשרון
ומרץ שידו בכל( "...הארץ)

 שבת  | 7.6.02מוסיקה צוענית-בלקנית
ששת נגני ההרכב "צ'וקרליה" (העפרוני) ינעימו בקלרניט ,חליל-פאן ,סקסופון ,כינור ,אקורדיון ,קונטרבס,
תוף קחון ודרבוקה.
תוכנית ססגונית שתכלול ממגוון המנגינות של המוסיקה הבלקנית ,צוענית ,כלייזמר ,ומוסיקת עולם.

 שבת  | 02.7.02שנסונים צרפתיים
שירה ומשחק :עמנואל-פייר חנון
מבחר שירי אהבה צרפתיים (שנסונים) משולבים בקטעי קריאה ומשחק ,ובליווי גיטרה ,פסנתר ,קונטרבס
ותופים.

"עמנואל חנון מגלם את האידיאל של הזמר-מוסיקאי-שחקן שהתפתח במסורת הזמר הצרפתי .הכשרון
שלו ניכר בכל רגע במופע מרגש זה"( .עמנואל הלפרין)

הזכות לשינויים שמורה
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הזמנת כרטיסים כשבועיים לפני מועד כל קונצרט( 450-6466644 ,40-6066446 :ענת)
כתובתנו לתגובותיכם( zip@en-harod.org museum@ein-harodm.co.il :ציפי)

