סדרת

הרביעיות
הגדולות

עונת 7102-7102
כל הקונצרטים מתקיימים במוצ"ש
באולם רפפורט ,שדרות הנשיא  ,032חיפה
בשעה 71:11

החוג למוסיקה קאמרית בחיפה

בתכנית הרביעיות הגדולות  01קונצרטים וקונצרט בונוס
המחיר  .₪ 051מנוי בשורות ₪ 151 – 01-01
נשמח לחידוש ולקניית מנויים.
חוסנו של החוג תלוי ברוכשי המנויים !

להזמנות – 10-6313610
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מוצ"ש ,01.9.02 ,בשעה 71:11

רביעיית אוסלו
Oslo String Quartet
(נורבגיה)

 מוצרט  -רביעייה בסי במול מז'ור" ,K.458 ,הצייד"
 שוברט  -פרק רביעייהD.103 ,"quartettsatz" ,
 בטהובן  -רביעייה אופ 99 .מס' " ,3רזומובסקי"
רביעיית אוסלו ,עטורת פרסים נחשבים ,נוסדה בשנת 0990
והופיעה בכל מרכז חשוב למוסיקה קאמרית כמו אולם קרנגי
הול ,ויגמור הול.
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מוצ"ש ,72.01.02 ,בשעה 71:11

רביעיית אביב
עם אנסטסיה קובקינה (רוסיה)  -צ'לו
Aviv String Quartet with A.Kobekina - Cello
 בטהובן  -רביעייה במי במול מז'ור ,אופ" 27 .הנבל"
 בריטן  -רביעייה מס'  ,3אופ97 .
 שוברט  -חמישיית מיתרים בדו מז'ור (שני צ'לו)D.956 ,
קובקינה היא זוכת הפרס השני בתחרות צ'ייקובסקי ופרס
ראשון בתחרות הבינלאומית לנגנים צעירים ברוסיה.

*]

מוצ"ש ,01.07.02 ,בשעה 71:11

קונצרט בונוס למחדשי סדרת הרביעיות
ויקטור סטניסלבסקי  -פסנתר אסי מתתיאס  -כנור
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גריג – סונטה מס'  7בסול מז'ור אופ03 .
פרוקופייב – סונטה מס'  7ברה מז'ור אופ97 .
סן סאנס – סונטה מס'  0ברה מינור אופ29 .
סראסטה – "נעימות צועניות"
מוצ"ש ,72.0.02 ,בשעה 71:11

שוברטיאדה  :8106מקור והשראה
חלק ראשון :יצירות שנכתבו בעקבות או
בהשראת שוברט (ליסט ,בוזוני ,קרל צ'רני)...
חלק שני :פניני שוברט (שירים לסופרן ופסנתר ,פרק רביעייה,
פנטזיה בפה מינור לפסנתר בארבע ידיים)...
משתתפים :יעל לויטה  -סופרן ,דני ארדמן  -קלרינט
ויקטור סטניסלבסקי ,מיכאל זרצקל  -פסנתר
איתמר לשם  -קרן ,רביעיית ראשונים

 ]7מוצ"ש ,3.7.02 ,בשעה 71:11
האחיות קריסטין (כנור) ומרגריטה (צ'לו) באלאנאס
Kristine (violin) and Margarita (cello) BALANAS

אילן רכטמן

(פסנתר)

 הנדל  -פסקליה לכנור וצ'לו
 בטהובן  -שלישייה אופ 21 .מס' 7
 מוצרט  -דואו לכנור וצ'לוK.423 ,
 רכטמן  -שלישייה בנוסח ג'אז )(Jazzical
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מוצ"ש ,77.7.02 ,בשעה 71:11

רביעיית ארתמיס (גרמניה) Artemis String Quartet
 מנדלסון  -רביעייה ברה
מז'ור אופ 77 .מס' 0
 ברטוק  -רביעייה מס' 7
 מוצרט  -רביעייה בדו מז'ור,
ק 719.ה"דיסוננטין"
רביעיית ארטמיס ,מהחשובות בעולם ,נוסדה ב.0929-
יורשת הרביעיות הגדולות כרביעיית אלבן ברג ואמרסון.

]1

מוצ"ש ,77.3.02 ,בשעה 71:11

אנסמבל נאש

(אנגליה)

)The Nash ensemble (England
 פרוקופייב -פתיחה על נושאים עבריים
 מוצרט  -חמישיית קלרינט בלה מז'ורK.581 ,
 בריטן  3 -דיברטימנטי לרביעיית מיתרים
 שומן  -חמישיית פסנתר
אנסמבל בריטי מהולל .נוסד ב .0917-האנסמבל הופיע לפני
עשרים שנה בחוג שלנו .כבוד לנו לארח אותו פעם נוספת.
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מוצ"ש ,2.7.02 ,בשעה 71:11
ערב מוצרט :יו קוסוגה (יפן)  -פסנתר
Yu kosuge (Japan) – piano

אורי ויסנר -לוי  -כנור ,ניצן בר-תנא  -כנור,
שירה מיוני  -ויולה ,איריס רגב  -צ'לו,
נעמי שחם  -קונטרבס
 קונצ'רטו לפסנתר מס'  ,73ק722.
 דואו לכנור וויולה ,ק773 .
 קונצ'רטו מס'  ,77ק( 790.פסנתר ומיתרים)
יו קוסוגה בעלת טכניקה מדהימה ,רגישות ,מגע והבנה
מוסיקלית מרשימה .תלמידתו של אנדרס שיף.
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מוצ"ש ,9.9.02 ,בשעה 71:11

מפגש בינלאומי
דניאל גיידה (גרמניה)  -כנור
טטיאנה מזורנקו (רוסיה-גרמניה)  -ויולה
הלל צרי  -צ'לו
רוגלית ישי (ישראל-גרמניה)  -פסנתר
 מוצרט  -רביעיית פסנתר בסול מינור ,ק722.
 פרנסה  -שלישיית כלי קשת
 דבוז'אק  -רביעיית פסנתר ,במי במול מז'ור ,אופ22 .
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מוצ"ש ,7.1.02 ,בשעה 71:11

רביעיית אריאל

Ariel string quartet

 שומן  -רביעייה בפה
מז'ור אופ 70 .מס' 7
 פאיירוז  -יצירה
שנכתבה לרביעיית
אריאל
 בטהובן  -רביעייה בדו
דיאז מינור ,אופ030 .
כיום רביעיית אריאל היא רביעיית הבית באוניברסיטת סינסינטי,
בה הם מנגנים סדרה קאמרית ומובילים לימודי מוסיקה קאמרית.
לאחרונה זכתה בפרס רביעיית קליבלנד היוקרתי והופיעה באולם
קרנגי הול בניו-יורק.
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מוצ"ש ,73.1.02 ,בשעה 71:11

רביעיית קסטיליאן (אנגליה)

Castalian String quartet
 היידן – רביעיית מיתרים
אופ 21 .מס' 7
 שומן – רביעייה בלה מז'ור אופ 70 .מס' 3
 בטהובן – רביעיית מיתרים בלה מינור ,אופ037 .
אחת מהטובות בדור החדש של רביעיות אירופאיות .זכתה בפרס
הראשון ושלושה פרסים מיוחדים בתחרות הרביעיות של ליון
(צרפת ,)7109 ,והפרס השלישי בתחרות .)7101( BANFF

