סדרת

הרביעיות
הגדולות

עונת 2018-2019
כל הקונצרטים מתקיימים במוצ"ש
באולם רפפורט ,שדרות הנשיא  ,138חיפה
בשעה 20:00

החוג למוסיקה קאמרית בחיפה

בתכנית הרביעיות הגדולות  10קונצרטים וקונצרט בונוס
המחיר  .₪ 950מנוי בשורות ₪ 750 – 16-17
נשמח לחידוש ולקניית מנויים.
חוסנו של החוג תלוי ברוכשי המנויים !

להזמנות – 04-8363804
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מוצ"ש ,20.10.18 ,בשעה 20:00

טריו זלצבורג
Salzburg Piano Trio
לוורד סקו-לרסן (אוסטריה) – כנור
רמון יפה (גרמניה) – צ'לו
רויטל חכמוב – פסנתר
רמון יפה
גלעד קרני (שוויץ) – ויולה
 מוצרט – רביעיית פסנתר בסול מינור ,ק478.
 בטהובן – סונטה לצ'לו ופסנתר מס'  2בסול מינור
 צ'ייקובסקי – שלישיית פסנתר ,אופ50 .

יום שני ,10.12.18 ,בשעה 20:00
קונצרט בונוס
למחדשי המנוי לסדרת הרביעיות
אלכסנדר קורסנטיה – רסיטל לפסנתר
 בטהובן – ווריאציות בפה מז'ור ,אופ34 .
 בטהובן – סונטה מס'  ,4אופ7 .
 שוברט – סונטה לפסנתר בסי במול מז'ור,
D.960
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מוצ"ש ,15.12.18 ,בשעה 20:00
רביעיית וויז'ן (גרמניה)
)Vision String Quartet (Germany

 שוסטקוביץ'  -רביעיית מיתרים מס'  ,8אופ 110.בדו מינור
 שוברט – פרק רביעייה Quartettsatz
 שוברט – רביעיית מיתרים מס' " 14המוות והעלמה"
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מוצ"ש ,12.1.19 ,בשעה 20:00

"סולנים בסערה"
( Alena Baevaרוסיה) – כנור
איוון קריזנה (בלארוס) – צ'לו
 מנדלסון – קונצ'רטו לכנור
(עיבוד להרכב קאמרי ע"י מרדכי רכטמן)
 ברוך – "כל נדרי" לצ'לו והרכב קאמרי ,אופ47 .
 צ'ייקובסקי – שישייה – "זכרונות מפירנצה"

alena Baeva
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מוצ"ש ,26.1.19 ,בשעה 20:00

שוברטיאדה 2019
איתמר זורמן  -כנור
דניאל גורטלר  -פסנתר
אנה הנטלי (אנגליה)  -מצוסופרן
מרק סאבה (בלגיה)  -ויולה
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חמישיית דג השמך
סונטה לכנור ופסנתר בלה מז'ור
("גרנד דואו")D.574 ,
שלישיית כלי קשת בסי במול מז'ור D.581 ,
תשעה שירים

מוצ"ש ,2.3.19 ,בשעה 20:00

"רביעייה ,חמישייה ,ששייה"
שולי ווטרמן – ויולה
יותם ברוך – צ'לו
תמי ווטרמן – צ'לו

זוהר לרנר – כנור
גיא פיגר – כנור
נתן בראודה – ויולה

 שוסטקוביץ  -רביעייה מס'  ,7אופ108 .
 מוצרט – חמישיית מיתרים ,ק 516 .בסול מינור
 ברהמס – ששיית מיתרים מס'  ,1אופ18 .
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מוצ"ש ,23.3.19 ,בשעה 20:00

רביעיית אביב
Aviv String Quartet
מארחת:
אלסנדרו דלז'באן (איטליה) – פסנתר
Alessando Deljavan - piano
דניאלה קמראנו (איטליה)  -כנור

Daniela Cammarano - violin
אלסנדרו דלז'באן ודניאלה קומראנו

 ארנסט שוסון  -קונצ'רטו לפסנתר ,כנור ורביעיית מיתרים,
אופ21 .
 בטהובן  -רביעיית מיתרים בסי במול מז'ור ,אופ,130 .
כולל הפוגה הגדולה
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מוצ"ש ,6.4.19 ,בשעה 20:00
רביעיית פוגלר (גרמניה)

)Vogler String Quartet (Germany
עם אליזבטה בלומינה– פסנתר
Elisaveta Blumina – Piano
 היידן  -רביעיית בסול מינור ,אופ ,74 .מס' 3
 שולהוף – רביעייה מס' 1
 דבוז'אק – חמישיית פסנתר מס'  ,2אופ81 .
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מוצ"ש ,18.5.19 ,בשעה 20:00

רביעיית שומן (גרמניה)

Schumann String Quartet
 מנדלסון  -רביעייה מס'  1במי במול מז'ור ,אופ12 .
 יאנאצ'ק – רביעייה מס' " 2מכתבים אינטימיים"
 ברהמס  -רביעייה מס'  ,1אופ51/1 .
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מוצ"ש ,1.6.19 ,בשעה 20:00

"סולנים בסערה"  -מפגש בינלאומי
קריסטין לי (ארה"ב)  -כנור
מוניקה אורבונייט (ליטא)  -כנור
בוריס ברובצין (רוסיה)  -כנור
הלל צורי – צ'לו שולי ווטרמן – ויולה
 ברהמס – קונצ'רטו לכנור (מעובד להרכב קאמרי)
 סיבליוס – לנטו לשלישיית מיתרים
 דבוז'אק – ששיית מיתרים בלה מז'ור ,אופ48 .
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מוצ"ש ,15.6.19 ,בשעה 20:00
אלון גולדשטיין  -פסנתר
רון זלקה  -קלרינט
סמיון גבריקוב  -כנור
עמנואלה סילבסטרי – צ'לו

 סקרלטי – שלוש סונטות לפסנתר
 בטהובן – שלישייה אופ 11 .לקלרינט,
צ'לו ופסנתר
 מסייאן – "רביעייה לאחרית הימים"

קריסטין לי

