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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

מנויים ואוהדי מוסיקה יקרים,
 

החוג למוסיקה קאמרית בחיפה הוא היום ממפעלי המוסיקה 
החשובים והמרכזיים בארץ.

מהמובילות  קאמריות  קבוצות  החוג  ארח  האחרונות  בשנים 
והיוקרתיות ביותר בעולם: רביעיית ארטמיס הגרמנית, רביעיית 
ברנטנו,  רביעיית  האמריקאית,  אמרסון  הצרפתית,   Ebene
ה-American String Quartet ואנסמבל נאש מלונדון, מקנות 

לסדרה שלנו מעמד של סדרת-על.
אליסה  הצ'לנית  פרשטמן,  וליזה  ינסן  ז'נין  הכינור  סולניות 
וילרשטיין והפסנתרנים איתמר גולן, דויד גרילסאמר, אלכסנדר 
קורסנטיה, דניל טריפונוב והיפנית יו קוסוגה הם מהמבוקשים 
ביותר בעולם, וזכינו לארח אותם בקונצרטים של החוג בחמש 

השנים האחרונות.

בשנה הקרובה נארח קבוצות נוספות שנהיה גאים למנות אותן 
הנחשבת  בלצ׳אה  רביעיית  ובראשן  הקודמות  הרביעיות  עם 
היום ליוקרתית והמעולה שברביעיות כלי הקשת. כמו כן נארח 

את רביעיית Marmen האנגלית וסימפלי האוסטרית

והתוססים,  הצעירים  תל-אביב  סולני  של  הן  נוספות  סדרות 
ה"בארוקדה",  וסדרת  חדש,  וגם  ישן  שמציגות  ביצירות 
שמביאה אלינו יצירות לא שכיחות מן המאות ה-16 עד ראשית 
המאה ה-18 וביניהן האודה לסנטה צ׳צילייה מאת הנדל ובוקר 

יצירות באך עם זמר הקונטרטנור אנדריאס שול.
מוסיקה  של  קונצרטים   - שלנו  החוג  של  נוספות  פעילויות 
"עונג שבת"  הופעות  החגים",  "חג  במהלך  בכנסיות,  עתיקה 
במוזיאון  אנג'ל  באולם  בבוקר  בשבת  קאמרית  מוסיקה  של 

טיקוטין לאמנות יפנית.

הכוחות  מיטב  בהם  שמככבים  אלה,  מענגים  לקונצרטים 
המוסיקליים בארץ, יתווספו צעירים ממיטב נגני איזור הצפון, 

אשר אנחנו נותנים להם במה ראשונה וקהל אוהד.

בשנים האחרונות פתחנו סדרת פעילויות ב"מועדון הסטודיו", 
אולם קטן המכיל 100 כסאות, סביב שולחנות עגולים ובו אנחנו 
מארחים הופעות ג'אז, שירה, מוסיקה עתיקה ומוסיקת עולם.

היקף פעילות החוג ומגוון ההופעות תלוי בכם, קהל האוהדים 
הנאמן. ככל שתרבו לבקר ולרכוש מנויים, נוכל להציג ולהביא 

מופעי יוקרה.
 

נשמח ונצפה לראותכם בעונה יוקרתית זו,
שלכם, הועד
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

3.9.2022 ׀ אולם מוזיאון טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00

15.10.2022 ׀ כנסיה קתולית
שבת בצהרים - 12:00 

22.10.2022 ׀ כנסייה קתולית
שבת בצהרים - 12:00

29.10.2022 ׀ אולם טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00

1

3

4

5

קונצרט עונג שבת
מירנה הרצוג - צ׳לו משה אפשטיין - חליל 

מרינה מינקין - פסנתר מרינה כץ - כנור  
באך וטלמן - חברים או יריבים?

17.9.2022 ׀ אולם טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00 2

קונצרט עונג שבת
הדס פבריקנט - כנור עינת פבריקנט - פסנתר 

שולי ווטרמן - ויולה יוני גוטליבוביץ - צ׳לו 
יצירות מאת מוצרט, מאהלר ודבוז׳אק

אנסמבל Hortus Musicus )אסטוניה(
בניצוח אנדרס מוסטונן

מוסיקה מקהלתית ליתורגית

אנסמבל קולי ישראלי
בניצוח יובל בן-עוזֿר

בוקר של באך: מיסה לותרנית, 2 מוטטים

נגני הפילהרמונית
קיריל מיכנובסקי - צ׳לו דמיטרי פוצטרי - כנור 

יוליה גורביץ - פסנתר
מנדלסון - שלישייה ברה מינור סמטנה - שלישייה אופ. 15 

פגניני - ווריאציות על מיתר אחד רוול - ציגאן  
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

3.11.2022 ׀ מרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
יום חמישי - 20:00

5.11.2022 ׀ אודיטוריום חיפה
מוצ״ש - 20:00

19.11.2022 ׀ כנסייה קתולית
שבת בצהרים - 12:00

26.11.2022 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30 

2.12.2022 ׀ כנסייה קתולית
יום שישי בצהרים - 12:00

6

7

8

9

10

רביעיית כרמל - 1
היידן - רביעייה אופ. 33 מס׳ 3 ״הציפור״

רוול - רביעייה בפה מז׳ור

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 1 
Simply )רביעיית סימפלי )אוסטריה

Webern - five movments for st. quartet. Op. 5
שוברט - רביעיית רוזמונדה, אופ. 13

מנדלסון - רביעייה אופ. 80

הבארוקדה - ״מונציה לנפולי״
יעלה אביטל - סופרן       מאיה עמיר - מצוסופרן
יעקב ראובן - מנדולינה   מארי כרמן - מנדולינה

ויואלדי - קונצ׳רטו לשתי מנדולינות
ויואלדי - ״עונות השנה״

שירי גונדולות ועוד.

אנסמבל סולני תל אביב - קונצרט 1
יעקב רובינשטיין - כנור דניאלה סקורקה - סופרן 

מיצירות מאסנה ומוצרט, היידן ועודד זהבי

אנסמבל קולי ישראל
״על אהבה, בגידה ומה שביניהם״

יצירות מאת ברהמס, בריטן ופרדי מרקיורי.
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

3.12.2022 ׀ כנסייה קתולית
שבת בבוקר - 12:00

10.12.2022 ׀ כנסייה קתולית
שבת בצהרים - 12:00

17.12.2022 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

24.12.2022 ׀ מיקום יקבע
שבת בצהרים - 12:00

31.12.2022 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00 

11

12

13

14

15

אנסמבל פניקס, זמרי מדריגל בהדרכת איתי ברקוביץ
מוסיקה ברזילאית של תחילת המאה ה-19, כולל מיסת חג 
פורטוגל,  מלך  ברזיל  קיסר  המלחין״  ״המלך  מאת  המולד 

פדרו דאלקנטרה.
גילי רינות - קלרינט מוניקה שוורץ - סופרן  סולנים: 

״גלוריה״ מאת פולנק, רקוויאם מאת פורה
מקהלת טבעון בניצוח איתי ברקוביץ

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 2
ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר אסי מתתיאס - כנור 

מתן נוסימוביץ - ויולה סעידה בר-לב - כנור 
גל ניסקה - צ׳לו הדר לוי - כנור  

סן סנס - סונטה לכנור ופסנתר
שומן - חמישייה אופ. 44

שוסון - שישייה, אופ. 21 - קונצ׳רטו לכנור, פסנתר
             ורביעיית כלי קשת

תזמורת הבארוק הירושלמית - תכנית חג המולד
מנצח - דוד שמר

יצירות מאת באך, ויוואלי וקורלי

בארוקדה - אנדרס מוסטונן
שרפנטיה - מיסת חצות
באך - קנטטה מס׳ 106
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

7.1.2023 ׀ אולם מוזיאון טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00

14.1.2023 ׀ כנסיה קתולית
שבת בצהרים - 12:00

21.1.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30

26.1.2023 ׀ מרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
יום חמישי - 20:00

4.2.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30

16

17

18

19

20

אנסמבל הפניקס  
מוצרט - חמישיות כלי קשת

K. 515 ,K 516,  בכלי התקופה
נועם שוס - כנורות ליליה סלבני 

מרים פינגרט - ויולה עמוס בועזסון 
מירנה הרצוג - צ׳לו

תזמורת הבארוק ירושלים
קתרין ג׳ונס - צ׳לו בארוק

ויואלדי, סקרלטי, ק.פ. באך ועוד.

תזמורת סולני תל אביב
״ליאה זו חוזרת״ )בריטניה-סין(

מוצרט, פגניני ובטהובן

רביעיית כרמל - 2
״מוזיקה בריטניקה״

היידן - רביעייה 71, מס׳ 2
יצירות מאת דאולנד, פרסל ובריטן

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 3
שוברטיאדה 2023

גרהם ג׳והנסון, רומן רבינוביץ - פסנתר
הלל צורי - צ׳לו

זמרת סופרן
״פנטסיית הנודד״ - פסנתר סולו, סונטת ארפגיונה

5 שירים לפסנתר וסופרן, ״הרועה על הסלע״
יצירה לפסנתר ל-4 ידיים.
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

11.2.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

25.2.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

4.3.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

9.3.2023 ׀ תיאטרון הסטודיו 
יום חמישי - 20:00

11.3.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש 20:30 

21

22

23

24

25

אנסמבל הבארוקדה
מקהלת מורן מנצח: אנדרס מוסטונן 

איתן דרורי - טנור דניאלה סקורקה - סופרן  סולנים: 
הנדל - אודה לסנטה צ׳ציליה

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 4
Belcea String Quartet - רביעיית בלצ׳אה

D. 87 ,10 שוברט - רביעייה מס׳
בטהובן - רביעייה אופ. 59 מס׳ 1 - רזומובסקי

שוסטקוביץ - רביעייה מס׳ 15, אופ. 144

האנסמבל הקולי הישראלי
מחווה למתי כספי

אנסמבל הפניקס - אמנות הפוגה י. ס. באך
5 נגנים, אלמה מאייר - חליליות וקורנטו וכלי קשת

אנסמבל סולני תל אביב, מס׳ 3
במסגרת פסטיבל מוסטונן

יאניקה קוסיק - סופרן )אסטוניה( סולנים: 
סנטו אוניס - טנור )אסטוניה(

מיצירות לולי, ראמו, פרסל ושרפנטייה
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

18.3.2023 ׀ אולם מוזיאון טיקוטין
11:00 שבת בבוקר - עונג שבת

18.3.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

23.3.2023 ׀ מרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
יום חמישי - 20:00

1.4.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30

15.4.2023 ׀ אודיטוריום חיפה
מוצ״ש - 19:00-23:00

26

27

28

29

30

רון טרכטמן - פסנתר יותם ברוך - צ׳לו  גיא פיגר - כנור 
מוצרט - דיוורטימנטו ק. 254 במי במול מז׳ור

בן חיים - וריאציות על נעימה ישראלית
שוברט - שלישייה, אופ. 100

תזמורת הבארוק ירושלים- פסטיבל באך
מנצח - פיטר ווילאן _אנגליה(

י.ס. באך - מיסה בסי מינור

רביעיית כרמל - 3
שוברט - רביעייה ד. 87
קורטג - 12 מיקרולודים

ברהמס - חמישייה מס׳ 1, אופ. 88

אנסמבל סולני תל אביב )קונצרט 4 בסדרה(
מירי ימפולסקי - פסנתר סולנים: 

שרה דרגאן - כנור )פולין(
מנדלסון, ויניאבסקי ושטראוס

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 5
3 זוכי תחרות רובינשטיין

רסיטלים לפסנתר
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

22.4.2023 ׀ כנסייה קתולית
 שבת בבוקר - 12:00

4.5.2023 ׀ מרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
יום חמישי - 20:00

6.5.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

13.5.2023 ׀ אולם טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00

13.5.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ׁש - 20:00

31

32

33

34

35

אנסמבל בארוקדה
אנדראס שול - קונטרטנור

תכנית באך

רביעיית כרמל - 4
צייקובסקי - יצירות קאמריות

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 6
נטשה שר - כנור יורי גנדלסמן - ויולה 

Elisaveta Blumina )גרמניה( - פסנתר
Mikhail Milman )רוסיה( - צ׳לו

Grigory Kovalevsky - בס
מוצרט - דואו סול מז׳ור, כינור וויולה

שומן - רביעיית פסנתר
שוברט - חמישיית ״דג השמך״

קונצרט עונג שבת
שמחה חלד - צ׳לו

יבגני יהודין - קלרינט
מישה זרצקל - פסנתר

ברהמס - שלישייה

תזמורת הבארוק ירושלים עם
תזמורת קפריס )קנדה(

מוסיקה צרפתית, שרפנטייה ומונדוביל
מנצח: מתיאס מאוטה
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

27.5.2023 ׀ אולם הסטודיו
יום חמישי - 20:00

3.6.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30

10.6.2023 ׀ כנסיה קתולית
שבת בצהרים - 12:00

17.6.2023 ׀ אולם מוזיאון טיקוטין
שבת בבוקר - 11:00

38

39

40

אנסמבל פניקס
נועם שוס - כנור לידיה סלבני - כנור 

מירנה הרצוג - צ׳לו עמוס בועזסון - ויולה 
באך הצרפתי וקופרין הגרמני

אנסמבל סולני תל אביב - קונצרט 4
סולן: עמית פלד - צ׳לו

מיצירות ג׳וזף סוק, בן משה ודבוז׳אק

אנסמבל קולי ישראלי
פרנץ מרטן - ״מיסה למקהלה כפולה״

שירים מן הרומנטיקה הגרמנית

חמישיית תל-אביב לכלי נשיפה
נדב כהן - בסון

פולנק - שלישייה לאבוב, בסון ופסנתר
שומן - רומנסות לאבוב ופסנתר

שולהוף - דיברטימנטו לאבוב, קלרינט ובסון
מוצרט - חמישיית פסנתר וכלי נשיפה

20.5.2023 ׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00 36

37

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 7
Marmen String Quartet - England )רביעיית מארמן )אנגליה

היידן - רביעייה בדו מז׳ור אופ. 50/2
יאנאצ׳ק - רביעייה מס׳ 2

בטהובן - רביעיית רזומובסקי אופ. 59, מס׳ 2
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

24.6.2023׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:30

29.6.2023׀ מרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
יום חמישי - 20:00

1.7.2023׀ אולם רפפורט
מוצ״ש - 20:00

41

42

43

תזמורת בארוק ירושלמית
פסנתר פטישים עם צבי מניקר

יצירות מאת היידן ומוצרט

רביעיית כרמל - קונצרט 5
בטהובן - רביעייה אופ. 132

סדרת הרביעיות הגדולות - קונצרט 8
אלון גולדשטיין - רסיטל לפסנתר
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

תזמורת הבארוק
ירושלים

כל הקונצרטים יערכו באולם רפפורט חיפה
במוצאי שבת בשעה  20:00

]1[ קונצרט לחג המולד 24.12.2022

דניאלה סקורקה - סופרן דוד שמר - מנצח  
גיא פלץ - בריטון איתמר הילדסהיים - טנור 

מרושה ברזווצ׳ק )סלובקיה( - זוכת תחרות TARF 2020 - חלילית
בתכנית:

● י.ס. באך - קנטטה רי״ב 84, קנטטה רי״ב 106 ״אקטוס טרג׳יקוס״
● אלסנדרו קורלי - קונצ׳רטו לחג המולד

● אנטוניו ויואלדי - קונצ׳רטו לחלילית

● אבנר חנני - קונצ׳רטו דה קאמרה - בכורה עולמית בהזמנת 

תזמורת הבארוק ירושלים

]2[ שירת הצ׳לו 14.01.2022
קתרין ג׳ונס - מנצחת וסולנית בצ׳לו

בתכנית:
● ויואלדי - קונצ׳רטו למיתרים רי״ב 157 בסול מינור

● רגאצי - סונטה מתוך הקובץ Sonate a quarttro אופ. 1
"Clori, dorino e amore" סקרלטי - סינפוניה ●

● פורפורה - קונצ׳רטו לצ׳לו בסול מז׳ור
● האסה - סינפוניה בסול מינור אופ. V מס׳ 6

wq. 172 ,קפ״ע באך - קונצ׳רטו לצ׳לו בלה מז׳ור ●

]3[ פסטיבל באך 18.3.2023
 ● המיסה בסי מינור - מנצח פיטר ווילאן )אנגליה(
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

]4[ קונצרט ספיריטואל 13.5.2023
אנסמבל קפריס )קנדה(

דוד שמר/מתיאס מאוטה - מנצח
דניאלה סקורקה - סופרן

נעם שוס - כנור
שיתוף פעולה בינלאומי בחגיגה של מוסיקה צרפתית!

בתוכנית:
● ז׳אן-יוסף דה מונדונוויל - ״ממעמקים״ גרנד מוטט

● ז׳אן-יוסף דה מונדונוויל  - ״אדוני מלך, גאות לבש״ גרנד מוטט
● ז׳אן-מרי לקלייר  - קונצ׳רטו לכנור

]5[ מיסטר מוצרט וד״ר היידן 24.06.2023
צבי מניקר - מנצח וסולן בפסנתר פטישים

בתוכנית:
● יוזף היידן - פתיחה ברה מז׳ור

● יוזף היידן  - פתיחה לאופרה ״האי הלא מיושב״
● יוזף היידן  - סימפוניה, הוב 1/94 בסול מז׳ור

● ו.א. מוצרט  - רביעיית פסנתר, ק. 478 בסול מינור
● ו.א. מוצרט  - קונצרטו לפסנתר, ק. 466 ברה מינור

תזמורת הבארוק
ירושלים

כל הקונצרטים יערכו באולם רפפורט חיפה
במוצאי שבת בשעה  20:00
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

סדרת
הרביעיות
  הגדולות

עונת 2022-2023
כל הקונצרטים מתקיימים במוצ״ש

באולם רפפורט, שדרות הנשיא 138, חיפה
בשעה 20:00

רביעיות גדולות 1
מוצ"ש, 5.11.22, בשעה 20:00

רביעיית סימפלי )אוסטריה(
Simply String Quartet

webern - five monoments for st. quartet, op. 5
שוברט - רביעיית רוזמונדה, אופ. 13

מנדלסון - רביעייה אופ. 80

רביעיות גדולות 2
מוצ"ש, 17.12.22, בשעה 20:00

אסי מתתיאס - כנור    ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר
סעידה בר-לב - כנור    מתן נוסימוביץ - ויולה

הדר נוי - כנור             גל ניסקה - צ׳לו
סן-סנס - סונטה לכנור ופסנתר ברה מינור, אופ. 75

שומן - חמישייה אופ. 44
שוסון - שישייה, אופ. 21 - קונצ׳רטו לכנור, פסנתר

ורביעיית כלי קשת

רביעיות גדולות 3
מוצ"ש, 4.2.23, בשעה 20:00

שוברטיאדה 2023
גרהם ג׳והנסון, רומן רבינוביץ - פסנתר

הלל צרי - צ׳לו
זמרת סופרן 

״פנטסיית הנודד״ )פסנתר סולו(, סונטת ארפג׳יונה
5 שירים לפסנתר וסופרן, ״הרועה על הסלע״

יצירה לפסנתר ל-4 ידיים
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טלפון החוג: 04-8363804

בתכנית הרביעיות הגדולות 8 קונצרטים
המחיר 850 ₪. מנוי בשורות 15-17 - 720 ₪

נשמח לחידוש ולקניית מנויים.
חוסנו של החוג תלוי ברוכשי המנויים!
להזמנות 04-8363804

רביעיות גדולות 4
מוצ"ש, 25.2.23, בשעה 20:00

רביעיית בלצ׳אה )אנגליה(
Belcea String Quartet
D.87 10 שוברט - רביעייה מס׳

בטהובן - רביעייה אופ. 59 מס׳ 1 - רזומובסקי
שוסטקוביץ - רביעייה מס׳ 15, אופ. 144

רביעיות גדולות 5
מוצ"ש, 15.4.23

בין השעות 19:00 עד 23:00
אודיטוריום חיפה

3 זוכי תחרות רובינשטיין 2023

רביעיות גדולות 6
מוצ"ש, 6.5.23, בשעה 20:00

יורי גנדלסמן - ויולה        נטשה שר - כנור
Elisaveta Blumina )גרמניה( - פסנתר

Mikhail Milman )רוסיה( - צ׳לו
Grigory Kovalevsky - בס

מוצרט - דואו בסול מז׳ור לכינור וויולה
שומן - רביעיית פסנתר

שוברט - חמישיית ״דג השמך״

רביעיות גדולות 7
מוצ"ש, 20.5.23, בשעה 20:00

רביעיית מארמן )אנגליה(
Marmen String Quartet

היידן - רביעייה בדו מז׳ור אופ. 50/2
יאנאצ׳ק - רביעייה מס׳ 2

בטהובן - רביעיית רזומובסקי אופ. 59 מס׳ 2

רביעיות גדולות 8
מוצ"ש, 1.7.23, בשעה 20:00

אלון גולדשטיין )ארה״ב(
רסיטל לפסנתר
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

האנסמבל הקולי הישראלי
עונת החוויה הקולית 2022-2023

30 שנה לאנסמבל הקולי הישראלי
1[ 22.10.2022, 12:00 הכנסיה הקתולית )שבת(

      באך, באך, באך
 מנצח: יובל בן עוזר

 ניצן אלון - אלט
 יואב וייס - בס

 תזמורת בארוקדה
תכנית המוקדשת כולה למוסיקה קולית מאת באך תפתח 
האנסמבל  השלושים.  עונת  של  הקונצרטים  סדרת  את 
הקולי הישראלי יחד עם תזמורת בארוקדה וסולנים אורחים 

יבצעו את המיסה הלותרנית בלה מז׳ור לצד שני מוטטים.

2[ 2.12.2022, 12:00 הכנסיה הקתולית )יום ו׳(
       קרשנדו לאהבה
 מנצח: יובל בן עוזר
 פסנתרן - יפורסם

 סולנים מהאנסמבל הקולי הישראלי
האנסמבל הקולי הישראלי בתכנית א-קפלה על דרכיה 

העקלקלות של האהבה. אהבות, אכזבות, בגידות והומור 
 The( בריטן ,)Liebesliedr Waltzes( ביצירות מאת ברהמס

Ballad of Little Musgrave and Lady Barand( פרדי 
מרקורי )Love of my life( ועוד.

3[ 4.3.2023, 20:00 אולם רפפורט )מוצ״ש(
         הו בי די בם בם: מחווה ליוצר מתי כספי

 מנצח: יובל בן עוזר
 סולנים מהאנסמבל הקולי הישראלי

האנסמבל הקולי הישראלי במחווה לאחד מגדולי היוצרים 
הישראלים עם עיבודים חדשים שנכתבו במיוחד על ידי 

טובי המעבדים, המשלבים את כשרונו יוצא הדופן של 
כספי ואיכותו של האנסמבל. בין היתר יושרו: הגיטרה 

נרדמה, כלבלב הו בי די בם בם, לקחת את ידי בידך, שיר 
היונה, עוד יבוא היום.

4[ 10.6.2023, 12:00 הכנסיה הקתולית )שבת(
ביני ובין האל: מיסה למקהלה כפולה מאת פרנק מרטן

 מנצח: פלוריאן הלגת׳ )גרמניה(
 סולנים מהאנסמבל הקולי הישראלי

פלוריאן הלגת׳, ממנצחי המקהלה הבולטים באירופה, 
יוביל את האנסמבל הקולי הישראלי באחת היצירות, היפות 

והמרגשות שנכתבו למקהלה״ ״המיסה למקהלה כפולה״ 
מאת פרנק מרטן.
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אנסמבל סולני תל אביב
עונה 2022-2023

בחיפה
מוצ"ש, 26.11.22, בשעה 20:30 אולם רפפורט קונצרט מס. 1

על שישה מיתרים
 מנצח: ברק טל

סולנים   דניאל סקורקה - סופרן
   יעקב רובינשטיין - כנור
 היידן - סימפוניה מס׳ 6 ״הבוקר״

  עודד זהבי - ״על שישה מיתרים״, שירים ומנגינות
   לסופרן, כנור ותזמורת

 מסנה - הרהורים מתוך ״תאיס״ לכינור ותזמורת
 מוצרט - L'amero אריה מתוך ״המלך הרועה״ לסופרן, כנור 

ותזמורת
 מוצרט - ״אקזולטטה, יובילטה״, מוטט לסופרן ותזמורת

מוצ"ש, 21.1.2023 בשעה 20:30 אולם רפפורט קונצרט מס. 2
ליאה ז׳ו חוזרת

 מנצח: ברק טל
 ליאה ז׳ו )בריטניה-סין( - כנור סולנים 

 קופלנד - ״אביב בהרי האפלצ׳ים לתזמורת קאמרית
 זיו קוז׳וקרו - ״מאין באת ולאן אתה הולך״ לתזמורת קאמרית 

 בטהובן - קונצ׳רטו לכנור אופ. 61
מוצ"ש, 11.3.2023 בשעה 20:30 אולם רפפורט קונצרט מס. 3

חגיגה של אופרה מוקדמת
 מנצח: אנדרס מוסטונן )אסטוניה( - כנור

 יאניקה קוסיק )אסטוניה( - סופרן סולנים 
 אנטו אוניס )אסטוניה( - טנור   

 לולי - מוסיקה למחזה ״גם הוא באצילים״
 פרסל - ״מלכת הפיות״

 וכן מיצירותיו של ראמו ושארפנטייה
מוצ"ש, 1.4.23 בשעה 20:30 אולם רפפורט קונצרט מס. 4

מטמורפוזות
 מנצח - ברק טל

פסנתר  - ימפולסקי  מירי    כנור   - דרגאן  שרה  סולניות:   
 מנדלסון - קונצ'רטו לכנור, פסנתר ותזמורת ברה מינור

 קרל וולניאנסקי - יצירה חדשה לתזמורת כלי קשת.
 שטראוס - מטמורפוזות ל-23 קשתנים

מוצ"ש, 3.6.23 בשעה 20:30 אולם רפפורט קונצרט מס.  5
מחווה לקופיטמן
 מנצח: ברק טל

 סולן עמית פלד - צ׳לו
 סוק - סרנדה למיתרים

 בעז בן משה - ״מחווה לקופיטמן״
 דבוז׳אק - קונצרטו לצ׳לו בסי מינור

מחיר הסדרה: 500 ₪, שורות 15-17 400 ₪
המקומות באולם רפפורט מסומנים
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החוג למוסיקה קאמרית

עונת 2022-2023

רביעיית כרמל בסדרה:
מעבר לקשת

מנהל מוזיקלי ד״ר יואל גרינברג
הקונצרטים יתקיימו

במרכז חדרים )קריית ספר 25, אחוזה(
בימי חמישי בשעה 20:00

מחיר הסדרה, 5 קונצרטים: 400 ₪, כרטיס בודד: 90 ₪

קונצרט 1 נשמע כמו    3.11.2022
בהנחיית יואל גרינברג

יוזף היידן - רביעייה אופ. 33 מס׳ 3 ״הציפור״
קרלו פרינה - קפריצ׳יו סטרווגאנטה

מוריס רוול - רביעייה בפה מז׳ור
האם המוזיקה היא ״רק מוזיקה״?

מסע מן הבארוק המוקדם ועד סוף המאה ה-19 בעקבות מקורות 
ההשראה החיצוניים של המוזיקה הכלית ועולם האסוציאציות 
העולות ממנה: משירת הציפורים וקולות של חיות ועד לכלים 

המחקים כלים אחרים.

קונצרט 2 מוזיקה בריטניקה    26.1.2023
יוזף היידן - רביעייה אופ. 71 מס׳ 2
If Angel's Sighs - ג׳ון דאולנד

הנרי פרסל - שאקון
בנג׳מין בריטן - רביעייה מס׳ 2 אופ. 36

אנגליה תמיד היתה מרכז מוזיקלי חשוב, אך לאחר ימי הזוהר שלה 
במאות ה-16 וה-17, היא ידעה בצורת ארוכה של מלחינים מקומיים 
ונשענה על יבוא חיצוני. בקונצרט זה נעקוב אחר המוזיקה באנגליה 
מימי הזוהר המוקדמים שלה ועד לתחייה מחדש אצל אלגר ובריטן. 

קונצרט 3 קו וינה-בודפשט    23.3.2023
שלי ווטרמן - ויולה

פרנץ שוברט - רביעייה ד. 87
ג׳ורג׳ קורטאג - 12 מיקרולודים לרביעייה
יוהאנס ברהמס - חמישייה מס׳ 1 אופ. 88

חוויה מוזיקלית אוסטרו-הונגרית, המציבה את אוסף המיקרולודים 
המבריק של קורטאג בין יצירת הנעורים המופלאה של שוברט לבין 

הדי העבר בחמישיית כלי הקשת הראשונה של ברהמס.

קונצרט 4  נשותיו של צ׳ייקובסקי    4.5.2023
מוזיקה מיצירותיו הקאמריות של צ׳ייקובסקי

שחקנים ובמאי - יקבעו בהמשך
על אף נטייתו המינית, שיחקו נשים תפקיד מרכזי ומכריע בחייו של 

צ׳ייקובסקי. המחזאי הדרום אפריקאי ויקטור גורדון בוחן את האישיות 
והמוזיקה המורכבים של צ׳ייקובסקי דרך שלוש מערכות יחסים 

שלו עם נשים - טטיאנה, גיבורת האופרה ״יבגני אונייגין״, אנטונינה 
מילוקובה שנקשרה למלחין בקשר נישואין הרה אסון, והפטרונית 

שלו, נדייזדה פון מק, שהייתה מושא להשראה ואהבה אפלטוני.

קונצרט 5  תוים ספרותיים וקולנועיים    29.6.2023
לודויג ואן בטהובן - רביעייה אופ. 132

יצירתו המונומנטלית של בטהובן היא ממקורות ההשראה הגדולים 
בכל הזמנים. מה היתה משמעותה עבור סופרים, משוררים ובמאים 

וכיצד היא ממשיכה ללוות אותנו עד עצם היום הזה?
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עונה 73

טלפון החוג: 04-8363804

טופס הרשמה

לכבוד:
החוג למוסיקה קאמרית

ת.ד. 7203, חיפה 3107102

מאת: ............................................................................................................

כתובת:  .......................................................................................................

טל׳:  ..............................................................................................................

הנני מבקש להצטרף/לחדש את חברותי בחוג למוסיקה 
קאמרית בחיפה, לפי פרטי הרישומים לעיל.

נא לשלוח לי כרטיס חבר )מנוי( אשר יאפשר לי את הזכות 
ליטול חלק בפעילויותיה השונות של העמותה בכפוף 

לתקנותיה ולהשתתף בסדרות בעונת תשפ״ב.

המנוי פתוח וניתן לבחור כל קונצרט:
 מנוי שנתי לחוג למוסיקה קאמרית )10 ניקובים( - 620 ₪

 מנוי לתזמורת סולני תל-אביב )5 קונצרטים( - 500 ₪
 מנוי לסדרת הרביעיות הגדולות:

    8 קונצרטים - 850 ש״ח
    בשורות 15-17 - 720 ₪

 מנוי לאנסמבל בארוקדה )מוסיקה עתיקה( - 400 ₪

רצ״ב המחאה מס׳ ....................... על סך: .............................................

ז״פ ................................ עבור .......................... כרטיסי חבר )מנויים(
כרטיסי אשראי: ויזה/מאסטרכארד

מספר: ............................................................. תוקף ................................

שם בעל הכרטיס .....................................................................................

המקומות למחזיקי מקומות מסומנים לסדרות השונות יישמרו 
עד ל-1.10.22



THE HAIFA CHAMBER MUSIC SOCIETY

החוג למוסיקה קאמרית בחיפה

ת.ד. 7203, חיפה 3107102
מענה קולי להזמנות כרטיסים, מנויים

תכניות והערות:

04-8363804

אתר החוג:
www.hchamber.co.il

דוא״ל:
hchamber@netvision.net.il

ועד החוג:
מנהל מוסיקלי ומנכ״ל - עמוס לניר

אילנה ציגלר, אסף סמואל, דוד סמואלס,
יוסי מרט )יו״ר(, נעמי רוגל, צבי בן ישי

ועדת ביקורת: משה ברנט, אילן אפרת
הנהלה כספית: הטיס, גרינבאום רו״ח

מנהלה: עדי רובין
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