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יום שני 29.11

גי אשד, טיבי צייגר, גד לדרמן|8| היידן - טריו לונדוןאולם קלור17:45-17:00

גי אשד, דודו כרמל, טיבי צייגר, גד לדרמן, חגי שלום|8| סטרווינסקי - פולחן האביב לחמישיית כלי עץאולם קלור20:30-19:30

יום שלישי 30.11
 |13| ברהמס - רביעיית פסנתר אופ' 60אולם קלור10:30-9:30

רועי שילוח, שירה מיוני, אמיר אלדן, עפרה יצחקישידלובסקי – רביעיית פסנתר

 רועי שילוח, יעל ברולסקי, נטשה שר, טלי קרביץ, |4| ויואלדי – חורף מתוך ארבע העונותבית העם12:00-11:00
שירה מיוני, גל ניסקה, אמיר אלדן, אסף זומר

יעלה אביטל, נטשה שר, יעל ברולסקי, רועי שילוח, טלי |4| פרסל - שירים וקטעים אינסטרומנטלייםקלור ירוק12:30-12:00
קרביץ פרג, שירה מיוני, גד לדרמן, אמיר אלדן, אסף זומר

טיבי צייגר, טלי קרביץ, רוגלית ישי|9| שומן – "סיפורי אגדה"קלור ירוק14:30-13:30

יעל ברולסקי, עפרה יצחקי|8| סטרווינסקי - סוויטה איטלקיתאולם קלור18:45-18:00

עודד גייצהלס, חגי שלום, שירה מיוני, עפרה יצחקי|5| מוראי – "החדשות האחרונות של הרוח המערבית"קלור ירוק20:45-20:00

יום רביעי 1.12
גי אשד, דודו כרמל, גד לדרמן, אסף זומר|4| ויואלדי - קונצ'רטו די קאמרהבית העם11:00-10:30

 |9| ינאצ'ק – אגדה לצ'לו ולפסנתר | שומן – פנטזיותקלור ירוק11:30-10:30
עפרה יצחקי, אמיר אלדןסטוצ'בסקי – שש מנגינות ישראליות 

יעל ברולסקי, גי אשדאוליברוקלור ירוק13:30-12:30

 טיבי צייגר, גד לדרמן, חגי שלום, נטשה שר,|8| סטרווינסקי - שביעייה, ריקוד רוסיבית העם14:30-13:30
שירה מיוני, אמיר אלדן, רוגלית ישי

 מרינה פרדין, גי אשד, טיבי צייגר,|9| טקמיצו – "כישוף הגשם"קלור ירוק16:30-15:30
עודד גייצהלס, עפרה יצחקי

יעל ברולסקי, טלי קרביץ פרג,  אמיר אלדן, רוגלית ישי|14| פורה - רביעיית פסנתראולם קלור18:00-17:00

קלור ירוק19:15-18:30
|5| דביסי - שלושה מתוך שישה אגריפים עתיקים

גלוק - מינואט וריקוד הרוחות הטובות
|9| גריג - "שיר בוקר" ו"שירה של סולבג"

גי אשד, מרינה פרדין

יום חמישי 2.12
 רועי שילוח, יעל ברולסקי, טלי קרביץ,|11| מוצרט - חמישיית מיתריםקלור כחול10:45-10:00

שירה מיוני, אמיר אלדן

 |11| בטהובן - חמישיית מיתריםקלור ירוק15:00-14:00
נטשה שר, רועי שילוח, שירה מיוני, טלי קרביץ, גל ניסקה"הסערה"

 |11| ארליך – ימי החורף תוקפיםקלור אדום15:45-15:00
יעל ברולסקי, נטשה שר, טלי קרביץ, גל ניסקהשוברט - שר היער 

 |13| ברהמס – רביעית פסנתר אופ' 60קלור ירוק16:45-16:00
רועי שילוח, שירה מיוני, אמיר אלדן, עפרה יצחקי שידלובסקי – רביעיית פסנתר

יום שישי 3.12
נטשה שר, רוגלית ישי|13| ברהמס – סונטת הגשםקלור ירוק16:45-16:00

יעל ברולסקי, גל ניסקה, רוגלית ישי|13| פיאצולה – חורף מתוך ארבע העונות בבואנוס איירסאולם קלור19:00-18:30

תוכנית החזרות הפתוחות

 לוח החזרות נתון לשינויים, הזכות לשינויים שמורה | הכניסה לחזרות חופשית, על בסיס מקום פנוי


