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נגניםיצירהאולם שעה
יום ראשון, 26.6

דפנה יצחקי, גילי שרת, רוגלית ישי |6| זורמן: ׳הורה היאחזות' • וולפה: 'שיר ערש נגבי'קלור ירוק18:15-17:30

רועי שילוח, טלי קרביץ, אמיר אלדן, אורית צלניקר, רוגלית ישי |9| שוברט: ׳דג השמך׳בית העם 21:00-20:00

יום שני, 27.6

אולם קלור10:45-10:00
|17| בטהובן: שלישיית פסנתר 'הרוחות' 

 )צלילים לסיומו 30.6(
מוצרט: שלישיית פסנתר ק. 502

רועי שילוח, איריס יורטנר, רוגלית ישי

דפנה יצחקי, ניר גבריאלי, גלעד הראל, גילי שרת, חגי שלום |10| סרוסי: רון-דו לחמישיית עץבית העם11:45-11:00

רועי שילוח )1(, ניצן ברתנא )2(, טלי קרביץ, איריס יורטנר, |7| באך: קונצ'רטו ברה מינור רי"ב 1052בית העם15:00-14:00
אורית צלניקר, עפרה יצחקי 

אולם קלור16:45-16:00
 |13| מוצרט: פרק שני מתוך

סונטה  לכינור ופסנתר ק. 378 
פרוקופייב: סונטה לכינור ופסנתר מס. 2

רועי שילוח, עפרה יצחקי

בית העם18:15-17:30
 |7| באך ומנדלסון: כורלים וכורל פרלודים

 קורטאג ומוצרט: שלישיות
מנדלסון: פוגות

 נעמן סלוחין, רועי שילוח, איתמר רינגל, אמיר אלדן,
ניר גבריאלי, רון זרחי ומקהלת הגליל העליון

רועי שילוח, טלי קרביץ, אמיר אלדן, אורית צלניקר, רוגלית ישי |9| שוברט: ׳דג השמך׳אולם קלור20:15-19:30

יום שלישי, 28.6
ניצן ברתנא, טלי קרביץ, איריס יורטנר, אורית צלניקר, דפנה |19| ברהמס: סרנדה מס.1 לתשיעייהבית העם11:00-10:00

יצחקי, גלעד הראל )1(, איליה שוורץ )2(, גילי שרת, חגי שלום

ניצן ברתנא )1(, נעמן סלוחין )2(, איתמר רינגל, איריס יורטנר |7| סתר: ריצ'רקאר לרביעיית מיתריםקלור אדום14:00-13:00

אולם קלור18:00-17:15
 |13| מוצרט: דיברטימנטו

 איבר: חמישה קטעים 
ג'פלין: 'סינקופות עיליות' 

ניר גבריאלי, גלעד הראל, גילי שרת

 דפנה יצחקי, ניר גבריאלי, איליה שוורץ,|7| באך: ריצ'רקאר בשישה קולותאולם קלור19:00-18:15
גלעד הראל )קלרנית בס(, גילי שרת, חגי שלום 

אמיר אלדן, עפרה יצחקי|17| בטהובן: סונטה מס. 4אולם קלור20:45-20:00

יום רביעי, 29.6
 |11| מאהלר: 'זכרון'קלור ירוק10:30-09:45

נעמן סלוחין, עפרה יצחקי יוסף טל: סונטה לכינור ופסנתר

 |11| שטראוס: מחרקלור כתום12:00-11:15
שלמה יידוב: ימים לבנים

 נעמן סלוחין )1(, רועי שילוח )2(, איתמר רינגל )1(, טלי קרביץ )2(,
אמיר אלדן )1(, איריס יורטנר )2(, מרינה פרדין , אורית צלניקר

דפנה יצחקי, גילי שרת, ניר גבריאלי|8| היידן, ויואלדי, זורמן: שלישיות עץ קלור אדום13:00-12:30

איליה שוורץ, אמיר אלדן, עפרה יצחקי|19| סתר וברהמס: שלישיות בית העם14:15-13:30

נעמן סלוחין )1(, ניצן ברתנא )2(, טלי קרביץ, איריס יורטנר|17| אייבס: 'ויכוחים' קלור אדום15:15-14:30

 )צלילים לסיומו, 30.6(קלור אדום16:00-15:30
ניצן ברתנא, טלי קרביץ, איריס יורטנרשוברט: שלישיית מיתרים ד. 471 

יום חמישי, 30.6

קלור ירוק14:00-13:30
Oblivion :11| פיאצולה| 

 מאהלר: שלושה שירים מתוך 
'קרן הפלאים של הנער'

דפנה יצחקי, ניר גבריאלי, איליה שוורץ, גילי שרת, חגי שלום

איליה שוורץ, נעמן סלוחין, רוגלית ישי|17| אוסטוולסקאיה: טריו קלור ירוק14:45-14:00

ניצן ברתנא )1(, נעמן סלוחין )2(, איתמר רינגל, אמיר אלדן|14| שיפרין: רביעיית מיתרים אולם קלור16:30-16:00

יום שישי, 1.7
 קלור14:45-14:00

איליה שוורץ, אמיר אלדן, עפרה יצחקי|19| סתר וברהמס: שלישיותירוק

תוכנית החזרות הפתוחות


