צילום :מיכאל פביה

ניהול אומנותי :ד"ר עפרה יצחקי
מיסודה של עדית צבי

28.6-2.7 2022

השתקפויות
שלישי 28.6.22
סרט תיעודי-מוסיקלי :התזמורת עם הכלים
 13:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 30

השבורים []1

לרכישת כרטיסים

השתקפויות  – Iהתרגעות
 16:00מרכז קלור ,כפר בלום |

[]2

₪ 80

בין מוסיקה הודית למערבית
ראגות ושירי עם הודיים מסורתיים ,ולצדם מוסיקה מערבית בהשפעה הודית מאת קייג' ,שלסי והאריסון
לרכישת כרטיסים

לכל המשפחה :מסע הקסם – אל המוסיקה
 17:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 40

ההודית []3

סיפורים מהמיתולוגיה ההודית בריקוד ובמוסיקה
לרכישת כרטיסים

תזמורת המהפכה  -קונצ'רטו לגשש ולתזמורת
 20:30בית העם ,כפר בלום |

[]4

₪ 125/140

לרכישת כרטיסים

רביעי 29.6.22

השתקפויות – II

קסם []5

 11:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 80

בין מוסיקה ערבית למערבית
המלחין ,ווירטואוז העוד ,ויסאם ג'ובראן ברסיטל המשלב מוסיקה מסורתית ויצירות מקוריות העומדות בין שני העולמות
לרכישת כרטיסים

יצירה בפוקוס

 16:00מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
שיחה עם ד"ר עפרה יצחקי על יצירותיהם של קורטאג וסתר שתבוצענה בקונצרט הערב

השתקפויות  – IIIבית

[]6

 17:00מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 80

בין השיר הישראלי לאולם הקונצרטים
מהורה היאחזות ,דרך נעמי שמר וסשה ארגוב ,ועד כוורת :שירים מוכרים ואהובים בעיבודים חדשים,
לצד יצירות כליות מאת שמעון כהן ,מיכאל וולפה ומשה זורמן ,המבוססות על שירים ישראליים
לרכישת כרטיסים

השתקפויות :IV

התחלה []7

 20:00בית העם ,כפר בלום |

₪ 125/140

בין באך ל 300-שנות מוסיקה
באך ,מנדלסון ,קורטאג ,מוצרט ,סתר
לרכישת כרטיסים

חמישי 30.6.22
יצירה בפוקוס

 09:45מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
שיחה עם ד"ר עפרה יצחקי על יצירותיהם של טורו טקמיצו ויוסף טל שתבוצענה במהלך היום

צלילי בוקר

[]8

 10:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 50

נגני הפסטיבל ביצירות לכלי נשיפה – מסולו ועד טריו,
משלישיות מאת ויואלדי והיידן ועד ל'הורה מדורה'
לרכישת כרטיסים

השתקפויות  :Vמנגינת הלב

 11:30בית העם ,כפר בלום |

[]9

₪ 125/140

בין שוברט לסשה ארגוב
שוברט ,טקמיצו ,שטרנברג וארגוב
לרכישת כרטיסים

קונצרט-שיחה :מאה שנה להולדת קסנאקיס
 15:00מרכז קלור ,כפר בלום |

[]10

₪ 30

שיחה על המלחין וביצוע יצירותיו  Rebondsלכלי הקשה ו'כריזמה' לקלרנית וצ'לו.
בהשתתפות פרופ' ראובן סרוסי
לרכישת כרטיסים

השתקפויות  :VIיצירה

 17:00בית העם ,כפר בלום | כניסה חופשית
בין החיים למוסיקה
שיחה עם המלחין ראובן סרוסי וביצוע יצירותיו רון-דו לחמישיית עץ ו'מבעד לקלידים' לפסנתר

השתקפויות  :VIIהתפרצות
 20:00בית העם ,כפר בלום |

[]11

₪ 125/140

בין מאהלר לאקספרסיוניסטים אחרים
גוסטב מאהלר ,אלמה מאהלר ,פיאצולה ,סטלה לרנר ,יוסף טל ,ריכרד שטראוס ,שנברג ,שלמה יידוב
לרכישת כרטיסים

צלילים לסיומו של יום

 22:00מלון פסטורל ,כפר בלום | כניסה חופשית

שישי 1.7.22
יצירה בפוקוס

 09:45מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
שיחה עם ד"ר עפרה יצחקי על יצירותיהם של אייבס ואוסטוולסקאיה שתבוצענה במהלך היום

צלילי

בוקר []12

 10:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 50

קונצרט מוסבר עם הנבלאית מרינה פרדין ,הצצה לעולם הקסום של הנבל דרך יצירות מאת באך ,דביסי ועוד
לרכישת כרטיסים

השתקפויות  :VIIIבהירות

 11:30בית העם ,כפר בלום |

[]13

₪ 125/140

בין קלאסיקה לניאו-קלאסיקה
מוצרט ,איבר ,ג'ופלין ,היידן ,פולנק ,פרוקופייב
לרכישת כרטיסים

השתקפויות  :IXניגונים

 16:00מרכז קלור ,כפר בלום |

[]14
₪ 80

בין עולם הכליזמר לאולם הקונצרטים :קטעי כליזמר מסורתיים לצד יצירות בעלות זיקה לנעימות יהודיות
מחרוזת כליזמר לקלרנית ומיתרים ,בעיבוד גלעד הראל
ויצירות מאת אנדרה היידו ,אמה שיפרין ורוגלית ישי
לרכישת כרטיסים

סיפורים מוזיקליים לכל המשפחה :תנינים על הראש
 17:00בית העם ,כפר בלום |

[]15

₪ 60

עם תזמורת מארש דונדורמה
לרכישת כרטיסים

סרט תיעודי-מוסיקלי :צ'רלס אייבס ,מוסיקה קצת אחרת
 17:30מרכז קלור ,כפר בלום |

₪ 30

השתקפויות  :Xויכוחים

[]17

 20:30בית העם ,כפר בלום |

[]16

₪ 125/140

בין בטהובן למהפכנים אחרים
אייבס ,בטהובן ,אוסטוולסקאיה
לרכישת כרטיסים

צלילים לסיומו של יום

 22:00מלון פסטורל ,כפר בלום | כניסה חופשית

שבת 2.7.22
לכל המשפחה :צלילים נוצצים
 10:00מרכז קלור ,כפר בלום |

[]18

₪ 40

קונצרט מוסבר עם שלישיית כלי מתכת מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית
לרכישת כרטיסים

יצירה בפוקוס

 10:30מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
שיחה עם ד"ר עפרה יצחקי על שלישיית הקלרנית מאת מרדכי סתר

השתקפויות  :XIמעמקים

 12:00בית העם ,כפר בלום |

[]19

₪ 125/140

בין ברהמס לרומנטיקנים אחרים
ברהמס ,סתר
לרכישת כרטיסים

החל מיום ראשון  – 26.6.22חזרות פתוחות לקהל

אומניות ואומני הפסטיבל:
כינור
ניצן ברתנא
נעמן סלוחין
רועי שילוח
ויולה
טלי קרביץ פרג
איתמר רינגל
צ'לו
אמיר אלדן
איריס יורטנר

קונטרבס
אורית צלניקר

קרן
חגי שלום

שירה אמנותית
עינת ארונשטיין

חליל
דפנה יצחקי

חצוצרה
יובל שפירא

נבל
מרינה פרדין

אבוב
ניר גבריאלי

טרומבון
טל בן רעי

כלי הקשה
עודד גייצהלס

בסון
גילי שרת

פסנתר
עפרה יצחקי
רוגלית ישי

מקהלת הגליל העליון
מנצח – רון זרחי

קלרנית
גלעד הראל
איליה שוורץ

הופעות ומפגשים מיוחדים
עפרה אבני – חליל בנסורי
ויסאם ג'ובראן – עוד
עידו גפני – תופי טבלה
שירה וויטמן – ריקוד וטנפורה
ראובן סרוסי – מלחין
תזמורת המהפכה בניצוח רועי אופנהיים
תזמורת מארש דונדורמה

www.kol-hamusica.org.il • 04-6816640
ייתכנו שינויים בתוכנית או בנגנים | ט.ל.ח

