עפרה יצחקי

פסטיבל קול המוסיקה
בגליל העליון 2021
ניהול אומנותי :עפרה יצחקי | מיסודה של עדית צבי

חבילות אירוח
שני לילות ,על בסיס לינה וארוחת בוקר,
חדר סופריור  +כרטיסים זוגיים
לשלושה קונצרטים וסרט
ניתן לשדרג את סוג החדר בתוספת תשלום | מספר המקומות מוגבל

מלון בוטיק וספא וילה גלילי – צפת
villa-galilee.com | 04-6999563

לפרטים נוספים
מלון גלעדי
www.giladi-hotel.co.il | 04-6900000
לפרטים נוספים
או השאירו פרטים ונציגי המלון יחזרו אליכם

השאירו פרטים

חזרות פתוחות לקהל הרחב (ללא תשלום) החל מיום שני 29.11.21

שלישי 30.11
קונצרט תלמידים מצטיינים

 15:00מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
בביצוע תלמידי מרכז קלור לאמנויות הבמה ,בניהולו של תלם חורין

שיחת הכרות עם ד"ר עפרה יצחקי  -המנהלת האמנותית של הפסטיבל
 17:00מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית

צקה | חנוך לוין
ורֹומנְ ָ
ַ
ישׁ'ל
ִא ְ

[]1

 20:30אולם בית העם

צקה.
ורֹומנְ ָ
ַ
ישׁ'ל
דרור קרן ,יוסי בן נון וגוני כנעני בליווי תזמורת בת  17נגנים מגישים לנו את סיפורם של ִא ְ
מעדן תיאטרלי – מוסיקלי ,מצחיק ,מפוכח וכל כך "חנוך לויני"

לרכישת כרטיסים

רביעי 1.12
סרט" :מסע החורף – דואט לשלושה"
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 15:00מרכז קלור ,כפר בלום

לרכישת כרטיסים

איך מציירים חורף בצלילים?
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קונצרט מוסבר לילדים

 17:00מרכז קלור ,כפר בלום

לרכישת כרטיסים

קונצרט פתיחה :חורף
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 20:30בית העם ,כפר בלום

הנרי פרסל שירים וקטעים אינסטרומנטליים לסופרן ,מיתרים וקונטינואו .סולנית :יעלה אביטל
אנטוניו ויולדי קונצ'רטו די קאמרה בסול מינור לחליל ,אבוב ,בסון וקונטינואו
'החורף' מתוך 'ארבעת העונות' :קונצ'רטו בפה מינור לכינור ,מיתרים וקונטינואו .סולן :רועי שילוח.
יוהן סבסטיאן באך פרקים מתוך קנטטה רי"ב '( 202קנטטת החתונה')
לסופרן ,אבוב ,מיתרים וקונטינואו .סולנית :יעלה אביטל
קאיה סאריאהו רוח (' )'Aureלכינור וצ'לו
פליקס מנדלסון שלישית פסנתר מס 2 .בדו מינור ,אופ66 .
משה וילנסקי "דצמבר" (מילים :נתן אלתרמן) בעיבוד לשלישית פסנתר וזמרת מאת נעמה תמיר-קפלן

לרכישת כרטיסים

חמישי 2.12
יצירה בפוקוס

 10:00מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
ד"ר עפרה יצחק ,המנהלת האומנותית של הפסטיבל תשוחח עם הקהל על יצירות מאת :טריסטאן מוראי ו-יאניס
קסנאקיס ,שתבוצענה בקונצרט הערב

רוח צרפתית
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 11:30בית העם ,כפר בלום
טריסטאן מוראי 'החדשות האחרונות של הרוח המערבית' לויולה ,קרן ,כלי הקשה ופסנתר
כריסטוף ויליבאלד גלוק 'ריקוד הרוחות הטובות' לחליל ונבל
קלוד דביסי שלושה מתוך 'שישה אפיגרפים עתיקים' ,לחליל ונבל
פרנסיס פולנק שלישיה לאבוב ,בסון ופסנתר
יאניס קסנאקיס 'קש ברוח' לצ'לו ולפסנתר
גבריאל פורה רביעיית פסנתר מס 1 .בדו מינור ,אופ15 .

לרכישת כרטיסים

סרט :סטרווינסקי

[]6

 15:00מרכז קלור ,כפר בלום

לרכישת כרטיסים

פזמון ליקינטון – שירי לילה וחורף
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 17:00מרכז קלור ,כפר בלום

קלאסיקות ישראליות מאת סשה ארגוב ,מרדכי זעירא ,ורדינה שלונסקי ועוד ,בעיבודים חדשים ומפתיעים
שנכתבו על ידי תלמידי המגמה לקומפוזיציה של ביה"ס הגבוה למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה,
אוניברסיטת תל-אביב ,בביצוע זמרת הסופרן יעלה אביטל ונגני הפסטיבל

לרכישת כרטיסים

איגור סטרווינסקי ( 50למותו) – פנים קדימה ומבטים לאחור
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 20:30בית העם ,כפר בלום

איגור סטרווינסקי קטעים מתוך פולחן האביב לחמישיית כלי נשיפה מעץ
ג'ובאני בטיסטה פרגולזי קנצונטה ,בעיבוד לשני כינורות וקונטינואו
דומניקו גאלו טריו סונטה בסול מז'ור לשני כינורות וקונטינואו
איגור סטרווינסקי סוויטה איטלקית (פולצ'ינלה) לכינור ופסנתר
שביעיה לפסנתר ,קלרינט ,בסון ,קרן ,כינור ,ויולה וצ'לו 'ריקוד רוסי' מתוך פטרושקה בעיבוד לשביעייה מאת ישראל שרון
יוזף היידן שלישית לונדון מס 1 .בדו מז'ור ,לחליל ,אבוב ,ובסון שלישיית פסנתר מס( 39 .הצוענית)

לרכישת כרטיסים

שישי 3.12
יצירה בפוקוס

 10:00מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
ד"ר עפרה יצחק ,המנהלת האומנותית של הפסטיבל תשוחח עם הקהל
על היצירה 'כישוף הגשם' של המלחין טורו טקמיצו ,שתבוצע בקונצרט הבוקר

אגדות ,פנטזיות ,כישופים
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 11:30בית העם ,כפר בלום

אדוארד גריג ‘שיר בוקר' ו'שירה של סולבג' ,מתוך 'פר-גינט' ,לחליל ונבל
טורו טקמיצו 'כישוף הגשם' לחליל ,קלרינט ,נבל ,פסנתר וויברפון
רוברט שומן סיפורי אגדה אופ 132 .לקלרינט ,ויולה ופסנתר  3קטעי פנטסיה אופ 73 .לצ'לו ופסנתר
יהויכין סטוצ'בסקי שש מנגינות ישראליות לצ'לו ופסנתר
לאוס ינאצ'ק ‘אגדה' לצ'לו ופסנתר

לרכישת כרטיסים

גשם רך – מטאר נאעם – مطر ناعم
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 15:00מרכז קלור ,כפר בלום

מסע סגנוני עם ניחוחות אנדלוסים ,מזרח תיכוניים ובינלאומיים.
שירים בערבית שהלחין ניזאר אלכאטר בסגנון הליד הגרמני למילותיהם של מחמוד דרוויש תמים אלאסדי,
לצד שירי עם ושירים מוכרים של פירוז והאחים רחבאני .בביצוע ניזאר אלכאטר ונור דראושה.

על מים ,פעמונים ורוח

 17:00בית העם ,כפר בלום | כניסה חופשית
מפגש עם המלחינה בטי אוליברו וביצוע יצירותיה 'מראות' לחליל וכינור ו'על מים ,פעמונים ורוח' לפסנתר.
בהשתתפות יעל ברולסקי (כינור) ,גי אשד (חליל) ,ועפרה יצחקי (פסנתר).

הסערה
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 20:30בית העם ,כפר בלום
פרנץ שוברט ‘שר היער' ,בעיבוד לרביעיית מיתרים
לודוויג ואן בטהובן חמישיית מיתרים אופ' – 29 .הסערה'
אבל ארליך – 'ימי החורף תוקפים' ,לרביעיית מיתרים ביצוע בכורה
וולפגנג אמדאוס מוצרט חמישיית מיתרים בסול מינור ,ק516 .

לרכישת כרטיסים

שבת 4.12
כשבאך פגש את האחים גרים
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קונצרט לילדים ()11-6

 09:30מרכז קלור ,כפר בלום
מה הקשר בין סיפורי אגדות שכולנו מכירים ליצירות מוסיקליות גדולות בהיסטוריה?
סופר הילדים האהוב מיכאל אבס ,יספר אגדות כפי שלא סופרו מעולם וינגן יצירות מאת באך ,שופן ועוד.
בשילוב חידות בשיתוף הילדים.

לרכישת כרטיסים

יצירה בפוקוס

 10:30מרכז קלור ,כפר בלום | כניסה חופשית
ד"ר עפרה יצחק ,המנהלת האומנותית של הפסטיבל תשוחח עם הקהל
על רביעיית הפסנתר של לאון שידלובסקי ,שתבוצע בקונצרט סיום הפסטיבל

קונצרט סיום :הגשם של ברהמס
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 12:00בית העם ,כפר בלום

אסטור פיאצולה 'חורף' מתוך 'ארבעת העונות בבואנוס איירס' ,בעיבוד לשלישיית פסנתר
יוהנס ברהמס סונטה לכינור ופסנתר מס 1 .אופ- 78 .
'סונטת הגשם' רביעיית פסנתר מס 3 .בדו מינור ,אופ60 .
לאון שידלובסקי רביעיית פסנתר

לרכישת כרטיסים

אומני הפסטיבל:
כינור
יעל ברולסקי
רועי שילוח
נטשה שר
ויולה
שירה מיוני
טלי קרביץ
צ'לו
אמיר אלדן
גל ניסקה

חליל
גי אשד
אבוב
דודו כרמל
בסון
גד לדרמן
קלרנית
טיבי צייגר
קרן
חגי שלום

www.kol-hamusica.org.il • 04-6816640
הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח

פסנתר
עפרה יצחקי
רוגלית ישי
שירה אמנותית
יעלה אביטל
נבל
מרינה פרדין
צ’מבלו
אסף זומר
כלי הקשה
עודד גייצהלס

