פסטיבל

צילום :מיכאל פביה

אגדת חורף

ניהול אומנותי :ד״ר עפרה יצחקי • מיסודה של עדית צבי
הקונצרטים יתקיימו
במרכז קלור
ובבית העם בכפר בלום

שלישי 30.11
צקה -
ורֹומנְ ָ
ַ
ישׁ'ל
ִ 20:30א ְ
חנוך לוין []1
מופע תיאטרלי-מוסיקלי עם דרור
קרן ,יוסי בן נון וגוני כנעני ,בליווי
תזמורת

רביעי 1.12
 15:00סרט :מסע החורף –
דואט לשלושה []2
 17:00איך מציירים
חורף בצלילים? []3
קונצרט לילדים

בהשתתפות אמני הפסטיבל

 20:30קונצרט פתיחה:
חורף []4
פרסל שירים וקטעים
אינסטרומנטליים
ויואלדי קונצ'רטו בסול מינור
לחליל ,אבוב ובסון | 'חורף' מתוך
'ארבע העונות' לכינור ומיתרים
באך 'הסתלקו ,צללים עכורים' -

פרקים מתוך קנטטה רי"ב 202
סאריאהו 'רוח' לכינור וצ'לו
מנדלסון שלישית פסנתר בדו מינור
וילנסקי/תמיר-קפלן 'דצמבר'
לזמרת ושלישית פסנתר

חמישי 2.12
 11:30רוח צרפתית

[]5

מוראי 'החדשות האחרונות של
הרוח המערבית' לויולה ,קרן יער,
כלי הקשה ופסנתר
גלוק 'ריקוד הרוחות הטובות' לחליל
ונבל
דביסי 'אפיגרפים עתיקים' לחליל
ונבל
פולנק שלישיה לאבוב ,בסון ופסנתר
קסנאקיס 'קש ברוח' לצ'לו ופסנתר
פורה רביעיית פסנתר בדו מינור

 15:00סרט :סטרווינסקי
 17:00״פזמון ליקינטון״ –
שירי לילה וחורף []7

[]6

עיבודים חדשים לשירים מוכרים
מאת ארגוב ,וילנסקי ,זעירא ואחרים,
לצד 'רוח צפונית' מאת אורי ברנר,
'וריאציות יקינטון' מאת אסף רוט,
ו'תמונות ארצישראליות' מאת
ורדינה שלונסקי

 20:30סטרווינסקי
( 50למותו) – פנים קדימה
ומבטים לאחור []8
סטרווינסקי קטעים מתוך פולחן
האביב לחמישיית כלי עץ | סוויטה
איטלקית לכינור ופסנתר | שביעיה
לפסנתר ,קלרינט ,בסון ,קרן ,כינור,
ויולה וצ'לו
גאלו טריו סונטה בסול מז'ור
היידן שלישיית פסנתר 'הצוענית'
'שלישית לונדון' בדו מז'ור לחליל,
קלרנית ובסון
סטרווינסקי /ישראל שרון קטעים
מתוך פטרושקה בעיבוד לשביעיה

שישי 3.12

שבת 4.12

 11:30אגדות ,פנטזיות,
כישופים []9

 09:30כשבאך פגש
את האחים גרים []12

גריג קטעים מתוך 'פר-גינט' לחליל
ונבל
טקמיצו 'כישוף הגשם' לחליל,
קלרנית ,נבל ,כלי הקשה ופסנתר
שומן 'סיפורי אגדה' לקלרנית ,ויולה
ופסנתר | שלושה קטעי פנטסיה
לצ'לו ופסנתר
סטוצ'בסקי שש מנגינות ישראליות
לצ'לו ופסנתר
ינאצ'ק 'אגדה' לצ'לו ופסנתר

מופע לילדים ()11-6

 15:00גשם רך –
מטאר נאעם – مطر ناعم []10
נור דרויש וניזאר אלכאטר.
בשירים אמנותיים ערביים מקוריים,
שירים מוכרים של פירוז והאחים
רחבאני ושירי עם

 20:30הסערה – רביעיות
וחמישיות מיתרים []11
שוברט שר היער
בטהובן חמישיית מיתרים 'הסערה'
ארליך ימי החורף תוקפים (בכורה)
מוצרט חמישיית מיתרים בסול מינור

במשך כל ימי הפסטיבל
יתקיימו אירועים נוספים
בכניסה חופשית:
מפגש עם המלחינה בטי אוליברו
וביצוע מיצירותיה • שיחות ‘יצירה
בפוקוס' עם ד"ר עפרה יצחקי
אודות היצירות שתנוגנה במהלך
היום • קונצרט תלמידים ,ועוד.

פרטים באתר הפסטיבל.

סופר הילדים מיכאל אבס מספר,
חד חידות ומנגן

 12:00קונצרט סיום:
הגשם של ברהמס []13
פיאצולה 'חורף' מתוך 'ארבע
העונות בבואנוס איירס'
שידלובסקי רביעיית פסנתר
ברהמס 'סונטת הגשם' לכינור
ופסנתר | רביעיית פסנתר בדו מינור

אומני הפסטיבל:
כינור
יעל ברולסקי
רועי שילוח
נטשה שר
ויולה
שירה מיוני
טלי קרביץ

קלרנית
טיבי צייגר
קרן
חגי שלום
פסנתר
עפרה יצחקי
רוגלית ישי

צ'לו
אמיר אלדן
גל ניסקה

שירה אמנותית
יעלה אביטל

חליל
גי אשד

נבל
מרינה פרדין

אבוב
דודו כרמל

צ’מבלו
אסף זומר

בסון
גד לדרמן

כלי הקשה
עודד גייצהלס
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