
נגנים, זמריםאולםשעהיצירה

יום שלישי 9.7

מישה ויטנסון | קתרין שפיגל | מיכל קורמןקלור כחול15:00-14:00)13( גדעון קליין: שלישיית כלי קשת

גילי שוורצמן | גיא בראונשטיין | אברי לויתן קלור אדום15:00-14:00)13( בן-חיים: סרנדה לחליל ולשלישיית כלי קשת
ליה חן פרלוב | יוסי אברהם

מישה ויטנסון | אלינה באווה  | ניצן ברתנא | אורי ויסנר־לוי  בית העם17:00-15:00)8( אנסקו: שמיניית כלי קשת, אופ' 7
ליז ברטו | קתרין שפיגל | מיכל קורמן | צבי פלסר 

גיא בראונשטיין | אלינה באווה | ניצן ברתנא | אורי ויסנר־לוי בית העם19:00-17:00)8( מנדלסון: שמיניית כלי קשת, אופ' 20
אברי לויתן | קתרין שפיגל | הרן מלצר | ליה חן פרלוב

יום רביעי 10.7

מישה ויטנסון | אלינה באווה | ניצן ברתנא | אורי ויסנר־לוי  בית העם12:00-09:30)8( אנסקו: שמיניית כלי קשת, אופ' 7
ליז ברטו | קתרין שפיגל | מיכל קורמן | צבי פלסר 

)15( שוברט: חמישיית פסנתר, 
ד' 667 )"דג השמך"( 

זק ביירקן | גיא בראונשטיין | ליז ברטו | ליה חן פרלוב  אולם קלור13:00-12:00
יוסי אברהם

מישה ויטנסון | קתרין שפיגל | מיכל קורמןקלור ירוק13:00-12:00)13( גדעון קליין: שלישיית כלי קשת

גיא בראונשטיין | מישה ויטנסון | ליז ברטו | קתרין שפיגל קלור כחול15:00-14:00)10( ברהמס: שישיית כלי קשת, אופ' 18
מיכל קורמן | ליה חן פרלוב

)10( ברהמס: רביעיית פסנתר, אופ' 60 בעיבוד 
ר. ג. פאטרסון לפסנתר ולחמישיית כלי נשיפה 

מירי ימפולסקי | טיבי צייגר | גילי שוורצמן | מור בירון אולם קלור16:00-14:00
עומר יצחק פוסטי | חזי ניר

צבי פלסר | מיכל קורמן | הרן מלצר | ליה חן פרלובקלור כחול15:30-15:00)11( ארוו פארט: פראטרס )אחוות אחים( 

)3( דבוז'ק: חמישיית כלי קשת, 
אופ' 97, "אמריקנית"

גיא בראונשטיין | ניצן ברתנא | ליז ברטו | אברי לויתן קלור ירוק18:00-16:00
מיכל קורמן

)3( דוניצטי, גונו ופוצ'יני: אריות קונצרטיות, 
בעיבוד א. זמרין

אלמה שדה מושונוב | גילי שוורצמן | טיבי צייגר | חזי ניר קלור כחול18:00-16:00
אלינה באווה | דיויד סטרונגין | קתרין שפיגל | הרן מלצר 

יוסי אברהם

יום חמישי 11.7

אוהד בן־ארי | ניצן ברתנא | דיויד סטרונגין | אברי לויתן קלור כחול10:00-09:00)11( שניטקה:  חמישיית פסנתר
הרן מלצר

)4( שוברט: "הרועה על הסלע", 
לקול, לקלרנית ולפסנתר, ד' 965

אלמה שדה מושונוב | חן הלוי | מירי ימפולסקיאולם קלור11:00-10:00

עומר יצחק פוסטי | טיבי צייגר | מור בירוןקלור אדום11:00-10:00)13( שולהוף: דיוורטימנטו לאבוב, לקלרנית ולבסון 

מישה ויטנסון | אלינה באווה | ניצן ברתנא | אורי ויסנר־לוי  בית העם12:30-10:00)8( אנסקו: שמיניית כלי קשת, אופ' 7
ליז ברטו | קתרין שפיגל | מיכל קורמן | צבי פלסר 

)10( ברהמס: רביעיית פסנתר, אופ' 60 בעיבוד ר. ג. 
פאטרסון לפסנתר ולחמישיית כלי נשיפה 

מירי ימפולסקי | טיבי צייגר | גילי שוורצמן | מור בירון אולם קלור13:00-11:00
עומר יצחק פוסטי | חזי ניר

אוהד בן־ארי | אורי ויסנר־לוי | אברי לויתן | ליה חן פרלובקלור כחול13:30-12:30)4( שוברט: אדאג'ו ורונדו לרביעיית פסנתר, ד' 487

צבי פלסר | מיכל קורמן | הרן מלצר | גלי כנעניאולם קלור14:00-13:00)5( אנדרה היידו: קהלת

)19( מנחם ויזנברג: ”מחווה לסשה ארגוב" – מחזור 

שירים לחמישיית קלרנית

טיבי צייגר | גיא בראונשטיין | מישה ויטנסון | אברי לויתן קלור אדום17:00-16:00
מיכל קורמן

תוכנית החזרות הפתוחות
לוח החזרות נתון לשינויים, הזכות לשינוים שמורה   |   הכניסה לחזרות חופשית, ועל בסיס מקום פנוי



נגנים, זמריםאולםשעהיצירה

יום חמישי 11.7

מירי ימפולסקי | אלינה באווה  | ליז ברטו  | צבי פלסרקלור כחול17:00-16:00)13( טורינה: רביעיית פסנתר, אופ' 67

גיא בראונשטיין | אלינה באווה | ניצן ברתנא | אורי ויסנר־לוי קלור כתום18:00-17:00)8( מנדלסון: שמיניית כלי קשת, אופ' 20
אברי לויתן | קתרין שפיגל  | הרן מלצר | ליה חן פרלוב

יום שישי 12.7

עומר יצחק פוסטי | טיבי צייגר | מור בירוןקלור כחול15:00-14:00)13( שולהוף: דיוורטימנטו לאבוב, לקלרנית ולבסון

גיא בראונשטיין | מישה ויטנסון  | ליז ברטו | קתרין שפיגל קלור כחול16:00-15:00)10( ברהמס: שישיית כלי קשת, אופ' 18
מיכל קורמן | ליה חן פרלוב

יום שבת 13.7

)13( צ׳רני: פנטסיה בריאנט על יצירות שוברט, 
אופ' 339 מס' 1

זק ביירקן | חזי נירקלור כחול15:00-14:00

)13( בטהובן: סונטה לפסנתר ולצ'לו מס' 4, 
אופ' 102 מס' 1

אוהד בן־ארי | הרן מלצרקלור ירוק15:00-14:00

מישה ויטנסון | קתרין שפיגל | מיכל קורמןקלור אדום15:00-14:00)13( גדעון קליין: שלישיית כלי קשת

מירי ימפולסקי | אלינה באווה | ליז ברטו | צבי פלסראולם קלור15:00-14:00)13( טורינה: רביעיית פסנתר, אופ' 67

גילי שוורצמן | גיא בראונשטיין | אברי לויתן | ליה חן פרלובקלור כתום15:00-14:00)13( בן-חיים: סרנדה לחליל ולשלישיית כלי קשת

זק ביירקן | אלינה באווה | צבי פלסרקלור ירוק17:00-15:00)19( ארנו בבג'ניאן: שלישיית פסנתר בפה דיאז מינור

)13( א. אבראהים: "בושם צוענייה"  שיר תוניסאי, 
בעיבוד מ. ויזנברג, עם אילתורים של ת. אליאס

תייסיר אליאס | מנחם ויזנברג | חן הלויקלור כחול16:30-15:00

תוכנית החזרות הפתוחות
לוח החזרות נתון לשינויים, הזכות לשינוים שמורה   |   הכניסה לחזרות חופשית, ועל בסיס מקום פנוי

יום ראשון 14.7

)15( מנחם ויזנברג: "מפגשים III" לעוד, 
לפסנתר ולאנסמבל  

אוהד בן־ארי )מנצח( | תייסיר אליאס | מנחם ויזנברגקלור ירוק16:00-14:30
ניצן ברתנא | קתרין שפיגל | מיכל קורמן | יוסי אברהם 

עומר יצחק פוסטי | טיבי צייגר | מור בירון

)15( ברהמס: שני שירים לקול, לוויולה ולפסנתר, 
אופ' 91

אלמה שדה מושונוב | עמיחי גרוס | אוהד בן־אריקלור כחול17:00-16:00

קרן הדר | גילי שוורצמן | טיבי צייגר | קתרין שפיגל קלור אדום19:00-16:00)19( לוצ'אנו בריו: "שירי עם"
הרן מלצר | מרינה פרדין | אסף רוט

)15( שוברט: חמישיית פסנתר, 
ד' 667 )"דג השמך"( 

זק ביירקן | גיא בראונשטיין | ליז ברטו | ליה חן פרלוב קלור ירוק17:00-16:00
יוסי אברהם

יום שני 15.7

)19( מנחם ויזנברג: "מחווה לסשה ארגוב" – מחזור 
שירים לחמישיית קלרנית

טיבי צייגר | גיא בראונשטיין | מישה ויטנסון | אברי לויתן  קלור ירוק13:00-11:00
מיכל קורמן

קרן הדר | גילי שוורצמן | טיבי צייגר | קתרין שפיגל קלור אדום16:00-14:00)19( לוצ'אנו בריו: "שירי עם"
הרן מלצר | מרינה פרדין | אסף רוט

)20( היידן: רביעיית כלי קשת, 
הוב' 3 מס' 83

שוברט: רביעיית כלי קשת מס' 13, ד' 804, 
"רוזמונדה"

בטהובן: רביעיית כלי קשת מס' 8, אופ' 59, 
"רזומובסקי" מס' 2

גיא בראונשטיין | אלינה באווה | עמיחי גרוס | צבי פלסרבית העם16:00-14:00


