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ניהול אמנותי: צבי פלסר | מנהלת כללית: רותם מנור 

מיסודה של עדית צבי

יום חמישי 11.7.19
 15:00 "הדור הבא" - נגנים מצטיינים זוכי תחרויות

1 17:00 "פטר והזאב" המעשייה האהובה והמפורסמת של 
סרגיי פרוקופייב בעיבוד מקורי לחמישיית כלי נשיפה ובלבוש חדש 

וצבעוני המשלב מוזיקה, משחק ותנועה
משתתפים: חמישיית תל אביב: הגר שחל - חליל )נגנית אורחת(, 

יגאל קמינקא – אבוב, דני ארדמן – קלרנית, איתמר לשם – קרן, נדב כהן – בסון

2 18:00 "הריקוד השלישי" 
עיבוד חדש מאת ובהשתתפות ניב שינפלד ואורן לאור ליצירת המחול "הריקוד 

השלישי" )1990( מאת ניר בן גל וליאת דרור

3 20:30 קונצרט פתיחה חגיגי 
דבוז'ק / בראונשטיין  – רפסודיה "רוסלקה" 
משתתפים: גיא בראונשטיין, אוהד בן ארי

דוניצטי, גונו ופוצ'יני – אריות קונצרטנטיות מאופרות אהובות 
משתתפים: הילה בג'יו, גילי שוורצמן, טיבי צייגר, חזי ניר, אלינה באווה, 

דיויד סטרונגין, קתרין שפיגל, הרן מלצר, יוסי אברהם
דבוז'ק – חמישיית כלי קשת )האמריקנית( במי במול מז'ור, אופ' 97 

משתתפים: גיא בראונשטיין, ניצן ברתנא, ליז ברטו, אברי לויתן, מיכל קורמן

יום שישי 12.7.19
4 10:00 בוקר עם שוברט 

אדאג'ו ורונדו לרביעיית פסנתר 
משתתפים: אוהד בן ארי, אורי ויסנר לוי, אברי לויתן, ליה חן פרלוב

"הרועה על הסלע" לסופרן, לקלרנית ולפסנתר, דויטש 965 
משתתפים: הילה בג'יו, חן הלוי, מירי ימפולסקי

סונטת ארפג'ונה, לוויולה ולפסנתר 
משתתפים: ליז ברטו, זאק ביירקן

5 12:00 "קהלת" יצירתו של המלחין אנדרה היידו לקריין ולארבעה 
צ'לי )1991(, המשלבת קטעי נגינה וקריאת מגילת קהלת בשלמותה 

משתתפים: צבי פלסר, מיכל קורמן, הרן מלצר, גלי כנעני, קריין: בני הנדל

 15:00 "פעם ועוד פעם" מפגש עם יצירה מודרנית, שתנוגן פעמיים
6 16:00 "משפחת פה-מי-לה" מופע מחול מאת ובביצוע 

"קבוצת במה - נימה יעקובי" המשלב יצירות קלאסיות מאת - פרוקופייב, 
שוברט, באך, ליגטי ומוזיקה מקורית מאת המלחין ישראל ברייט 

משתתפים: ענבר טנזר ונימה יעקובי

7 18:00 "קבלת שבת" בחצר תל-חי 
שירי דוד זהבי, יאיר רוזנבלום, יחזקאל בראון ועוד, בשילוב קטעים 

אינסטרומנטליים 
משתתפים: זאק ביירקן, חן הלוי, ליה חן פרלוב, דיויד סטרונגין, מקהלת הגליל 

העליון בניצוח רון זרחי

8 21:00 "שמיניות" מופע מיוחד לפסטיבל בו תנוגן השמיניה 
המונומנטלית של אנסקו בשילוב כוריאוגרפיה
מנדלסון – שמינייה במי במול מז'ור, אופ' 20 

משתתפים: אלינה באווה, גיא בראונשטיין, ניצן ברתנא, אורי ויסנר לוי, אברי לויתן, 
קתרין שפיגל, הרן מלצר, ליה חן פרלוב

אנסקו – שמינייה בדו מז'ור אופ' 7 
משתתפים: מיכאל ויטנסון, אלינה באווה, ניצן ברתנא, אורי ויסנר לוי, ליז ברטו, אברי 

לויתן, צבי פלסר, מיכל קורמן. רקדן: ניב שינפלד

יום שבת 13.7.19
9 10:00 "סרנדה לימונדה" יצירות מרפרטואר הפסטיבל 

מבוצעות במיוחד לילדים. בהנחיית המנהל האומנותי – צבי פלסר 
משתתפים: גיא בראונשטיין, מיכל ויטנסון, ליז ברטו, קתרין שפיגל, 

מיכל קורמן, ליה חן פרלוב

10 12:00 "הלהיטים הגדולים" - ברהמס
רביעיית פסנתר בדו מינור, אופ' 60 בעיבוד לפסנתר וחמישיית כלי נשיפה 

משתתפים: מירי ימפולסקי, טיבי צייגר, גילי שוורצמן, מור בירון, 
עומר יצחק פוסטי, חזי ניר

שישייה, בסי במול מז'ור, אופ' 18 
משתתפים: גיא בראונשטיין, מיכל ויטנסון, ליז ברטו, קתרין שפיגל, 

מיכל קורמן, ליה חן פרלוב

 15:00 "פעם ועוד פעם" מפגש עם יצירה מודרנית, שתנוגן פעמיים

תוכנית הקונצרטים:

11 17:00 "רוחניות" 
באך – שאקון מתוך פרטיטה מס' 2 

משתתפים: גיא בראונשטיין 
ארוו פרט – פרטרס 

משתתפים: צביקה פלסר, מיכל קורמן, הרן מלצר, ליה חן פרלוב
שניטקה – חמישיית פסנתר )1976( 

משתתפים: אוהד בן ארי, ניצן ברתנא, דיויד סטרונגין, אברי לויתן, הרן מלצר

12 21:00 "קצת אחרת" שלמה גרוניך, שלמה יידוב ושם טוב לוי
בקלאסיקות ישראליות אהובות כגון: "הנסיך הקטן", "שיר הנסיעה", "שיר בין ערביים"

יום ראשון 14.7.19
13 09:30 "חדרים" נגני הפסטיבל יבצעו יצירות שונות מספר פעמים 

והקהל מוזמן להרכיב את הקונצרט האישי שלו. היצירות המנוגנות מאת: 
באך, בטהובן, דביסי, שולהוף, בן-חיים, ויזנברג ועוד

משתתפים: נגני הפסטיבל

 15:00 "פעם ועוד פעם" מפגש עם יצירה מודרנית, שתנוגן פעמיים
14 17:00 "שירים לאנה / יסורי האהבה" 

מופע מיוחד משירי משוררים ללחנים ועיבודים של נעמה תמיר קפלן
משתתפים: אנה שפיץ, נעמה תמיר קפלן, עדיאל שמיט בינור, דני ארדמן

15 20:30 "מפגשים" 
" לעוד, לפסנתר ולאנסמבל  מנחם ויזנברג – "מפגשים 

משתתפים: תייסיר אליאס – עוד, מנחם ויזנברג – פסנתר, אוהד בן-ארי – מנצח
עומר יצחק פוסטי, חזי ניר, מור בירון, ניצן ברתנא, קתרין שפיגל, מיכל קורמן, 

יוסי אברהם
ברהמס – שני שירים לאלט, לוויולה ולפסנתר, אופ' 91 

משתתפים: אלמה שדה מושונוב, עמיחי גרוס, אוהד בן ארי 
שוברט – חמישיית פסנתר, דג השמך, דויטש 667 

משתתפים: זאק ביירקן, גיא בראונשטיין, ליז ברטו, ליה חן פרלוב, יוס אברהם

 יום שני 15.7.19
16 10:00 "מוזתיקה" 

ברהמס - חמישייה בסול מז’ור, אופ’ 111 
משתתפים: אורי ויסנר לוי, דיויד סטרונגין, אברי לויתן, קתרין שפיגל, 

ליה חן פרלוב

17 12:00 "באך לברהמס" 
הצ'לן צבי פלסר והפסנתרנית מירי ימפולסקי יגישו קונצרט מוסבר בו ינוגנו חלקים 

מאומנות הפוגה של באך והסונטה לצ'לו ולפסנתר במי מינור, אופ' 38 מאת ברהמס 
משתתפים: מירי ימפולסקי, צבי פלסר

 15:00 "פעם ועוד פעם" מפגש עם יצירה מודרנית, שתנוגן פעמיים

18 17:00 "כשביאליק ופיירוז נפגשים"
"קווארטטוקאן" מפגישים בין תרבויות ועמים באמצעות שירים ומנגינות 

משתתפים: מרים טוקאן, עידן טולדנו , רחלי גלאי , נועה וקס

19 20:30 "שירי עמים" 
לזכר יקירי הפסטיבל דני פלדר, טיבי פורת, אביב לוין ובנצי שירה ז"ל

פיאצולה – "גרנד טנגו" לצ'לו ולפסנתר )1982( 
משתתפים: אוהד בן ארי, ליה חן פרלוב

ארנו באבאג'יניאן – שלישיית פסנתר )1952( 
משתתפים: זאק ביירקן, אלינה באווה, צבי פלסר

מנחם ויזנברג – "מחווה לסשה ארגוב" – מחזור שירים לחמישיית קלרנית 
משתתפים: טיבי צייגר, גיא בראונשטיין, מיכאל ויטנסון, אברי לויתן, מיכל קורמן

לוצ'אנו בריו – "שירי עם" )1964( 
משתתפים: קרן הדר, גילי שוורצמן, טיבי צייגר, קתרין שפיגל, הרן מלצר, 

מרינה פרדין, אסף רוט

יום שלישי 16.7.19
20 11:00 "רביעיית כלי קשת" עם הקרנת התווים על מסך

היידן – רביעייה אופ' 103 ברה מז'ור, הובוקן 83 )בלתי גמורה( 
שוברט – רביעייה מספר 13, "רוזאמונדה"

בטהובן – רביעייה מספר 8, אופ' 59, מס' 2
משתתפים: גיא בראונשטיין, אלינה באווה, עמיחי גרוס, צבי פלסר

לתוכנית המלאה ולהזמנת כרטיסים: 
www.kol-hamusica.org.il
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