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הסדרה תתקיים בימי רביעי בשעה 20.00 
באולם וייז, קמפוס אדמונד ספרא

גבעת רם

בסדרה 12 מפגשים 
של כשעתיים וחצי

הסדרה תימכר למנויים בשלמותה
כרטיסים למפגשים בודדים ימכרו רק אם יוותרו מקומות 

לאחר סיום המכירה למנויים

לרכישת מנויים נא לפנות אל רינתיה נסים
טל: 052-3836601

concerts@jamd.ac.il

לפרטים נוספים נא לפנות אל
חנה אנגלרד טל: 02-6759907

chana@jamd.ac.il

הסדרה מוכרת לצרכי 
גמול השתלמות במסגרת מסלול אישי

על המורים לפנות למפקח על 
ההשתלמויות במחוז עבודתם 

לקבלת אישור

מחיר הסדרה למנויים בש"ח

840מנוי חדש
750מנוי ממשיך
300סטודנטים 

590גימלאים
80כרטיס בודד

לא תינתן אפשרות לרכוש מנוי בקופה בערב הקונצרט

ה ר ו מ ש ם  י י ו נ י ש ל ת  ו כ ז ה

2016-2015 תשע"ו 
סדרת הקונצרטים  עונה 17

מייסד הסדרות פרופ' אסף זהר
עורך הסדרה  ד"ר רון רגב

קמפוס אדמונד ספרא, גבעת רם, ירושלים 9190401
טלפון: 02-6759907, פקס: 02-6527713

www.jamd.ac.il :אינטרנט
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20.46   שאקון ושישייה בשלושה                               

מרצה: יפורסם 

ליחי בן דיין כינור

מיכל קורמן צ'לו

מיכאל בוגוסלבסקי ואיתן גלוברזון פסנתר

באך שאקון ושלישיה

באך/ברהמס שאקון ליד שמאל של פסנתר

ברהמס שלישיה מס' 1 בסי מז'ור, אופוס 8

25.56   מפסנתר למיתרים                               

מרצה: פרופ' יהואש הירשברג

רביעיית אמרנט

מישה ויטנסון ומרשה ליטלי כינורות

מייקל קלוץ ויולה    

ג'ייסון קאלוואי צ'לו

בהשתתפות:

צבי כרמלי ויולה

בטהובן סונטה מס' 9 לפסנתר )בעיבוד המלחין לרביעיה(

ינעם ליף רביעיה מס' 3

ברהמס חמישיית מיתרים מס' 1 בפה מז'ור, אופוס 88

1.66   רביעיית מיתרים                               

רביעיית אריאל

אלכסנדר קזובסקי וגרשון גרצ'יקוב כינורות

יאן גרונינג ויולה

עמית אבן טוב צ'לו

שוברט פרק רביעיה

ברטוק רביעיה מס' 1

סטרווינסקי שלושה קטעים לרביעיה

ברהמס רביעיה מס' 2 בלה מינור, אופוס 51 מס' 2
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ם י האמנ

תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים
מנהל מוסיקלי אבנר בירון

מנצח אורי סגל

המקהלה הקאמרית 
שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

מנצח סטנלי ספרבר

רביעיית אמרנט
מישה ויטנסון ומרשה ליטלי כינורות

מייקל קלוץ ויולה    
ג'ייסון קאלוואי צ'לו

רביעיית אריאל
אלכסנדר קזובסקי וגרשון גרצ'יקוב כינורות

יאן גרונינג ויולה
עמית אבן טוב צ'לו

חמישיית תל אביב
רואי אמוץ חליל

יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרינט

נדב כהן בסון
איתמר לשם קרן יער

פסנתר עידו אריאל, מיכאל בוגוסלבסקי, 
 אירינה ברקוביץ', איתן גלוברזון, צבי זמל, 
 רויטל חכמוב, יובל כהן, פיליפ סולומוניק, 
 ויקטור סטניסלבסקי, רון רגב, ירון רוזנטל, 

אלן שטרנפלד

צ'מבלו: דוד שמר

כינור ליחי בן דיין, גלעד הילדסהיים, ארנו זוסמן, 
קובי מלכין, מרים פריד

ויולה: צבי כרמלי, פול ביס
צ'לו: גארי הופמן, צבי פלסר, מיכל קורמן

חליל: איל עין הבר
קלרינט: דני ארדמן, טיבי צייגר

זמרה: עינת ארונשטיין, סטודנטים 
ובוגרים מצטיינים מהמחלקה הווקאלית

בס: יוראי אורון
תופים: יקי לוי

מרצים: ד"ר עידו אריאל, פרופ' יהואש הירשברג, 
ד"ר עמית ויינר, צבי זמל, ד"ר רון רגב ועוד



11.11.20156   גרשווין וראוול                               

מרצה: ד"ר רון רגב

גלעד הילדסהיים כינור
רויטל חכמוב פסנתר

גרשווין  רפסודיה בכחול )גירסת פסנתר סולו( ומבחר 
שירים בעיבודים לכינור ולפסנתר 

ראוול  סונטה לכינור ולפסנתר

בשיתוף סדרת “פיאנו בנטף"

20.126   קונצ'רטי קאמריים                               
6יום א' 

מרצה: יפורסם

תזמורת קאמרטה ירושלים, בניצוח אורי סגל

ארנו זוסמן כינור

גארי הופמן צ'לו

סן סאנס מבוא ורונדו קפריצ'יוזו לכינור ולתזמורת, אופוס 28

 אלגר קונצ'רטו לצ'לו במי מינור, אופוס 85 

)עיבוד לתזמורת קאמרית - מרדכי רכטמן(

ברהמס קונצ'רטו לכינור ולצ'לו בלה מינור, אופוס 102 

)עיבוד לתזמורת קאמרית - מרדכי רכטמן(

30.126   מיתרים , קלרינט ופסנתר                               

מרצה: ד"ר רון רגב

מרים פריד וקובי מלכין  כינורות

פול ביס ויולה

צבי פלסר צ'לו

טיבי צייגר קלרינט

רון רגב פסנתר

 KV498 ,מוצרט  שלישיית קגלשטט במי במול מז'ור 

לקלרינט, ויולה ולפסנתר

בטהובן שלישיה ברה מז'ור, אופוס 70 מס' 1 “הרוחות"

ברהמס חמישיית קלרינט בסי מינור, אופוס 115

ממיטב  ליצירות  תוקדש  הנוכחית  הקונצרטים  עונת 

מעט  מבט  מנקודת  אולם   - הקונצרטי  הרפרטואר 

שונה. נשמע יצירות מוכרות בעיבודים חדשים ויוצאי 

דופן, פעמים רבות פרי עטם של המלחינים המקוריים. 

יצירות.  ובין  מלחינים  בין  הדדיות  השפעות  נחקור 

בהן  השונות  ובדרכים  איקוניים,  בטקסטים  נתבונן 

מלחינים כתבו להם מוסיקה.

בין היצירות שינוגנו: הקונצ'רטו לצ'לו של אלגר, 

הקונצ'רטו הכפול של ברהמס, חמישיות של ברהמס 

של  “הרוחות"  שלישיית  וקלרינט(,  פסנתר  )מיתרים, 

בטהובן, השאקון של באך, “הוואלס" של ראוול, מבחר 

בעיבודים  בטהובן  של  סימפוניות  מיתרים,  רביעיות 

היד  ועוד   - ומודרניים  רומנטיים  שירים  מפתיעים, 

נטויה.

של  המורים  צוות  את  יכללו  האמנים  כתמיד, 

תזמורת  את  למנות  ניתן  האורחים  ובין  האקדמיה, 

קאמרטה בניצוח אורי סגל, המקהלה הקאמרית שליד 

אורחים  ואף  מובילים,  ישראלים  אמנים  האקדמיה, 

פול  הויולן  זוסמן,  וארנו  פריד  מרים  הכנרים  מחו"ל: 

ביס, הצ'לן גארי הופמן ורביעיות אמרנט ואריאל.

בברכת האזנה מהנה,

3.2.20166   מוטטים                               

מרצה: ד"ר עמית ויינר

המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה

סטנלי ספרבר מנצח

דוד שמר עוגב

ורביעיית מיתרים 

 Jesu meine Freude באך ישו שמחתי

Warum ברהמס

אהרון חרל"פ “עקידת יצחק"

יחזקאל בראון “הם אמרו"

24.26  קאמרי וסימפוני בשני פסנתרים                            

מרצה: ד"ר רון רגב

ירון רוזנטל ורון רגב פסנתר

ברהמס רביעיה בדו מינור )עיבוד ל-4 ידיים של המלחין(

 ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור, אופוס 34 

)עיבוד ל-2 פסנתרים של המלחין(

ראוול “הוואלס"

2.36   כלי נשיפה ופסנתר                               

מרצה: פרופ' יהואש הירשברג

חמישיית תל אביב:

רואי אמוץ חליל

יגאל קמינקא אבוב

דני ארדמן קלרינט

נדב כהן בסון

איתמר לשם קרן יער

בהשתתפות

ויקטור סטניסלבסקי פסנתר

 בטהובן חמישייה במי במול מז'ור, אופוס 4 

)בעיבוד מרדכי רכטמן(

Opus Number Zoo  בריו

ר. שטראוס טיל אוילנשפיגל )בעיבוד אארון דן(

פיאצולה ליברטנגו

16.36   הפסנתר הלא מקורי                               

מרצה: יובל כהן

אירינה ברקוביץ', אלן שטרנפלד, פיליפ 

סולומוניק, רון רגב, יובל כהן פסנתר

יוראי אורון בס

יקי לוי תופים

ליסט וריאציות על נושא מתוך קנטטה מס' 12 של באך 

ברהמס וריאציות מתוך שישיית המיתרים מס' 1

בטהובן “פוגה גדולה"

שופן מבחר נוקטורנים )גרסה מקורית ועיבודי ג'אז(

30.36  כמה שירים כבר אפשר להמציא בכלל

           אותן מלים - מנגינות שונות                               

עידו אריאל וצבי זמל פסנתר והנחיה

משתתפים

בוגרי האקדמיה וסטודנטים מצטיינים מהמחלקה 

הווקאלית

מבחר שירים של מלחינים שונים לאותם טקסטים

13.46 קלאסיקה אקזוטית - פרנסיס פולנק                               

מרצה: ד"ר רון רגב

עינת ארונשטיין סופרן 

איל עין הבר חליל

דני ארדמן קלרינט

רון רגב פסנתר

פולנק מבחר שירים ואריות, סונטה לחליל, סונטה לקלרינט, 

קטעים לפסנתר

ד"ר רון רגב
עורך הסדרות

חנה אנגלרד
מפיקת הסדרות
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