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סדרת הקונצרטים
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תשע״ח
2017-2018

הסדרה תתקיים בימי רביעי,
בשעה 20:00

באולם נבון ובאולם וייז,
קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם

הסדרה תמכר למנויים בשלמותה
כרטיסים למפגשים בודדים ימכרו רק אם

יוותרו מקומות לאחר סיום המכירה למנויים

לרכישת מנויים נא לפנות אל רינתיה נסים
concerts@jamd.ac.il  |  052-3836601 :טל 

לפרטים נוספים נא לפנות אל חנה אנגלרד
chana@jamd.ac.il  |  02-6759907 :טל
www.jamd.ac.il/Inspiration או באתר

הסדרה מוכרת לצרכי גמול השתלמות
במסגרת מסלול אישי. על המורים לפנות למפקח 

על השתלמויות במחוז עבודתם לקבלת אישור

הזכות לשינויים שמורה

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

www.jamd.ac.i l

בסדרה 12 מפגשים של כשעתיים וחצי

840 מנוי חדש 

750 מנוי ממשיך 

300 סטודנטים 

650 גימלאים 

80 כרטיס בודד 

לא תינתן אפשרות לרכוש מנוי בקופה בערב הקונצרט

מחיר הסדרה למנויים בש״ח

האמנים
המקהלה הקאמרית שליד

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
סטנלי ספרבר מנצח

אנסמבל סולני תל אביב
ברק טל מנצח

חמישיית תל אביב
רואי אמוץ חליל

יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרינט

איתמר לשם קרן יער
נדב כהן בסון

רביעיית אמרנט
מישה ויטנסון ופרנץ פלקל כינורות

מייקל קלוץ ויולה
ג'ייסון קאלווי צ'לו 

גלוברזון,  איתן  ברקוביץ',  אירינה  אריאל,  עידו  פסנתר: 
עמית דולברג, צבי זמל, רויטל חכמוב, ואדים מונסטירסקי, 
רון  קארוואלו,  לואיז  גוסטבו  פלווין,  זכריה  פונטיין,  איאן 

רגב, ירון רוזנטל, אלן שטרנפלד

ברטון  ריצ'ל  בוטווילה,  ריימונדס  אהרונוב,  משה  כינור: 
פיין, אריקה גלדזצר,  גלעד הילדסהיים, רועי שילוח

ויולה: משה אהרונוב, צבי כרמלי 

צ'לו: עמנואלה סילבסטרי,צבי פלסר 

קלרינט: גלעד הראל, איליה שוורץ 

האקדמיה  בוגרי  מגנאג'י,  קלייר  אביטל,  יעלה  זמרה: 
וסטודנטים מצטיינים מהמחלקה הווקאלית

מרצים: עידו אריאל, איתן גלוברזון, עמית דולברג,
יהואש הירשברג, עמית ויינר, צבי זמל, רון רגב,

"חברי חמישיית תל אביב"

30.05.18 - רביעייה ופסנתר 10

13.06.18 - הכינור הוירטואוזי 11

20.06.18 - השיר האמנותי
לאורך התקופות

12

מרצה: ד"ר רון רגב 
רביעיית אמרנט ורון רגב  פסנתר

מישה ויטנסון ופרנץ פלקל  כינורות
מייקל קלוץ ויולה

ג'ייסון קאלווי צ'לו 

היידן רביעייה ברה מז'ור, אופ. 64 מס' 5 )"העפרוני"(
מנחם ויזנברג "בין קודש לחול" לרביעיית מיתרים
שומאן חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופ. 44

אולם וייז

מרצה: יפורסם
אנסמבל סולני תל אביב

ברק טל מנצח
רייצ'ל ברטון פיין )ארה"ב(, כינור

רוסיני סונטה למיתרים מס' 1
ויולדי קונצ'רטו לכינור "הקיץ"

ויולדי סינפוניה למיתרים
פגניני  קונצ'רטו "לה קמפנלה" לכינור ולתזמורת

סרסטה "נעימות צועניות" לכינור ולתזמורת

אולם וייז

מרצים: עידו אריאל וצבי זמל פסנתרנים ומרצים
זמרים מצטיינים מהמחלקה הווקאלית של האקדמיה 

למוסיקה ולמחול בירושלים
מבחר מתוך 400 שנה של מיטב השירים האמנותיים

אולם נבון

אנסמבל מיתר
גלעד הראל  קלרינט

משה אהרונוב כינור/ויולה
עמית דולברג פסנתר



המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים

סטנלי ספרבר מנצח

מרצה: ד"ר עמית ויינר
תכנית: 

 Poulenc- 4 songs
Elgar- Lux Aeterna

Monteverdi- Ecco mormorar l'onde
Monteverdi- Ohime, se tanto amate

 Handel- Hodie
Ligeti- Night

Ligeti- Morning
Byrd - Laudibus

אולם וייז

21.03.18 - בטהובן ושוברט 24.01.18 - "השיר ללא מילים"  22.11.17 - השראה שבשירה 010407

מרצה: פרופ' איתן גלוברזון 
אירינה ברקוביץ'  פסנתר

קארל פיליפ עמנואל באך  וריאציות על לה פוליה
רחמנינוב  וריאציות על נושא מאת קורלי "לה פוליה"

איתן גלוברזון  פסנתר
שומאן  אטיודים סימפוניים אופ. 13

"וריאציות בארבע ידיים"

אולם נבון

מרצה: יפורסם
צבי כרמלי ויולה

איליה שוורץ קלרינט
עידו אריאל פסנתר
זכריה פלווין פסנתר

ריימונדס בוטווילה )ליטא( כינור

מנדלסון סונטות לכינור ולפסנתר
ברוך שמונה קטעים לויולה, קלרינט ופסנתר

אולם נבון

מרצה: ד"ר רון רגב
רון רגב, ירון רוזנטל, ואדים מונסטירסקי פסנתר

בטהובן סונטה אופ. 90
שוברט אלגרו ד. 947 לארבע ידיים

שוברט רונדו ד. 951 לארבע ידיים
בטהובן בגטלות אופ. 126

שוברט  מומנטים מוסיקליים 

אולם נבון

חמישיית תל אביב - נגנים ומנחים
בהשתתפות הפסנתרן הברזילאי גוסטבו לואיז קארוואלו

 
באך קונטרפונקט מתוך אמנות הפוגה לחליל ולבסון

נינו רוטה מנחה מוזיקלית קטנה לחמישייה
מוצרט עיבוד לקונצ'רטו לפסנתר מס' 23

סרג'ו רודריגו )מלחין ברזילאי( טריו לחליל, לקלרינט ולפסנתר 
מוצרט פרק ראשון מתוך סונטה בדו מז'ור ק. 545

פולנק שישייה

אולם וייז

מרצה: עמית דולברג
אנסמבל מיתר

קלייר מגנאג'י סופרן
גלעד הראל  קלרינט

משה אהרונוב כינור/ויולה
עמית דולברג פסנתר

בלה ברטוק Contrasts לקלרינט, לכינור ולפסנתר
ז'אן פרנסה שלישייה לקלרינט, לויולה ולפסנתר

רוברט שומן סיפורי אגדה אופ. 132 לקלרינט,
לויולה ולפסנתר

שירים מאת פרנץ שוברט ופליקס מנדלסון
)הרועה על הסלע ועוד(

אולם נבון

מרצה: פרופ' יהואש הירשברג
רויטל חכמוב פסנתר

גלעד הילדסהיים כינור
עמנואלה סילבסטרי צ'לו

יעלה אביטל זימרה

שוברט  פנטזיית "הנודד"
שוברט שירים מתוך "הטוחנת היפה"

שוברט  שלישיה מס' 2, אופ. 100

אולם נבון

מרצה: ד"ר רון רגב
אלן שטרנפלד  פסנתר

רועי שילוח  כינור

שוברט סונטה לפסנתר בלה מז'ור, ד. 664
פורה סונטה מס' 1 לכינור ופסנתר בלה מז'ור, אופ. 13

מוסורגסקי "תמונות בתערוכה"

אולם נבון

מרצה: ד"ר רון רגב
איאן פאונטיין )אנגליה(  פסנתר
אריקה גלדזצר )גרמניה ( כינור

צבי פלסר צ'לו

אלגר סונטה לכינור ולפסנתר אופ. 82
יאנאצ'ק "פוחדקה" לצ'לו ולפסנתר

ברהמס שלישיית פסנתר אופ. 87

אולם נבון

13.12.17 - השראה בפסנתר

31.01.18 - "שוברטיאדה", 
בשיתוף עם סידרת פיאנו בנטף

02.05.18 - באך, מוצרט ועוד

02

05
08

09.01.18 - דואו ושלישיה -
קונצרט מיוחד

21.02.18 - קונצרט מחווה
לאלן שטרנפלד

16.05.18 - שירה, קלרינט,
מיתרים ופסנתר

03
06

09

"Inspiration"  "השראה"

וכל  מלחין  כל  בריק.  קיימת  איננה  המוסיקה  ספרות 
ומלאכת  להשראה  מעבר  בתוכם,  מכילים  יצירה 
נחשף  אליהם  וההשפעות  הידע  כל  סך  את  מחשבת, 
המלחין כאשר כתב את יצירתו. לרוב מדובר בהשפעות 
סגנוניות ותהליכים שאינם מודעים – אך לעתים המלחין 
ואף לצטט  לעמיתיו,  מודע לעשות מחווה  בוחר באופן 

יצירות אחרות.

של  תהליכים  באותם  יתמקדו  זו  בעונה  הקונצרטים 
נשמע  קונצרט  בכל  מודעת.  ובלתי  מכוונת  השראה, 
הקשרים  את  ונסביר  בזו,  זו  מותנה  שקיומן  יצירות 
העדינים והמרהיבים הללו, אשר יוצרים את ההיסטוריה 
טובי  מארחים  הקונצרטים  את  כתמיד,  המוסיקה.  של 
עם  יחד  האקדמיה  ותלמידי  מורי  ומנגנים  המרצים, 

אמנים מובילים מהארץ ומהעולם.

כמה מהקונצרטים מתקיימים באולם נבון, אשר נמצא 
הקמפוס.  בתוך  שלנו,  האקדמיה  שליד  התיכון  בבניין 
מצויינת  אקוסטיקה  אינטימית,  יותר  אווירה  זה  לאולם 
בדקו  אנא  יותר.  נוחים  והחניה  והגישה  נפלא,  ופסנתר 
אולם  או  וייז  אולם  מיקומו:  את  קונצרט  לכל  בתוכנית 

נבון.

בברכת האזנה ערבה,

חנה אנגלרד – מפיקת הסדרות
רון רגב – עורך הסדרות


