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המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה
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גלוברזון ,רויטל חכמוב ,אוקסנה יבלונסקיה ,זכריה
פלווין ,רון רגב ,ירון רוזנטל ,אלן שטרנפלד
כינור :ליחי בן-דיין ,רועי שילוח
ויולה :צבי כרמלי
צ'לו :שמואל מגן ,צבי פלסר
קונטרבס :מיכאל קלינגהופר
קלרינט :איליה שוורץ
קרן יער :חזי ניר
בסון :מאוריציו פאז
מרצים :עידו אריאל ,איתן גלוברזון ,מיכאל וולפה,
עמית ויינר ,רון רגב

הסדרה תתקיים בימי רביעי,
בשעה  20:00באולם וייז,
קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם
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בסדרה  7מפגשים של כשעתיים וחצי
הסדרה תמכר למנויים בשלמותה

כרטיסים למפגשים בודדים ימכרו רק אם
יוותרו מקומות לאחר סיום המכירה למנויים
לרכישת מנויים נא לפנות ל:

טלconcerts@jamd.ac.il | 052-3836601 :

לפרטים נוספים נא לפנות אל חנה אנגלרד
טלchana@jamd.ac.il | 02-6759907 :
או באתרwww.jamd.ac.il :
הסדרה מוכרת לצרכי גמול השתלמות
במסגרת מסלול אישי .על המורים לפנות למפקח על
השתלמויות במחוז עבודתם לקבלת אישור

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

מציגה את סדרת הקונצרטים
עונה

מחיר הסדרה למנויים בש"ח
מנוי חדש

530

מנוי ממשיך

480

גימלאים

420

כרטיס בודד

80

למרצים ולסטודנטים של האוניברסיטה העברית ושל
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים הכניסה חופשית
לא תינתן אפשרות לרכוש מנוי בקופה בערב הקונצרט

קמפוס אדמונד ספרא ,גבעת רם ,ירושלים 9190101
טל | 02-6759907 :פקס02-6527713 :
www.jamd.ac.il

הזכות לשינויים שמורה
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העונה ה | 21-תש”ף 2020
 250להולדתו של בטהובן

מרצה :ד"ר עידו אריאל
בטהובן סונטות לפסנתר
אופ 10 .מס'  1ואופ"( 13 .פאתטית")
אירינה ברקוביץ' פסנתר

אנו גאים ושמחים להקדיש לבטהובן את העונה
ה 21-של סידרת האקדמיה שלנו .בקונצרטים יבצעו
מיטב אמני האקדמיה מבחר מיצירותיו של בטהובן,
וכל קונצרט ילווה בהרצאה ,אשר תאיר את היצירות
המנוגנות מזוויות חדשות.

בטהובן שלישיה בסי במול מז’ור לקלרינט,
צ’לו ופסנתר ,אופ11 .
איליה שוורץ קלרינט
שמואל מגן צ’לו
עידו אריאל פסנתר

בברכת האזנה ערבה,

4

בטהובן סונטה לפסנתר אופ101 .
אלן שטרנפלד פסנתר
בטהובן סונטות לצ'לו ופסנתר אופ 102 .מס'  1ו2-
מיכל קורמן צ'לו
רון רגב פסנתר

פאול פרנקנבורגר (פאול בן-חיים) מוטטים
(ביצוע בכורה)
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 - 25.3.20בשלושה ובשבעה

מרצה :ד"ר רון רגב

מרצה :ד"ר עמית ויינר

בטהובן סונטה לפסנתר אופ"( 53 .ולדשטיין")
זכריה פלווין פסנתר
בטהובן סונטות לפסנתר אופ 109 .ואופ31 .
מס' "( 2הסערה")
אוקסנה יבלונסקיה פסנתר

בטהובן שלישיה בדו מינור ,אופ 1 .מס' 3
ליחי בן-דיין כינור
צבי פלסר צ'לו
רויטל חכמוב פסנתר

 - 01.4.20הירואי ופסטורלי
מרצים :פרופ' איתן גלוברזון וד"ר רון רגב
בטהובן סונטה בלה מז'ור ,אופ ,69 .לצ'לו
ולפסנתר
שמואל מגן צ'לו
איתן גלוברזון פסנתר

 - 18.3.20המיסה בדו מז'ור
המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים
מנצח :סטנלי ספרבר
  
בטהובן מיסה בדו מז'ור
(בהשתתפות תלמידי התכנית הקאמרית
למצטיינים ע"ש נזריאן)

 - 12.2.20ראשיתה של התקופה המאוחרת

 - 26.2.20סונטות לפסנתר
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מרצה :פרופ' מיכאל וולפה

מרצה :ד"ר רון רגב
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 - 04.3.20דרמה וקומדיה

בשנת  1770נולד לודוויג ואן בטהובן ,אדם ששינה
את הדרך בה אנו חווים מוסיקה .בכל ז'אנר בו נגע
חולל מהפכה ,תוך שילוב של חשיבה קומפוזיטורית
חסרת תקדים והבנה עמוקה של נפש האדם.

רון רגב  -עורך הסדרות
חנה אנגלרד  -מפיקת הסדרות

1
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בטהובן שביעיה אופ20 .
איליה שוורץ קלרינט
חזי ניר קרן
מאוריציו פאז בסון
ליחי בן-דיין כינור
צבי כרמלי ויולה
צבי פלסר צ'לו
מיכאל קלינגהופר קונטרבס

בטהובן סימפוניה מס' "( 6פסטורלית") בעיבוד
לארבע ידיים
רון רגב וירון רוזנטל פסנתר
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 - 20.5.20אביב וארכידוכס

    
מרצה :ד"ר רון רגב

בטהובן סונטה אופ 24 .לכינור ופסנתר
("האביב")
רועי שילוח כינור
רון רגב פסנתר
בטהובן שלישיה אופ 97 .לכינור ,פסנתר וצ'לו
("ארכידוכס")
רועי שילוח כינור
מיכל קורמן צ'לו
רון רגב פסנתר

