 - 15.05.19 10הצרפתים
ראוול "משחקי מים" ו"-מראות" לפסנתר
דביוסי סונטות לכינור ולפסנתר ,לצ'לו ולפסנתר,
לחליל ,לויולה ולנבל

האמנים
המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים
סטנלי ספרבר מנצח

אנסמבל סולני תל אביב

מרצים :גתית בועזסון ופרופ' איתן גלוברזון

ברק טל מנצח

איתן גלוברזון ורון רגב פסנתר
רועי שילוח כינור
שמואל מגן צ'לו
נעם בוכמן חליל
צבי כרמלי ויולה
גתית בועזסון נבל

חמישיית תל אביב

 - 29.05.19 11אנסמבל סולני תל
אביב מארח את איתמר זורמן
מנדלסון קונצ'רטו לכינור ברה מינור
אייל אדלר קונצ'רטו לכינור
צ'ייקובסקי סרנדה למיתרים
מרצה :יפורסם
אנסמבל סולני תל אביב
ברק טל מנצח
איתמר זורמן כינור

הטבה מיוחדת למנויי הסדרה:
כניסה במחיר מיוחד לשלושת
הקונצרטים של התזמורת ע"ש
מנדי רודן
פרטים יפורסמו

רואי אמוץ חליל
יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרינט
איתמר לשם קרן יער
נדב כהן בסון
פסנתר :עידו אריאל ,ברכה בדיל ,אירנה ברקוביץ',
איתן גלוברזון ,אסף זהר ,דרור זמל ,צבי זמל,
רון טרכטמן ,אוקסנה יבלונסקאיה ,שמרית כרמי,
ודים מונסטירסקי ,זכריה פלווין ,רון רגב ,ירון רוזנטל,
אבירם רייכרט ,אלן שטרנפלד
כינור :יובל הרץ ,איתמר זורמן ,רועי שילוח ,מוטי שמיט
ויולה :צבי כרמלי
צ'לו :דמיטרי יבלונסקי ,רז כהן ,שמואל מגן ,צבי פלסר,
מיכל קורמן

חליל :נעם בוכמן
קרן :אנדרס סאנצ׳ס
נבל :גתית בועזסון
זמרה :סטודנטים מצטיינים מהמחלקה הווקאלית
צ'מבלו :דוד שמר
מנצחים :מיכאל קלינהופר
מרצים :עידו אריאל ,גתית בועזסון ,איתן גלוברזון,
אסף זהר ,רון רגב ,דוד שמר ,חברי חמישיית ת״א

תשע״ט

הסדרה תתקיים בימי רביעי,
בשעה 20:00
באולם וייז,
קמפוס אדמונד ספרא גבעת רם
בסדרה  11מפגשים של כשעתיים וחצי

הסדרה תמכר למנויים בשלמותה

2018-2019

מחווה
לשנת ה-

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

טלconcerts@jamd.ac.il | 052-3836601 :

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

מחיר הסדרה למנויים בש״ח
מנוי חדש

840

מנוי ממשיך

750

סטודנטים

300

גימלאים

650

כרטיס בודד

80

לא תינתן אפשרות לרכוש מנוי בקופה בערב הקונצרט

קמפוס אדמונד ספרא ,גבעת רם ,ירושלים ,9190401
טל | 02-6759907 :פקס02-6527713 :
www.jamd.ac.il

הזכות לשינויים שמורה

האקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים

מציגה את סדרת
הקונצרטים לעונה ה20-
מייסד הסדרות :פרופ׳ אסף זהר
עורך הסדרה :ד״ר רון רגב
מפיקת הסדרה :חנה אנגלרד

תשע״ט

2018-2019

מחווה
לשנת ה-

 - 17.10.18 01מחווה למרכז עדן-תמיר
באך קונצ'רטי לשני פסנתרים רי"ב 1062 ,1061 ,1060
ברכה בדיל ״מחווה למוצרט״ לפסנתר סולו
ולהרכב מיתרים
מוצרט קונצ'רטו לשני פסנתרים ק365 .
מרצים :פרופ' אסף זהר וד"ר רון רגב
אוקסנה יבלונסקאיה ,ברכה בדיל ,אסף זהר ,דרור
זמל ,רון טרכטמן ,רון רגב ,ירון רוזנטל פסנתר
הרכב סטודנטים ,בוגרים ומורים
מיכאל קלינגהופר מנצח

 - 21.11.18 02מרוסיה באהבה
סדרת הקונצרטים של האקדמיה למוסיקה ולמחול
בירושלים חוגגת  20שנה להיווסדה .בכל שנה
התמקדנו בנושא אחד :מלחין ,תקופה או רעיון.
השנה נחגוג את הסדרה עצמה ,עם קונצרטים
שייצגו חלק ממגוון הנושאים בהם עסקנו :קונצרטים
שמוקדשים לבאך ,שוברט ,שומאן ורחמנינוב,
ומוסיקה קאמרית לכלים ולקולות .ואורחים נהדרים:
ממקהלת האקדמיה שלנו ,דרך חמישיית תל אביב
וכלה באנסמבל סולני תל אביב .כתמיד ,טובי
הנגנים והמרצים מהאקדמיה ,מהארץ ומחו"ל,
ייפגשו על הבמה שלנו .מחכים לראותכם!

מיצירות רחמנינוב
קטעים קצרים לפסנתר ,סוויטה מס'  2לשני
פסנתרים ,סונטה לצ'לו ולפסנתר ,עיבודי שירים
מרצה :ד"ר רון רגב
דמיטרי יבלונסקי צ'לו
אוקסנה יבלונסקאיה ורון רגב פסנתר

 - 05.12.18 03שוברטיאדה
מיצירות שוברט
סונטה לפסנתר בלה מינור ,ד840 .
שלישיית פסנתר מס' 2

בברכת האזנה ערבה,

מרצה :ד"ר עידו אריאל

חנה אנגלרד – מפיקת הסדרות
רון רגב – עורך הסדרות

ירון רוזנטל ועידו אריאל פסנתר
מוטי שמיט כינור
רז כהן צ'לו

 - 19.12.18 04חמישיית תל אביב
מארחת את הפסנתרן אבירם רייכרט
מוצרט דיברטימנטו
ליגטי  6בגטלות
יואב תלמי יצירה חדשה
גרשווין רפסודיה בכחול (בעיבוד ריינהארד גוצ'י)
מרצים ומנגנים :חברי חמישיית ת"א
רואי אמוץ חליל
יגאל קמינקא אבוב
דני ארדמן קלרינט
נדב כהן בסון
איתמר לשם הקרן
בהשתתפות אבירם רייכרט פסנתר

 - 02.01.19 05הסונטות של בטהובן
מיצירות בטהובן
סונטה אופ 27 .מס׳ " 2אור הירח",
סונטות אופ ,22 .אופ 31 .מס' " 2הסערה",
אופ 31 .מס' 3
מרצה :ד"ר רון רגב
זכריה פלווין ,רון רגב ,אלן שטרנפלד פסנתר

 - 16.01.19 06שומאנסק
מיצירות שומאן
מבחר שירים והרכבים קוליים,
קרייזלריאנה אופ 16 .לפסנתר
בהשתתפות תלמידי המחלקה הווקאלית של
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
מרצים ומנגנים בפסנתר :ד"ר עידו אריאל ,צבי
זמל ,שמרית כרמי ,ודים מונסטירסקי פסנתר

 - 27.02.19 07באך ובני דורו -
הסוויטה הבארוקית
מיצירות בירד ,פרוברגר ,ד'אנגלבר ,פרסל,
קופרמן ובאך לצ'מבלו
באך פתיחה צרפתית לפסנתר
מרצה :פרופ׳ דוד שמר
אירינה ברקוביץ' פסנתר
דוד שמר צ'מבלו

 - 27.03.19 08מוסיקאמרה
דבוז'ק חמישיית פסנתר
שוברט חמישיית מיתרים
מרצה :פרופ' אסף זהר
רועי שילוח ויובל הרץ כינור
צבי כרמלי ויולה
מיכל קורמן וצבי פלסר צ'לו
אסף זהר פסנתר

 - 10.04.19 09מוטטים
מיצירות בוקסטהודה ,האסלר ,חרל"פ ,באך,
ברוקנר ,דיסטלר ,חינסטרה ,מ .וולפה,
ווילקס ,רודריגו וברהמס
מרצה :יפורסם
המקהלה הקאמרית שליו האקדמיה
למוסיקה ולמחול בירושלים
אנדרס סאנצ׳ס קרן
סטנלי ספרבר מנצח

