אלמא מלון ומרכז אמנויות

העונה הקלאסית של אלמא 2019
קונצרט

מוזיקאים

יצירות

1

הקאמרטה
הישראלית:
מוצרט ודבוז׳ק

תזמורת הקאמרטה הישראלית
ירושלים; מנצח :אבנר בירון
כינור :נוח בנדיקס (נגן ראשי,
הפילהרמונית של ברלין)
ויולה :אורי קם (הרביעייה
הירושלמית); צ׳לו :ג׳וליאן שטקל

ו.א .מוצרט :סינפוניה קונצרטית לכינור
וויולה; א .דבוז׳ק :קונצ׳רטו לצ׳לו

4/1/19

2

שלישיית מונדריאן
 פסנתר ,כינורוצ'לו

פסנתר :אוהד בן ארי
כינור :דניאל ברד
צ'לו :הילה קרני

יום

תאריך

שישי

שעה

13:00

ל.ו .בטהובן :שלישיית פסנתר מס' 2
י .ברהמס :שלישיית פסנתר מס' 1
א .קרנק :שלישיית פנטזיה

25/1/19

שישי

13:00

3

סביליה  -וינה -
תל-אביב

כינור :סרגיי אוסטרובסקי
ויולה :גיא בן ציוני; צ'לו :צבי
פלסר; פסנתר :מירי ימפולסקי

רביעיית פסנתר של ברהמס,
ויצירות מאת י .היידן ,ח .טורינה,
פאול בן חיים

22/02/19

שישי

12:00

4

הפרויקט הקאמרי
הישראלי:
רומנסות,
קטעי פנטזיה
והחמישייה
הגדולה

הפרויקט הקאמרי הישראלי:
דייויד מקקרול ,הד-ירון מאירסון,
טומוקו אקסאקה ,מיכל קורמן,
יעל קרת ,טיבי צייגר

5

יוהנס פסיון

תזמורת הבארוק ירושלים
וסולנים; מנצח :ג'ושוע ריפקין

6

סטאבט מאטר

תזמורת הקאמרטה הישראלית
ירושלים; מנצח :פול גודווין
ַאניישקה
ָ
(אנגליה); מצו-סופרן:
ֶר ִליס (פולין); חלילית :ברכה קול

7

רומנטיקה
גרמנית :קלרינט,
פסנתר ,ויולה

ר .שומאן :רומנסות לקלרינט ורביעיית
מיתרים; קטעי פנטזיה אופ;7 .
חמישיית הפסנתר
יצירות מאת המלחינים ההונגרים
ג' .קורטאג ,ג' .ליגטי ,ז .קודאי ,ב .ברטוק

15/3/19

שישי

13:00

י.ס .באך :יוהנס פסיון

23/3/19

שבת

20:00

א .ויוואלדי :״סטאבט מאטר״
י.ס .באך :סוויטה תזמורתית מס׳ 1
יצירות מאת ג׳מיניאני ,הנדל
ואהרון חרל"פ

11/4/19

פ .מנדלסון :סונטה לקלרינט ופסנתר
ר .שומאן :אדג'יו ואלגרו לויולה
ופסנתר; י .ברהמס :סונטה לקלרינט
ופסנתר מס'  ;2מ .ברוך :מוזיקה
לקלרינט ,ויולה ופסנתר

3/5/19

8

הפרויקט הקאמרי
הישראלי :מוצרט
וראוול

הפרויקט הקאמרי
הישראלי :סיון מגן ,איתמר זורמן,
יהונתן בריק ,דייויד מקקרול,
גי אשד ,מיכל קורמן ,טיבי צייגר

9

אליסו וירסלדזה
מנגנת בטהובן

התזמורת הקאמרית הישראלית
פסנתר :אליסו וירסלדזה
מנצח :אריאל צוקרמן

קלרינט :שירלי בריל
פסנתר :יהונתן ענר
ויולה :גלעד קרני

חמישי

שישי

21:00

13:00

מ .ראוול :מבוא ואלגרו ,״קברו של
קופרן״ לשביעייה; ו.א .מוצרט:
רביעיית חליל; קונצ׳רטו לחליל ונבל

15/6/19

שבת

21:00

ל.ו .בטהובן :שלושה קונצ׳רטי
לפסנתר בערב אחד ,הראשון ,השלישי,
והקונצ׳רטו החמישי ״הקיסר״

21/6/19

שישי

13:00

חדש! טריו במחיר מיוחד  -שלושה קונצרטים לבחירה ב-
לרכישה התקשרו  ( *9080א'-ה')12:00-16:00 ,

₪ 240
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רסיטלי עוגב בינלאומיים  -בלעדי באלמא

קסמי העוגב והקול האנושי

אוצרות העוגב

שבת | 11:30 | 5.1

שבת | 11:30 | 19.1

עינת ארונשטיין ושרון פרושנסקי

רומן קרסנובסקי

שתי אמניות צעירות בינלאומיות :נגנית העוגב
הווירטואוזית שרון פרושנסקי ,וזמרת הסופרן
הנפלאה עינת ארונשטיין ,ברסיטל שכמוהו לא
היה בארץ” :אקזולטטה יובילאטה“ מאת מוצרט,
יצירות באך וגבריאל פורה ,ועוד.

תמיד מרגש לשמוע מחדש את רומן קרסנובסקי,
נגן העוגב הישראלי-הבינלאומי שהיה לבן-בית
באלמא .בתכניתו פרלוד ופוגה וכורל של באך,
וכן בתכניתו יצירה מאת מוצרט ,וטוקטה פרי
עטו של רומן עצמו ,ועוד.

העוגב הווירטואוזי

העוגב הרומנטי

שבת | 11:30 | 2.3

שבת | 11:30 | 16.3

לראשונה באלמא :רסיטל עם נגנית העוגב יולנטה
ברינסקה ילידת לטוויה ,נגנית העוגב של כנסיית
״השילוש הקדוש״ בארצה .בתכניתה פרלוד ופוגה
של באך ,סונטה לעוגב של מנדלסון ויצירות
מהרפרטואר העשיר של המלחינים בני ארצה.

לראשונה באלמא :רסיטל של נגנית העוגב
הווירטואוזית לריסה צריקובה מלטוויה .צריקובה,
הנגנית הראשית בכנסיית לותר בריגה ,תנגן
מפסגת הרפרטואר הרומנטי -יצירות של מנדלסון,
ליסט ורגר  -וכן מוזיקה מאת מלחינים לטווים.

יולנטה בריסקה

לריסה צריקובה

מכירת כרטיסים באתר זאפה או התקשרו *9080

