תיאטרון ירושלים שמח וגאה להציג את
פסטיבל פסנתרים השמיני אשר מוקדש למלחין
לודוויג ואן בטהובן לציון  250שנה להולדתו
ניהול אמנותי

לצפייה ישירה לחצו על הכפתור YouTube / Facebook
לפי בחירתכם ,במופע המבוקש בטבלה המצורפת

11.11

פרופ׳
מיכאל
וולפה

ארבעה ימים של מוסיקה נפלאה חינם בדיגיטל

יום רביעי

17:00

20:00

22:25

תזמורת
הקאמרטה הישראלית

התזמורת הסימפונית ירושלים

PIANO COVER STORY

מנצח :אילן וולקוב
סולן :הפסנתרן בשארה הארוני

הפסנתרן אנדי פלדבאו

מנצח :דורון סלומון
סולנים :הפסנתרנים תום בורו,
מלאכי רוזנבאום ומיכל טל

12.11

הפתיחה לאופרה 'פידליו'
קונצ'רטו מס4.
הסימפוניה השלישית ("ארואיקה")

עיבודים לשירים הגדולים של
המוסיקה הקלה משנות השבעים של
המאה הקודמת ועד ימינו

יום חמישי

17:00

20:00

22:00

שלישיית גיא מינטוס

תזמורת ירושלים
מזרח ומערב

תזמורת הרחוב
הירושלמית

מנצח :תום כהן
אמנים אורחים :הזמר דודו טסה
והפסנתרן עמרי מור

מנצח :עידו שפיטלניק
סולן ומנחה:
הפסנתרן והמלחין ניזאר אלכאטר

ערב חגיגי עם הסימפוניה החמישית
המפורסמת של בטהובן ויצירות של מלחינים
מהעולם הערבי

סונטות לאור ירח בשלושה עיבודים

הפסנתרן גיא מינטוס
יחד עם יונתן רוזן [תופים]
ואלון ניר [קונטרבס]
המוסיקה של בטהובן בעיבודי ג'אז
עכשווי ,מוסיקת גרוּב ,פלמנקו,
מוסיקה מזרחית ועוד

13.11

יום שישי

10:30

13:00

אורית וולף ואורחים

קבלת שבת -
מבטהובן ועד נעמי שמר

הפסנתרנית אורית וולף
יחד עם חגי שחם [כינור]
הלל צורי [צ'לו]
והפסנתרנית שיר זמל
היצירות שחיבר בטהובן לרוזן רודולף

הפסנתרן והמעבד דוד זבה
וזמרות האופרה
גוני כנעני והדר עטרי
מבחר שירים עבריים מכל הזמנים לצד כמה
משיריו ועיבודיו של בטהובן

אולפן חי

הקלטות ייחודיות

הקונצרטים ישודרו חינם
בעמוד הפייסבוק

14.11

ובערוץ היוטיוב
מוצ״ש

של תיאטרון ירושלים

18:30

20:30

ישי שעאר אורחים

קונצרט סיום חגיגי

הפסנתרן ישי שעאר יחד עם
דומיטרו פוצ'יטרי [כינור]
ועמנואלה סילבסטרי [צ'לו]

התזמורת הסימפונית ירושלים
מקהלת קפלאטה אורטוריו ירושלים

סונטה לפסנתר מס' " ,17הסערה"
סונטה לפסנתר מס' " ,26הפרידה"
שלישיית פסנתר מס'  ,3בדו מינור

המקהלה הקאמרית אורטוריו ירושלים
והמקהלה הקאמרית של האקדמיה בירושלים

מנצח :זיו קוז'וקרו
סולנים :הפסנתרנים תומר לב ודוראל גולן

לנוחותכם ,תוכלו להירשם לכל
אחד מהאירועים (ללא תשלום!)
ואנו נשלח לכם ביום הקונצרט
תזכורת וקישור לצפייה ישירה.
מחכים לראותכם בקונצרטים!

