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מאזינים יקרים,
אנו בעיצומה של תקופה שלא ידענו
כמותה ,בעקבות התפרצות מגפת הקורונה.
לאחר תקופת הסתגרות ממושכת,
מתעצמת הכמיהה להאזנה למוזיקה
כמזור לנפש ועולה ביתר שאת הצורך
לחידוש עונת הקונצרטים.
הכנו לכם תוכנית קונצרטים עשירה
ומגוונת ביותר ,הכוללת יצירות מופת כגון
רקוויאם גרמני של ברהמס ומשיח של
הנדל בהשתתפות מקהלות מהארץ ומחו"ל,
וכן יצירות אהובות לצד פניני מוזיקה
מוכרות פחות .נארח סולנים מהשורה
הראשונה כמו הפסנתרנים רוברט לוין
ושימון נרינג ,זוכה פרס ראשון בתחרות
רובינשטיין ,זמרות הסופרן אליסיה אמו
ואיבונה סובוטקה ,זמר הטנור תומס הובס,
הכנר פאבל שפורקל ,המנצח פיליפ פיירלו
ואחרים .נפתח את העונה בקונצרטים
מיוחדים בשיתוף פעולה עם פסטיבל
בטהובן היוקרתי בפולין.
לצד סדרות הקונצרטים בתל אביב,
בירושלים ,בזכרון יעקב ובסביון ,אנו שמחים
לחדש את סדרת הקונצרטים באודיטוריום
מיכאל סלע המחודש במכון ויצמן ברחובות.

20/21

לקאמרטה קשר הדוק והיסטורי עם המכון.
בשנים הראשונות לייסודה נערכו שם
חזרות התזמורת ,הקונצרטים הראשונים
התקיימו באולם זה ועם נגניה נמנו גם
כמה ממדעני המכון .אנו חשים מחוייבות
הן למכון ויצמן הן לקהל מנויינו הנאמן
ברחובות ובסביבתה .אני בטוח שהאולם
המחודש והמשודרג יזמן חוויית קונצרט
מיוחדת במינה.
להתראות באולם הקונצרטים
בבריאות טובה,
אבנר בירון
מנהל מוזיקלי
הקאמרטה הישראלית ירושלים

בנינו תוכנית מוזיקלית מרשימה לעונה
הבאה ,ובמקביל אנו כבר חושבים על שיבה
לחיים מוזיקליים בחודשי הקיץ .אנו מקווים
מאוד שנצליח להשלים את עונת הקונצרטים
שנפסקה .מחויבותינו אליכם בראש מעיינינו,
ונבטיח כי גם אם יהיו הגבלות כמות קהל
לכל קונצרט ,למען בטחוננו הרפואי ,למנויינו
תהיה הזכות והקדימות לכל הקונצרטים,
ונעשה כל שנדרש כדי שכולכם תוכלו
ליהנות מן המוזיקה.

סימפוניה לעולם חדש?
מנויי התזמורת היקרים,

חשוב לנו שתהיו איתנו ,וחשוב לנו להיות
איתכם ,ולכן החלטנו להתחיל בחידוש
המינויים לעונה הבאה ב3.5.2020-
מבלי לגבות כל תשלום בשלב זה ,אלא
רק החל מחודש אוקטובר ,כאשר נראה
שאנו עומדים בהתחייבותנו כלפיכם,
מנויינו היקרים.

האם עולמנו ישוב למנהגיו הישנים טרם
הקורונה או שנאמץ מנהגים חדשים?
לכולנו המוזיקה היא חלק משמעותי
ממקורות החיים ,ואנו רוצים יחדיו למצוא
דרכים לצרוך אותה כחלק מתרבותנו,
על כל הגירויים הרגשיים ,החוויתיים
והאינטלקטואלים שהיא מספקת לנו.

בנוסף לסדרה המרכזית שלנו "כלים
וקולות" ,בנינו מתווה המאפשר לכם
להמיר את יתרות הקונצרטים מן העונה
הנוכחית גם לסדרות אחרות שאנו שותפים
בהן כדוגמת בארוק Baroque+באופרה
וקונצרטים מיוחדים נוספים בהשתתפותנו,
המופיעים בהמשך החוברת.

כל המוזיקאים בקאמרטה מנגנים וחולקים
את החוויה האישית שלהם איתנו כיוון
שזהו צורך פנימי שלהם ,סם החיים והדבר
שהם אוהבים לעשות יותר מכל.

מובן שגם תרומת כרטיסים תתקבל
בהערכה ,לטובת המשך יציבות התזמורת
או להזמנת צוותי רפואה העומלים בימים
אלה יומם וליל בדאגה לבריאותנו ,להזמינם
כאורחיכם להצטרף אלינו ולחלוק בחוויות
המוזיקליות שאנו יוצרים.

לבנות מוסד מוזיקלי מצוין כדוגמת
הקאמרטה אורך שנים ,ולכן כה חשוב לנו
לשמור על התזמורת יחד איתכם ,לחפש
ולמצוא דרכים שיאפשרו לנו ליהנות מן
העולם החדש שאולי אנו עומדים לפתחו.

כולנו תקווה שימים טובים ועשירים
במוזיקה עוד לפנינו,
בברכת בריאות לכולכם,
יורם יונגרמן ,מנהל כללי,
הקאמרטה הישראלית ירושלים

הקאמרטה
הישראלית
ירושלים

מנהל מוזיקלי :אבנר בירון

חברי התזמורת
כינור ראשון
★
מתן דגן
★
נטשה שר
כרמלה ליימן**
רומן יוסופוב
מיכאל פּביה
ארנולד קוביליאנסקי
הלינה קֹורִינ ֶץ
כינור שני
אדוארד רזניק*
הדס פבריקנט*
אומרי צח
מיכאל קונצביץ'
קרן שושני
סמדר שידלובסקי

ויולה
טטיאנה פיין
בוריס רימר
אדוארד שובייב

אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז
קלרינט
שירה אליסף*

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**
אסתר וַל ַ ָדרֶס

בסון
מאוריציו פאז*
קריסטיונס גריגס

קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*
שי פקר

קרן יער
אלון ראובן*
רות ורון

חליל
אסתי רופא*

טימפני
קרן פנפימון־זהבי**

★כנר ראשי *נגן ראשון **משנה לנגן ראשון

מחירי סדרות המינויים בעונה 2020/21
סדרת "כלים וקולות"
במוזיאון תל אביב ,אולם רקנאטי*

יום ו׳  ;13:00מוצ״ש ( 20:00שעון קיץ ;)21:00
יום א׳ 20:00

סדרת "כלים וקולות"
בתיאטרון ירושלים,
אולם הנרי קראון

ימי שלישי או שני בשעה 20:00

חידוש מינוי  8 -קונצרטים

₪ 1100

חידוש מינוי  -מקומות מוזלים**
 8קונצרטים

₪ 1000

מינוי חדש  8 -קונצרטים

₪ 1250

מינוי חדש  -מקומות מוזלים**
 8קונצרטים

₪ 1150

*אנא שימו לב :קונצרט מספר  6בתל אביב יתקיים באולם צוקר בהיכל התרבות.
**המקומות המוזלים בתל אביב ,באולם רקנאטי ,הם שני הגושים הצדדיים ושורות .2-1
**המקומות המוזלים בירושלים ,באולם הנרי קראון ,הם שורות  2-1והיציע העליון.

הסדרה הקלאסית
באלמא זכרון יעקב בשעה 20:00
הסדרה הקלאסית

במכון ויצמן ברחובות בשעה 20:00

מינוי  7קונצרטים

₪ 800

מינוי  6קונצרטים

₪ 700

הסדרה הקלאסית בבית התרבות בסביון בשעה  .20:30לפרטים*8234 :

חידוש המינוי החל מ 3.5.2020-נועד לשריין את מקומותיכם

•חיוב כרטיס האשראי (בשלושה תשלומים) יחל רק בחודש אוקטובר  2020וזאת לאחר שנדע
בוודאות כי אנו עומדים בהתחייבויותינו כלפיכם ועונת הקונצרטים תצא לדרך כמתוכנן.
•תוכלו לשנות את דעתכם ולבטל את המינוי עד .29.9.2020
• שמירת מקומותיכם תתאפשר עד .30.7.2020
• בקשות לשדרוג מקומות יטופלו החל מ.1.8.2020-

ניצול יתרות

מנויים אשר להם יתרות לא מנוצלות לקונצרטים יוכלו השנה להשתמש בהן:
• לכרטיסים נוספים לסדרת כלים וקולות.
• לסדרת בארוק Baroque+באופרה.
• ל 5-מופעים מיוחדים נוספים (מספר המקומות מוגבל).
• או לתרום כרטיסים ולארח את אנשי צוותי הרפואה.

בונוס!

מינוי לתוכניית הקונצרטים בסדרת "כלים וקולות" ( 8תוכניות)
תוכניית הקונצרטים המהודרת ,פרי עטו של בני הנדל ,במחיר של ₪ 100

"השתקפויות״ שלומי שבן והקאמרטה
 3מופעים
הסדרה תתקיים בתל אביב בלבד,
באולם האופרה ,בשעה 21:00

סדרת בארוק Baroque+באופרה
 2מופעים
הסדרה תתקיים בתל אביב בלבד,
באולם האופרה ,בשעה 20:00

רמת מחיר א'

₪ 584

רמת מחיר א'

₪ 280

רמת מחיר ב'

₪ 512

רמת מחיר ב'

₪ 216

ועדי עובדים
גם השנה אפשר לחדש את מינויי
"כלים וקולות" באמצעות ועד עובדים.
מחדשי המינוי דרך ועדיהם יהיו
זכאים לממש את ההטבות למנויים
מול קופת התזמורת.

מינוי פתוח לתל אביב ולירושלים
מינוי ל 6-קונצרטים על פי בחירתכם
האישית (לא כולל את סדרת
"השתקפויות") .מינוי זה יוכל
לשמש גם כמינוי זוגי ל 3-קונצרטים.
ניתן להשתבץ בקונצרטים שבחרתם
החל מתאריך .1.10.2020

מנויי ועדים יתבקשו לשריין את
מקומותיהם עד  30.7.2020באמצעות
חיוג לקופת התזמורת .לאחר מכן
המקומות יישמרו עד לחידוש המינוי
בפועל על ידי הוועד.

*במקומות ישיבה מוזלים

רשימת הוועדים :ארגון גמלאי עיריית
ירושלים ,ארגון הַלל ,ארגון המורים,
הסתדרות המורים ,ארגון מרשל,
ארגון עובדי צה"ל ,חֶבר ,מועדון ״טוב״.

כרטיסים מוזלים
מנוי יוכל לקנות כרטיס נוסף לאורח בהנחה
של כ 20%-ממחיר הקופה לאותו אירוע
(לא כולל את סדרת "השתקפויות").

מחיר מינוי

₪ 850

צעירים
עד גיל *35

 250ש"ח (מינוי אישי
בכפוף לתעודה מזהה)

רכישת המינויים באתרwww.jcamerata.com :

ובקופת התזמורת 1-700-55-2000 :בימים א'-ה'17:00-09:00 :

הזכות לשינויים שמורה

01

31.10.20

זכרון יעקב
zichron

23-25.10.20
תל אביב
Tel aviv

26.10.20

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 השביעית של בטהובןBeethoven's Seventh

אבנר בירון מנצח
)שימון נרינג פסנתר (פולין
)מארצין זדוניק צ'לו (פולין

, לכינור ולפסנתר1 ' סונטה מס/ פנדרצקי
נוסח לצ'לו ולפסנתר
)(בכורה עולמית
21 ' אופ,2 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ שופן
92 ' אופ,7 ' סימפוניה מס/ בטהובן

Avner Biron conductor
Szymon Nehring piano (Poland)
Marcin Zdunik cello (Poland)
Penderecki / Sonata no. 1
for violin and piano, version for cello
and piano (World premiere)
Chopin / Piano Concerto no. 2, op. 21
Beethoven / Symphony no. 7, op. 92

זוכה הפרס הראשון בתחרות רובינשטיין בקונצרט פתיחת עונה מרתק
A captivating season opening concert
featuring Rubinstein Competition winner

02

19.11.20

סביון
Savyon

20-22.11.20
תל אביב
Tel aviv

17.11.20

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 מסע אנגליEnglish Voyage

)שו צ'ונג מנצח (סין
)תומס הובס טנור (אנגליה
נטשה שר כינור

 פרלוד לכלי קשת/ פינזי
" "העפרוני ממריא/ ווהן ויליאמס
לכינור ולתזמורת
 לקרן ולכלי קשת, סרנדה לטנור/ בריטן
" "לונדון,104 ' סימפוניה מס/ היידן

Xu Zhong conductor (China)
Thomas Hobbs tenor (England)
Natasha Sher violin
Finzi / Prelude for strings
Vaughan Williams / "The Lark Ascending"
for violin and orchestra
Britten / Serenade for tenor, horn and strings
Haydn / Symphony no. 104, "London"

יצירות שנכתבו
,בהשראת אנגליה
עם זמר הטנור
הנפלא תומס הובס
Works inspired
by England,
performed by
acclaimed tenor
Thomas Hobbs

03

16.12.20

רחובות
Rehovot

18-20.12.20
תל אביב
Tel aviv

15.12.20

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 משיח/ הנדל

אבנר בירון מנצח
) שווייץ/ אליסיה אמו סופרן (ספרד
)רובין בלייז קונטרה טנור (אנגליה
)מארק ויילד טנור (אנגליה
)ניקולס מוג בריטון (אנגליה
המקהלה הפילהרמונית
) רומניה,'הממלכתית טרנסילווניה (קלוז
56  רי"ה, משיח/ הנדל

Handel’s Messiah

Avner Biron conductor
Alicia Amo soprano (Spain / Switzerland)
Robin Blaze counter tenor (England)
Mark Wilde tenor (England)
Nicholas Mogg baritone (England)
The Transylvania State
Philharmonic Choir (Cluj, Romania)
Handel / Messiah, HWV 56

יצירתו המונומנטלית של הנדל בביצוע
סולנים ומקהלה מהשורה הראשונה באירופה
Handel's monumental work performed
by leading European soloists and choir
הזכות לשינויים שמורה
Subject to changes
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21.1.21

סביון
Savyon

27.1.21

רחובות
Rehovot

28.1.21

זכרון יעקב
zichron

22-24.1.21
תל אביב
Tel aviv

26.1.21

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

הווירטואוז הצ'כי
במבט מרענן על יצירת
המופת של מנדלסון
The Czech virtuoso
with a fresh
perspective on
Mendelssohn's
Masterpiece

 וירטואוזים בכחולVirtuosi in Blue

אבנר בירון מנצח
)פאבל שפורקל כינור (צ'כיה
מוקי זוהר אבוב
 קונצ'רטו לאבוב ברה מינור/ לברון
64 ' אופ, קונצ'רטו לכינור/ מנדלסון
 וריאציות על נושא/ רון וידברג
מאת מוצרט
543 ' ק,39 ' סימפוניה מס/ מוצרט

Avner Biron conductor
Pavel Šporcl violin (Czech Republic)
Muki Zohar oboe
Lebrun / Oboe Concerto in D minor
Mendelssohn / Violin Concerto, op. 64
Ron Weidberg / Variations on a Theme
by Mozart
Mozart / Symphony no. 39, K. 543
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18.2.21

סביון
Savyon

17.2.21

זכרון יעקב
zichron

19-21.2.21
תל אביב
Tel aviv

22.2.21

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 רקוויאם גרמני/  ברהמסBrahms' German Requiem

אבנר בירון מנצח
)איבונה סובוטקה סופרן (גרמניה
)תומס באואר בס (גרמניה
אסתי רופא חליל
) פולין, (ורוצלבNFM מקהלת
האנסמבל הקולי הישראלי

 רקוויאם לחליל סולו/ קזואו פוקושימה
118 ' אופ, שירה אלגית/ בטהובן
45 ' אופ, רקוויאם גרמני/ ברהמס

Avner Biron conductor
Iwona Sobotka soprano (Germany)
Thomas Bauer bass (Germany)
Esti Rofé flute
NFM Choir (Wroclaw, Poland)
The Israeli Vocal Ensemble
Kazuo Fukushima / Requiem for flute solo
Beethoven / Elegischer Gesang, op. 118
Brahms / Ein deutsches Requiem, op. 45

הרקוויאם
שהקדיש ברהמס
"ל"כל המין האנושי
לצד מוזיקה מאת
פוקושימה ובטהובן
The Requiem that
Brahms dedicated
to "The entire
human species"
along with the
music by
Fukushima and
Beethoven
הזכות לשינויים שמורה
Subject to changes
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18.3.21

סביון
Savyon

17.3.21

זכרון יעקב
zichron

*19-21.3.21
תל אביב
Tel aviv

22.3.21

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 בארוק זוהרBaroque Brilliance

,פיליפ פיירלו מנצח
)ויולה דה גמבה (בלגיה
)האנה ביודי־הירט סופרן (צרפת
מתן דגן כינור

,156  פתיחה מקנטטה/ באך
""אני עומד ורגלי האחת בקבר
4 ' קונצ'רטו ברנדנבורגי מס/ באך
" "קנטטת החתונה,202  קנטטה/ באך
 גשרים לבאך/ גיה קנצ'לי
 סויטה לוויולה דה גמבה/ טלמן
ולכלי קשת
170  רי"ה," קנטטה "בלהבות/ הנדל

Philippe Pierlot conductor,
viola da gamba (Belgium)
Hanna Bayodi-Hirt soprano (France)
Matan Dagan violin
Bach / Overture from Cantata 156,
"Ich steh mit einem Fuss im Grabe"
Bach / Brandenburg Concerto no. 4
Bach / Cantata 202, "Wedding Cantata״
Giya Kancheli / Bridges to Bach
Telemann / Suite for viola da gamba
and strings
Handel / Cantata "Tra le fiamme", HWV 170

מבחר יצירות
מופת של
ענקי הבארוק
Selected
Masterpieces
by the greatest
Baroque
composers

*הקונצרטים בתל אביב יתקיימו
 אולם צוקר,בהיכל התרבות
*Tel Aviv concerts will take place at
Heichal Hatarbut, Zucker Hall
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20.5.21

רחובות
Rehovot

24.5.21

זכרון יעקב
zichron

21-23.5.21
תל אביב
Tel aviv

25.5.21

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 מסע הקסם המסתוריMagical Mystery Tour

יפורסם בהמשך מנצח
)סופי קלוסמן סופרן (גרמניה
)לודוויג מיטלהמר בריטון (גרמניה

" "מסע/ ג'ון קוריליאנו
" מתוך "קרן הפלא של הנער/ מאהלר
בעיבוד קלאוס סימון
," "שירי המעלות/ בנו ברדי
לבריטון ולתזמורת
200 ' ד,3 ' סימפוניה מס/ שוברט

מסע בעקבות
הקסם המוזיקלי
ביצירתו של מאהלר
A Journey in
the footsteps of
Mahler work's
musical magic

TBA conductor
Sophie Klussmann soprano (Germany)
Ludwig Mittelhammer baritone (Germany)
John Corigliano / "Voyage"
Mahler / from "Des Knaben Wunderhorn"
arr. Klaus Simon
Benno Bardi / "The Song of Ascent"
for baritone and orchestra
Schubert / Symphony no. 3, D. 200
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24.6.21

סביון
Savyon

30.6.21

זכרון יעקב
zichron

*25-27.6.21
תל אביב
Tel aviv

29.6.21

ירושלים
Jerusalem

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 הקונצ'רטי הגדולים/  מוצרטMozart / The Great Concertos
אבנר בירון מנצח
)רוברט לוין פסנתר (ארה"ב

 קונצ'רטו רומני/ ליגטי
491 ' ק,24 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ מוצרט
503 ' ק,25 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ מוצרט
" "צבאית,100 ' סימפוניה מס/ היידן

Avner Biron conductor
Robert Levin piano (USA)

Ligeti / Concerto Românesc
Mozart / Piano Concerto no. 24, K. 491
Mozart / Piano Concerto no. 25, K. 503
Haydn / Symphony no. 100, "Military"

 מגדולי,רוברט לוין
המבצעים של
 ינגן,יצירות מוצרט
שניים מהקונצ'רטי
הגדולים לפסנתר
Robert Levin, one
of the greatest
performers of
Mozart's works,
will play two of
the grand piano
concertos

25.6 ,*הקונצרט ביום ו׳
14:30 יחל בשעה
*The concert on
Friday, 25.6
will begin at 14:30

לוח קונצרטים Concert SCHEDULE /
תל אביב
Tel Aviv

מספר
קונצרט שם הקונצרט
16

אביב גדג' ושלומי שבן

11

גשרים מוזיקליים

ירושלים
Jerusalem

יום ד׳ | WED | 14.10
יום ו׳ | FRI | 30.10

1

השביעית של בטהובן

23-25.10

יום ב׳ | mon | 26.10

2

מסע אנגלי

20-22.11

יום ג׳ | TUE | 17.11

9

הנדל  /״אריודנטה״

3

הנדל  /משיח

12

היידן  /מוצרט  /פיאצולה

שבת | sat | 26.12

17

אביתר בנאי ושלומי שבן

יום ד׳ | WED | 13.1

4

וירטואוזים בכחול

13

מוצרט אומן הקונצ'רטו

5

ברהמס  /רקוויאם גרמני

14

ברוך  /אלגר

שבת | sat | 6.3

6

בארוק זוהר

19-21.3

10

מוצרט " /המלך הרועה"

7

מסע הקסם המסתורי

21-23.5

18

אלי דג'יברי ושלומי שבן

יום ה׳ | thu | 27.5

15

שומן  /צ'ייקובסקי

8

מוצרט  /הקונצ'רטי הגדולים
סדרת המינויים*
*series subscription

זכרון יעקב
Zichron

שבת | sat | 31.10

יום ב׳ | MON | 30.11
יום ג׳ | TUE | 15.12

18-20.12

22-24.1

יום א׳ |  sun | 3.1יום ד׳ | WED | 30.12
יום ג׳ | TUE | 26.1.21

שבת | sat | 6.2
יום ב׳ | MON | 8.2

19-21.2

יום ה׳ | THU | 28.1
יום ו׳ | FRI | 5.2
יום א׳ | SUN | 7.2

יום ב׳ |  mon | 22.2יום ד׳ | wed | 17.2
יום ה׳ | thu | 4.3
יום ב׳ |  mon | 22.3יום ד׳ | wed | 17.3

יום א׳ | sun | 11.4
יום ג׳ |  TUE | 25.5יום ב׳ | mon | 24.5

שבת | sat | 5.6
סדרת השתקפויות
Reflections series

25-27.6

יום ג׳ |  TUE | 29.6יום ד׳ | wed | 30.6
סדרת בארוק +באופרה
BAROQUE+ series

קונצרטים נוספים
other concerts

Concert Concert Name
Number
16

Aviv Guedj & Shlomi Shaban

11

Musical Bridges

1

Beethoven's Seventh

2

English Voyage

9

Handel / "Ariodante"

3

Handel’s Messiah

12

Haydn / Mozart / Piazzolla

17

Eviatar Banai & Shlomi Shaban

4

Virtuosi in Blue

13

Mozart the Concerto Master

5

Brahms' German Requiem

14

Bruch / Elgar

6

Baroque Brilliance

10

Mozart / "Il Rè Pastore"

7

Magical Mystery Tour

18

Eli Degibri & Shlomi Shaban

15

Schumann / Tchaikovsky

8

Mozart / The Great Concertos

סביון
Savyon

רחובות
Rehovot
THU | 29.10 | יום ה׳

THU | 19.11 | יום ה׳
WED | 16.12 | יום ד׳
THU | 31.12 | יום ה׳
THU | 21.1 | יום ה׳

WED | 27.1 | יום ד׳

THU | 18.2 | יום ה׳
sun | 7.3 | יום א׳
THU | 18.3 | יום ה׳
THU | 20.5 | יום ה׳
sun | 6.6 | יום א׳
THU | 24.6 | יום ה׳

. אלא אם מפורסם אחרת20:00-) וביום א׳ ב21:00- (בשעון קיץ ב20:00- במוצ"ש ב,13:00-*סדרת כלים וקולות בתל אביב מתקיימת ביום ו׳ ב
*TLV subscription concert series is held at TLV Museum on Fri. 13:00, Sat. 20:00 (summer clock 21:00) and Sun. 20:00, unless otherwise advertised.

בארוק +באופרה
בשיתוף עם האופרה הישראלית
שתי אופרות בביצוע קונצרטי
ניהול אמנותי :אבנר בירון

BAROQUE+
IN COLLABORATION WITH THE ISRAELi Opera
TWO OPERAS IN CONCERT PERFORMANCES
Artistic directors: Avner Biron

09

אריודנטה גאורג פרידריך הנדל
ARIODANTE GEORG FRIEDRICH HANDEL

מזימות אפלות בחצר מלך סקוטלנד מעמידות בסכנה את אהבתם
של נסיך ובת מלך באחת האופרות המרתקות של הנדל.
איתן שמייסר מנצח | שירית לי וייס במאית
Ethan Schmeisser Conductor | Shirit Lee Weiss Director

10

יום ב׳ | MON | 20:00 | 30.11.20

המלך הרועה וולפגנג אמדאוס מוצרט
Il rÈ pastore Wolfgang Amadeus Mozart
אלכסנדר מוקדון כובש את צידון וממליך יורש עצר צעיר
המעדיף את האהבה על פני המלוכה.

אבנר בירון מנצח | שירית לי וייס במאית
Avner Biron Conductor | Shirit Lee Weiss Director

יום א׳ | SUN | 20:00 | 11.4.21

המופעים יתקיימו בבית האופרה ,המשכן לאמנויות הבמה ,תל אביב
Performances will take place at The Opera House, The Tel Aviv Performing Arts Center

29.10.20

רחובות
rehovot

גשרים מוזיקליים

אבנר בירון מנצח
)מארצין זדוניק צ'לו (פולין
)לוקאש קרופינסקי פסנתר (פולין
*)שימון נרינג פסנתר (פולין
**)אנדז'יי חורוסינסקי עוגב (פולין

 בדו מז'ור1 ' קונצ'רטו לצ'לו מס/ היידן
19 ' אופ, בלדה/ פורה
*21 ' אופ,2 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ שופן
** קונצ'רטו לעוגב/ הנדל
*ברחובות בלבד
**בזכרון יעקב בלבד

30.10.20

זכרון יעקב
zichron

Musical Bridges

Avner Biron conductor
Marcin Zdunik cello (Poland)
Łukasz Krupiński piano (Poland)
Symon Nehring piano (Poland)*
Andrzej Chorosinski organ (Poland)**
Haydn / Cello Concerto no. 1 in C major
Fauré / Ballade, op. 19
Chopin / Piano Concerto no. 2, op. 21*
Handel / Organ Concerto**
*In Rehovot only
**In Zichron Yaakov only
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31.12.20

סביון
Savyon

30.12.20

זכרון יעקב
zichron

26.12.20

תל אביב
Tel aviv

*3.1.21

ירושלים
Jerusalem

 פיאצולה/  מוצרט/  היידןHaydn / Mozart / Piazzolla
דמיטרי ברלינסקי כינור
) ארה"ב/ (רוסיה
הלל צרי צ'לו
אלון ראובן קרן

2 ' קונצ'רטו לצ'לו מס/ היידן
VIIb:2 ' הוב,ברה מז'ור
4  קונצ'רטו לקרן מס׳/ מוצרט
495 ' ק,במי במול מז'ור
 ארבע העונות/ פיאצולה
בבואנוס איירס

Dmitri Berlinsky violin
(Russia / USA)
Hillel Zori cello
Alon Reuven horn

Haydn / Cello Concerto no. 2
in D major, Hob. VIIb:2
Mozart / Horn Concerto no. 4
in E flat major, K. 495
Piazzolla / Four Seasons of
Buenos Aires

*הקונצרט בירושלים יתקיים
באוניברסיטה המורמונית
*The concert in Jerusalem
will be held at the
Brigham Young University

8.2.20

תל אביב
Tel aviv

תוכנית ב׳

7.2.20

זכרון יעקב
zichron

6.2.20

תל אביב
Tel aviv

תוכנית א׳

5.2.20

זכרון יעקב
zichron

 מוצרט אומן הקונצ'רטוMozart the Concerto Master
אבנר בירון מנצח

מיני פסטיבל של שתי תוכניות
ממיטב הקונצ'רטי הנפלאים של
 לפסנתר ולכלי נשיפה,מוצרט לכינור
.בביצוע סולנים אורחים וסולני התזמורת
.פרטים בהמשך

Avner Biron Conductor

Mini Festival of two programs
featuring the best of Mozart’s
wonderful Concerti for violin, piano
and winds, performed by guest
soloists and Orchestra soloists.
Details to be announced.
.

1

14

7.3.21

רחובות
rehovot

 אלגר/ ברוך

)אלכסנדרה קונונובה כינור (רוסיה
)אדריאן לה מארקה ויולה (צרפת
)אדגר מורו צ'לו (צרפת

,47 ' אופ, כל נדרי/ ברוך
נוסח לוויולה ולכלי קשת
26 ' אופ,1 ' קונצ'רטו לכינור מס/ ברוך
85 ' אופ, קונצ'רטו לצ'לו/ אלגר

6.3.21

תל אביב
Tel aviv

*4.3.21

ירושלים
jerusalem

Bruch / Elgar

Alexandra Conunova violin (Russia)
Adrien La Marca viola (France)
Edgar Moreau cello (France)
Bruch / Kol Nidrei, op. 47,
arr. for viola and strings
Bruch / Violin Concerto no. 1, op. 26
Elgar / Cello Concerto, op. 85

*הקונצרט בירושלים
יתקיים בימקא
*The concert in
Jerusalem will be
held at YMCA

6.6.21

רחובות
rehovot

5.6.21

תל אביב
Tel aviv

 צ׳ייקובסקי/ שומן

)אלכסנדר קוברין פסנתר (רוסיה
) גרמניה/ כריסטינה בראבץ כינור (דרא"פ

54 ' אופ, קונצ'רטו לפסנתר/ שומן
35 ' אופ, קונצ'רטו לכינור/ צ'ייקובסקי

Schumann / Tchaikovsky

Alexander Kobrin piano (Russia)
Christina Brabetz violin
(South Africa / Germany)
Schumann / Piano Concerto, op. 54
Tchaikovsky / Violin Concerto, op. 35

את היצירות שנכתבו במקור
להרכב סימפוני התאים לתזמורת
.מוקטנת מרדכי רכטמן
The compositions, originally
written for Symphonic
ensemble, were adapted
for a smaller orchestra by
Mordechai Rechtman.

1

שלומי שבן והקאמרטה
Shlomi Shaban & the Camerata
השתקפויות | Reflections

עונה חדשה עם שילובים מפתיעים בין מוזיקה קלאסית לפופולארית
ניהול אמנותי :שלומי שבן ואבנר בירון

A new season with surprising classical and popular music combinations
Artistic directors: Shlomi Shaban & Avner Biron

16

אביב גדג'  -תפילה ליחיד ולתזמורת
AVIV GUEDJ - SOLO PRAYER WITH ORCHESTRA

אביב גדג' ,מוזיקאי הסוחף אחריו קהל אוהבים אדוק ומהופנט ,יביא אל הבמה ביחד עם
להקתו ועם התזמורת את שיריו מימי להקת "אלג'יר" ועד לחומרים עכשוויים וחדשים.

17

18

יום ד׳ | WED | 21:00 | 14.10.20

אביתר בנאי והתזמורת | EVIATAR BANAI WITH THE ORCHESTRA

היופי ,העדינות ,הנועזות ,החמלה והחסד במוזיקה של היוצר המחונן,
יזכו לראשונה למעטפת תזמורתית בעיבודים מיוחדים שייכתבו לערב זה.

יום ד׳ | WED | 21:00 | 13.1.21

ערב מיוחד עם אלי דג'יברי | A SPECIAL EVENING WITH ELI DEGIBRI

הסקסופוניסט הכריזמטי עטור הפרסים והשבחים ,שלא מפסיק להרחיב ולאתגר את
גבולות הז'אנר ,במופע וירטואוזי שילהטט בו עם התזמורת ועם אורחים נוספים.

יום ה׳ | THU | 21:00 | 27.5.21

המופעים יתקיימו בבית האופרה ,המשכן לאמנויות הבמה ,תל אביב
Performances will take place at The Opera House, The Tel Aviv Performing Arts Center
הזכות לשינויים שמורה | Subject to changes

The Reflections Series:
Shlomi Shaban and the Camerata
3 concerts
Tel Aviv, Israel Opera Auditorium
21:00
Price Level 1

NIS 584

Price Level 2

NIS 512

Workplace committees
"Va'adei Ovdim"
Like in the past, InstruVocal series
subscriptions can be renewed by
workplace committees. Benefits
accruing from the subscription may
be obtained by subscription holders
via the ICJ box office.

Baroque+ Series
at the opera
2 concerts
Tel Aviv, Israel Opera Auditorium
20:00
Price Level 1

NIS 280

Price Level 2

NIS 216

Open subscription
6 concerts of your choice in
Jerusalem or Tel Aviv (not including
the Reflections series), or a pair of
tickets for any 3 concerts.
Reservations for your concert
choices can be made from 1.10.2020.
Subscription
NIS 850
price

InstruVocal series subscribers may
reserve seats until 30.7.2020 by
calling the orchestra's box office;
reserved seats will be held until the
subscription is renewed by the "Va'ad".

*reduced price seats only

Workplace committees:
Jerusalem Municipality Retirees,
Hallel & Marshal organizations,
Teachers' Organization (Irgun
Hamorim), Teachers' Federation
(Histadrut Hamorim), IDF employees,
"Hever" & "Tov" clubs.

Single reduced-rate tickets
Subscribers interested in
purchasing an additional single
ticket for an accompanying guest
will receive a 20% discount from
the box office price (not including
“Reflections” series).

Age 35
or younger

NIS 250* (subject to
presentation of ID)

Ticket acquisition at www.jcamerata.com or 1-700-55-2000
Sunday through Thursday 09:00-17:00

Subject to changes

SUBSCRIPTION PRICES FOR 2020/21
The InstruVocal Series
at the Tel Aviv Museum
of Art, Recanati Hall

Friday 13:00, Saturday 20:00
(summer clock 21:00), Sunday 20:00*

The InstruVocal Series
at the Jerusalem Theater,
Henry Crown Hall
Tuesday (or Monday) 20:00

Subscription Renewal
8 Concerts

NIS 1100

Subscription Renewal
8 Concerts, Reduced Rate**

NIS 1000

New Subscription
8 Concerts

NIS 1250

New Subscription
8 Concerts, Reduced Rate**

NIS 1150

*Concert no. 6 will be held at Zucker Hall, Tel Aviv Bronfman Auditorium (Heichal HaTarbut).
**In the Tel Aviv Museum Recanati Hall, reduced rates are for the two side tiers & rows 1-2; In
the Jerusalem Theater Henry Crown Hall, reduced rates are for rows 1-2 & the upper gallery.

The Classical Series
at Elma Arts Complex,
Zichron Yaakov at 20:00
Subscription
7 Concerts

NIS 800

The Classical Series at the
Michael Sela Auditorium,
Weizmann Institute of
Science, Rehovot at 20:00
Subscription
6 Concerts

NIS 700

The Classical
Series at
the Savyon
Culture Center
at 20:30

Tickets: *8234

The current subscription renewal is merely to reserve your seats.

• Credit card billing (in 3 payments) will begin in October 2020 and only once
we know for sure we are able to fulfill our obligations to you and that the
concert season will begin as planned.
•Y
 ou may change your mind and cancel the subscription by 29.9.2020.
•R
 eservation of current seats for renewing subscribers is possible until 30.7.20.
•S
 eating upgrades will be handled from 1.8.2020.

Utilizing balances

Subscribers who retain unused balances for concerts may use them in the
current season for:
•E
 xtra tickets of the InsruVocal Series.
•B
 aroque+ Series at the opera.
• 5 special concerts (limited seating).
• T ickets can also be donated to host members of the medical profession.

the israel
camerata
jerusalem
music director: avner biron

The musicians
1st Violin
Matan Dagan★
Natasha Sher★
Carmela Leiman*
Arnold Kobiliansky
Halina Korinets
Michael Pavia
Roman Yusupov
2nd Violin
Eduard Reznik*
Hadas Fabrikant*
Michael Kontsevich
Smadar Schidlowsky
Keren Shoshani
Omri Tzach

Viola
Tatiana Fine
Boris Rimmer
Eduard Shubaev
Cello
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov**
Esther Valladares

Clarinet
Shira Elyasaf*
Bassoon
Mauricio Paez*
Kristijonas Grigas

Bass
Dmitri Rozenzweig*
Shai Peker

French Horn
Alon Reuven*
Ruth Varon

Flute
Esti Rofé*

Timpani
Karen Phenpimon-Zehavi*

Concertmaster *Principal player **Assistant principal

★

Oboe
Muki Zohar*
Ori Meiraz

Our obligation to you is our highest
priority, and we promise that should
there be capacity constraints, our
subscribers will have top priority
for our concerts and enjoy our
music-making.

New World Symphony?
Dear Subscribers,
Has our world returned to its old
habits before the pandemic, or has it
adopted new ones? Music plays an
essential role in our lives, and together
we would like to find ways to acquire
it into our culture, with all of the
emotional, experiential and intellectual
impetus it brings to us.
All Camerata musicians share their
personal experiences with us. Playing
is their raison d'être. It is what they
love to do most of all.
Building an institution of excellence
like the Camerata takes years,
and for this reason, it is so important
to find ways to enable us to enjoy
this new world we are perhaps
about to enter.
We have put together an exciting
musical program for the next season,
while simultaneously thinking about
a return to musical activity in the
summer months. We genuinely hope
that we will be successful in salvaging
the concerts that were postponed.

We want to be with you, and we
want you to be with us. Therefore
we decided to begin renewing
subscriptions for the next season
on 3.5.2020, not billing at this
stage, but instead wait until
October, when we are sure to be
able to fulfill our obligations to you,
our cherished subscribers.
In addition to our chief "InstruVocal"
series, we have devised a plan
that will enable you to utilize the
remaining balance of concerts
from this season for other musical
events we are partners in, such as
Baroque+ at the opera and other
events in this season's program.
We will greatly appreciate the
donation of tickets for the continued
stability of the orchestra, or perhaps
you would consider inviting medical
professionals working day and
night to preserve our health, to
share the musical experiences
our orchestra creates.
We are hopeful for a season filled with
beautiful music and good health,
Yoram Youngerman
Executive Director
The Israel Camerata Jerusalem

Dear Listeners,
As a result of the Corona virus, we
find ourselves in the midst of a
unique period. The desire to listen
to music to restore the soul has
intensified, along with the need to
plan a new season of concerts.
We have prepared a rich and
diverse concert program, including
masterpieces such as Brahms' German
Requiem and Handel's Messiah
performed by Israeli and international
choirs, together with much loved
pieces and less known musical
treasures. We will host top soloists
such as pianists Robert Levin and

Szymon Nehring (first prize winner of
the Rubinstein Competition), sopranos
Alicia Amo and Iwona Sobotka,
tenor Thomas Hobbs, violinist Pavel
Šporcl and conductor Philippe
Pierlot, amongst others. This season
will open with special concerts in
cooperation with the prestigious
Beethoven Festival in Poland.
In addition to our regular concert
series in Tel Aviv, Jerusalem, Zichron
Yaacov and Savyon, we are pleased
to reintroduce the concert series at
the Weizmann Institute in Rehovot,
in the newly renovated Michael Sela
Auditorium. During the first years,
many Camerata rehearsals and
concerts took place in this hall and
some of the musicians were among
the Institute's scientists. We are
committed to the Institute and to our
loyal subscribers in Rehovot and the
surrounding area. I am sure that this
remodeled hall will provide you with
a unique musical experience.
Looking forward to see you in good
health in the concert halls,
Avner Biron
Musical Director
The Israel Camerata Jerusalem
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Board of Directors and Members of the Association

*Member of the board

Yair Green, Adv.*, Chairman | Jacob Aizner*, Prof. Ruth Arnon*, Avner Azulay,
Talma Barabash-Knoller, CPA, Prof. Avi Ben Basat, Prof. Shlomo Biderman,
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Prof. Dafna Schwartz*, Dov Shafir, Baruch Shalev, Dr. Lea Shamir-Shinan,
Yehuda Zisapel, Gershon Zohar, *Member of the board
Administration

CEO: Yoram Youngerman Administrative Manager: Michael Kontsevich
Producer: Anat Richter Marketing Manager: Sarah Taylor David
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We have a magical season for you...

