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צפונה וקדמה

הקאמרטה הישראלית ירושלים

מייסד ומנהל מוסיקלי :אבנר בירון
יועץ :יוסף ברדנשוילי
חברי התזמורת
כינור ראשון
מתן דגן*
נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יו ּקי אישיזאקה
דניס ג'רסי
רומן יוסופוב
סופיה קירסנובה

*נגן ראשי **משנה לנגן ראשי

כינור שני
הדס פבריקנט*
אדוארד רזניק*
אומרי צח
ארנולד קוביליאנסקי
מיכאל קונצביץ'
קרן שושני

ויולה
מיכאל פלסקוב*
דורון אלפרין
בוריס רימר
אדוארד שובייב

צ'לו
צבי אורליאנסקי*
מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**
קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*
אלכסנדר אוסיפנקו

בסון
מאוריציו פאז*
קריסטיונס גריגס

חליל
אסתי רופא*
אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז

קרן יער
אלון ראובן*
רות ורון
טימפני
קרן פנפימון־זהבי*

נגנים אורחים :נעמה נוימן ,חליל; יפים אייזנשטדט ,צ'לו; יזהר קרשון ,עוגב וצ'לסטה; גתית בועזסון ,נבל; מעין דוארי ,דרבוקה
חברי העמותה וחברי הוועד המנהל
רוני זהבי* ,יו"ר
אבנר אזולאי*
יעקב אייזנר*
ד"ר חנן אלון
פרופ' רות ארנון*

*חברי הוועד המנהל

פרופ' שלמה בידרמן
ד"ר יורם בלשר*
פרופ' אבי בן בסט
רו"ח תלמה ברבש־קנולר
פרופ' בני גיגר*
עו"ד יאיר גרין*

אפרת וימן גרשוני*
אילן דה פריס*
רוברט דרייק
פרופ' משה הדני*
גרשון זוהר
יהודה זיסאפל

רות חשין*
ניסים לוי
משה מיכלס*
פרופ' מנחם פיש
אורלי פרומן*
פרופ' שמואל קבילי

רו"ח רענן קופ*
פרופ' אורי קרשון
פרופ' דפנה שוורץ*
לאה שמיר־שנאן
ברוך שלו
דב שפיר

הצוות האדמיניסטרטיבי
מנהל כללי :בן ציון שירה
מנהל אדמיניסטרטיבי :מיכאל קונצביץ'
מפיקה :ענת ריכטר

מנהלת שיווק :תמר אומנסקי
מנהלת מכירות :דגן פדר
מכירות :גילי גרינברג
ספרנית :תמר רייס

מנהל במה :ואלרי אקסיונוב
יועץ משפטי :עו"ד עמי פולמן
הנהלת חשבונות :שרית יצחקי

מחלקת מנויים / 1-700-55-2000 :בימים א'-ה' 17:00-09:00
משרד התזמורת :רח' ההגנה  ,13הגבעה הצרפתית ,ירושלים  /טל / 02-5020503 :פקס02-5020504 :
כתובתנו באינטרנט / www.jcamerata.com :אימיילinfo@jcamerata.com :
התזמורת נתמכת על ידי :משרד התרבות והספורט | עיריית ירושלים ,האגף לתרבות ומסתייעת בתורמים שונים.

חפשו אותנו

ּ ָפסִ י הְ יו ִֹקי מנצח (פינלנד)
שחר לביא מצו־סופרן (ישראל)
מקהלת טָ ְּפי ֹולָה (פינלנד)
יאן סיבליוס ()1957-1865
שישה שירים פיניים א־קפלה אופ' 18
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כפר סבא  /היכל התרבות העירוני
יום ד' 7.6.17 ,בשעה 20:30
סביון  /בית התרבות
יום ה' 8.6.17 ,בשעה 20:30

מיכאל וולפה ()1960
"מזרח" פואמה סימפונית מספר 9
למקהלת ילדים ולתזמורת קאמרית
לזכרו של ישראל אלירז (בכורה עולמית)

תל אביב  /מוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם רקנאטי
יום ו' 9.6.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 10.6.17 ,בשעה 21:00

הפסקה

תל אביב  /מוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם אסיא
יום א' 11.6.17 ,בשעה 20:00

רייף ווהן ויליאמס ()1958-1872
מגניפיקט או "שירת מרים"

ירושלים  /תיאטרון ירושלים ,אולם רבקה קראון
יום ב' 12.6.17 ,בשעה 20:00

וולפגנג אמדאוס מוצרט ()1791-1756
מיסה ברוויס בסי במול מז'ור ק' 275

זכרון יעקב  /אֶ לְ מָ א מרכז אמנויות
יום ג' 13.6.17 ,בשעה 20:00

הקאמרטה אבלה על מותו של מר יצחק אלרון,
חבר הוועד המנהל והעמותה במשך שנים רבות,
ומשתתפת בצער המשפחה.
כתיבת התוכנייה בני הנדל עיצוב חגית מימון
צילום השער ועיבוד פוטוגרפי יצחק נופך מוזס

ּ ָפסִ י הִ יו ִֹקי  /מנצח

פ

סי היוקי גדל באנסמבל הקולי שעליו הוא מנצח זה כעשור.
הוא הצטרף למקהלת הילדים טָ ִּפי ֹולָה בשנת  ,1980בהיותו
בן  ,10והמשיך לשיר בה עד לשנת  ,1986אז נסע לאיטליה ללמוד
שירה אצל ְקלו ִֹדין אַ נְסֶ רמֶ ה ,כריסטינה מִ יאָ טֶ ל ֹו וגלוריה ַּבנ ְִדיטֶ לי.
בשנת  ,2008אחרי שהשלים את לימודי התואר השני בניצוח
מקהלות באקדמיה ע"ש סיבליוס בהלסינקי ולמד בכיתות האמן
של אֶ ריק אֶ ריקסון ואַ נדֶ ְרס אֶ בּי ,זכה להתמנות למנצחו ולמנהלו
המוסיקלי של אנסמבל טפיולה .הוא גם המנהל המוסיקלי של
מקהלת איגוד הסטודנטים של אוניברסיטת הלסינקי ,YL -
אנסמבל  EMOוהאנסמבל הקולי .TALLA

פסי היוקי ניצח גם על גופי מוסיקה שאינם מקהלות :תזמורת
הבארוק הפינית ,התזמורת הסימפונית שליד אוניברסיטת הלסינקי,
תזמורת הפרומנדה ההולנדית ( ,)HPOהסינפונייטה של טפיולה
והתזמורת של לוֹהְ יָה ,שתיהן ערי לוויין של הלסינקי.

ש

חר לביא ,ילידת ישראל ,השלימה בהצטיינות את לימודיה
בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן־מהטה באוניברסיטת תל
אביב .היא בוגרת "מיתר אופרה סטודיו" של האופרה הישראלית,
והשתתפה בכיתת האמן של הטנור הפרואני חואן־דייגו פלו ֶֹרס.
שחר זכתה במלגות המכון הישראלי לאמנויות האופרה (,)IVAI
קרן התרבות אמריקה־ישראל ,קרן אלי לאון וקרן רונן.
בין תפקידיה האופראיים :אורפאו באורפאו ואאורידיצ'ה של
גלוק ,כרובינו בנישואי פיגארו של מוצרט ,דו ָֹר ֶּבלָה בכך עושות
כולן של מוצרט ,התפקיד הראשי בסינדרלה של רוסיני ,קורינה
ומדלנה בהמסע לריימס של רוסיני ,רוזינה בהספר מסביליה
של רוסיני ,אליסה בלוצ'יה די למרמור של דוניצטי ,רומיאו
בבני ָק ּפוּלֶט ובני מ ֹונְטַ גְ יו ּ של בליני ,קלוטילד בנורמה של בליני,
מַ ִתילְ ד בהדיאלוגים של הכרמליטיות מאת פולנק ועוד.
על במת הקונצרטים הופיעה לביא במגניפיקט של באך ,במשיח
של הנדל ,ברקוויאם ובמיסת ההכתרה של מוצרט ,בסימפוניה
הרביעית של מאהלר ובקרן הפלא של הנער שלו .שחר הופיעה עם
מיטב התזמורות בארץ ,ובהן הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין
מהטה .היא הופיעה גם בפסטיבל רוויניה בארצות הברית ,באופרת
בפזָר ֹו שבאיטליה.
בולוניה שבאיטליה ובתכנית "אקדמיה רוֹסִ י ְנ ָינָה" ּ ֶ

צילום :הייקי טולי ,מריה רוזנבלט ,ג׳וקה לטינן

ב 1997-זכה פסי היוקי בתואר "המנצח הטוב ביותר" במסגרת
פסטיבל טַ מְ פֶ ֶרה ,עיר פינית מצפון-מזרח להלסינקי .כך קרה גם
"אין קַ נְט ֹו סו ּל ג ְַרדָ ה"
בשנת  ,2001בפסטיבל־תחרות המקהלות ִ
שלחוף אגם ג ְַרדָ ה בצפון איטליה ,ושוב ב ,2003-בתחרות המקהלות
ע"ש הָ ַרלְ ד אַ נְדֶ ְרסֶ ן בהלסינקי.

שחר לביא  /מצו־סופרן

מקהלת טָ ִּפי ֹולָה

מ

קהלת הילדים טפיולה הוקמה ב1963-
בידי המנצח הפיני אֶ ְר ִקי ּפוֹהְ י ֹולָה,
והוא הֲפַ כָהּ ממקהלת בית ספר תיכון
למקהלה מקצועית ששמה הולך לפניה.
ככל שחלפו השנים ,היה "צליל טפיולה"
למושא חיקוי בקרב מנצחי מקהלות ילדים
ונוער בעולם ובישראל.
המנצח הנוכחיָ ּ ,פסִ י הִ יו ִֹקי ,הוא בנו של
פרופ' מאטי הִ יו ִֹקי ,מנצח מקהלות גם הוא.
פסי צמח במקהלת טפיולה מגיל  ,10והיה

למנהלה המוסיקלי בסתיו  .2008עכשיו בנו
ובתו הם חלק מן המקהלה.
בסביבות  50צעירים שרים במקהלה בכל
זמן ,וגיליהם  .18-9כולם מנגנים בכלֵי נגינה,
ולפעמים הם מלווים את שירתם בנגינתם.
ברפרטואר המקהלה יצירות קלאסיות ,ג'אז,
מוסיקה בת ימינו ושירים פיניים עממיים.
השמעת יצירות פולקלוריות מלוּוָה בהצגת
תלבושות עממיות של חבלי פינלנד השונים
וכוריאוגרפיה תואמת .לא מעט מלחינים

פיניים ייחדו למקהלה יצירות ,ולעתים
שיתוף הפעולה בין המלחין למבצעים
מתחיל כבר בשעת ההלחנה.
המקהלה מרבה להופיע בפינלנד ומחוצה
לה .לאורך חמשת עשורי קיומה היא שרה
ב 30-שפות בכ 60-ארצות ,והקליטה תריסרי
תקליטורים .בשנת  1971זכתה בפרס "קערת
הוורדים הכסופה" ,בתחרות המקהלות
"ישירו נא העמים" של ה BBC-וב1996-
הוענק לה פרס אונסקו לקידום האמנויות.

SOPRANO 1: Hilma Aaltonen, Melissa Ekman, Emil Granlund, Heli Gu, Aino Hyökki, Katja Kangas, Meri Karunen, Sonja Krogius,
Elsa Lindeberg, Julia Niemi, Annika Nuorttila, Essi Pajari, Henrietta Pirnes SOPRANO 2: Rebecca Ekman, Anna Gustafsson,
Pieta Ikonen, Vilja Ikonen, Aada Ilvonen, Jenny Jalkanen, Anni Klemetti, Emilia Klimschin, Aada Metsä, Sofia Niemi,
Saga-Maaria Ronkainen, Heidi Rönnholm, Sara Simovaara, Frida Sohlberg, Hulda Teittinen, Totte Teittinen, Tessa Tiirikka, Salli
Tuomi ALTO 1: Vaula Ikonen, Julia Krogius, Walter Krogius, Roosaliisa Manninen, Tuija Niittynen, Heli Notkonen, Hanna Ranne,
Anna Suihko ALTO 2: Iivari Aalto, Okko Heiniö, Lauri Heinonen, Aarni Hyökki, Helmi Korhonen, Miriam Ronkainen, Emma Ward

הקונצרטים הבאים

חושבים מוסיקה  / 3הסוד לחיי נצח

דן רפופורט מנצח • יאיר גרבוז מרצה • מירה עווד זמרת
יפנק ֹו קונטרבס
דמיטרי רוזנצווייג קונטרבס • אלכסנדר אוֹסִ ּ ֶ
יצירות מאת מוצרט ,לנון ומקרטני ,באך ,פן וארגוב ,גרשווין,
ג'ובאני ּבוֹטֶ סִ ינִי ,זיאד אל רחבני ופיירוז ,זונדהיים וברנשטיין
ההרצאה תעסוק בקנוניזציה :מדוע יש יצירות הזוכות לחיי
נצח ואחרות נשכחות? מי קובע :הקהל? המומחים? בעלי המאה?
הזמן? המקריות?
יאיר גרבוז צייר ,סופר ,סטיריקן ומורה לאמנות .יליד ישראל
( ,)1945חי ויוצר ברמת גן .הציג עשרות תערוכות יחיד ותערוכות
קבוצתיות בגלריות ובמוזיאונים .חתן פרס אמ"ת לשנת .2003

אבנר בירון מנצח
מרק ֶ ּב ִּבינְגְ טוֹן פסנתר (אנגליה)
מריטה סוֹלְ ֶ ּב ְרג סופרן (נורבגיה)
גריג "פר גינט" סוויטות  1ו2-
ג'ון איירלנד קונצ'רטו לפסנתר במי במול מז'ור
גריג "האביב שחלף" מתוך "שתי מנגינות אלגיות"
מוצרט האריה "למען השם ,אלילי היפה!"
מוצרט האריה "אין לי עניין במאהב ביישן!"
מוצרט האריה "די ,נִצַ חְ ּ ָת!"
אבי עילם־אמזלג "לבי במזרח" (בכורה עולמית)
ירושלים :תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
יום ג' 4.7.17 ,בשעה 20:00
רחובות :אולם ויקס במכון ויצמן למדע
יום ד' 5.7.17 ,בשעה 20:00
תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 7.7.17 ,בשעה 13:00
מוצ"ש 8.7.17 ,בשעה 21:00
יום א' 9.7.17 ,בשעה 20:00

צילום :רן אדרי ,דניאל צ'ציק

ירושלים :תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
יום ו' 23.6.17 ,בשעה 11:00
סביון ,בית התרבות
מוצ"ש 24.6.17 ,בשעה 21:00
זכרון יעקב :אלמא מרכז אמנויות
יום ג' 27.6.17 ,בשעה 20:00
תל אביב :מוזיאון תל אביב לאמנות
יום ו' 30.6.17 ,בשעה 11:00

ארבע רוחות השמים

בית הקלפים
המופע
ג'ף ביל

Columbia Artists Presents

מלחין הסדרה ומנצח
זוכה פרס  4 Emmyפעמים

הקאמרטה
הישראלית
ירושלים

| בשיתוף |

התזמורת
הסימפונית
ירושלים

סולנית :ג'ואן ביל ,זמרת

אחרי ארה"ב ואירופה מגיע אירוע מיוחד זה להופעה חד פעמית בישראל

בנייני האומה בירושלים | חמישי ,7.9.17 ,בשעה 20:00
במסגרת המופע יוקרנו קטעים מהסדרה
ויסופרו סיפורים על מאחורי הקלעים
המופע יתקיים בשפה האנגלית

רכישת כרטיסים באתר הקאמרטה  www.jcamerata.comובטלפון 1-700-55-2000
מחירי הנחה מיוחדים למנויי הקאמרטה והתזמורת הסימפונית ירושלים וכן למנויי סינמטק ירושלים,
ללקוחות בנק מזרחי טפחות ולרוכשי הכרטיסים לפסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית בירושלים (לקבלת קוד ההנחה יש לפנות לגופים אלה)

הפסטיבל
הבינלאומי
למוסיקה
קאמרית
ירושלים

יאן סיבליוס ( / )1957-1865שישה שירים פיניים א־קפלה אופ' 18

ש

ני גלים התאבכו בים התודעה
האידאית־תרבותית־אסתטית של
אירופה בשלהי המאה ה :19-הרומנטיקה,
מבליטת הטבע ,הרגש והמיסטיקה,
והלאומיות ,מדגישת העם ,לשונו ומסורותיו.
שני הגלים נחבטו זה בזה ונמזגו זה בזה.
לעם הפיני הקטן היה סיבליוס חלוץ
רומנטי־לאומי ,כגריג לנורבגים ,כסמטנה
ודבוז'אק לצ'כים ,כברטוק וקודאי להונגרים,
וכאלבניס ודה פאיה לספרדים .בקורפוס
היצירות של סיבליוס היו אלמנטים בוני
זהות בלאומיות הפינית .בכך המשיך את
המהלך שהחל בו כחצי מאה לפניו הרופא
והפולקלוריסט אליאס ֶלנְרוֹט (,)Lönnrot
מחבר האפוס הפיני "קַ ֶל ַולָה" ויצירת האחות
שלו ,אסופת השירים הליריים העממיים
"קַ נְטֶ לֶטָ ר"* .ארבעה מששת שירי המחזור
שלפנינו לקוחים משתי האסופות האלה.
סיבליוס נולד בעיר הֶ מֶ נְלִ ינָה שבפינלנד.
אף כי גדל במשפחה דוברת שבדית ,נשלח
ללמוד בתיכון ששפת ההוראה בו פינית.
ב 1885-החל ללמוד משפטים באוניברסיטת
הלסינקי ,אך משחש כי לבו נוהה אחר
המוסיקה ,עבר ללמוד במכון הלסינקי
למוסיקה** שהקים זה לא כבר פרופ' מרטין
ֶוגֶלִ יו ּס ,חניך ברלין .לברלין נסע אף יאן
הצעיר להשתלם ,ואחרי שנתיים לווינה .עם
שובו להלסינקי בקיץ  ,1891ידע כבר כי לא
יוכל להיות לכנר וירטואוז כפי שחלם .אחרי
כמה שנות הוראת מוסיקה באוניברסיטה,
נישואין והולדת שש בנות ,זכה למלגה
ממשלתית ,וזו התירה לו להתפנות להלחנה.
יצירותיו הידועות ביותר הן הפואמה
"פי ְנ ָלנ ְִדיָה" ,הקונצ'רטו לכינור
הסימפונית ִֿ

ברה מינור" ,סוויטת קָ ֶרלִ יה" ושלוש יצירות
בהשראת האפוס "קַ ֶל ַולָה" :הסוויטה
"קוּל ְֶרווֹ" והפואמות הסימפוניות "הברבור
מטו ּא ֹו ֶנלָה" ו"טָ ִּפי ֹולָה" .עוד יצאו תחת ידו
שבע סימפוניות ,האופרה "העלמה במגדל",
מוסיקה לפסנתר ,שירים לקול ולפסנתר,
יצירות למקהלה ומוסיקה קאמרית.
בין המלחינים שהשפיעו על סיבליוס מונים
את וגנר (בעיקר בראשית דרכו ,אחר כך
כינה את הסימפוניות של וגנר "נפוחות
וולגאריות") ,ברוקנר ,צ'ייקובסקי ,גריג
ו ּבו ּזוֹני .על אף (ואולי בשל) המוניטין שצבר
כמלחין הלאומי של פינלנד ,פעל סיבליוס
רבות גם מחוץ לארצו בהלחנה ובניצוח.
בשלושת עשוריו האחרונים לא נסע,
וכוח יצירתו פחת .אז היה ל"מר פינלנד"
ומשלחות של אנשי תרבות ושררה עלו
אליו לרגל .לקראת יום הולדתו התשעים
נחתו בפינלנד תזמורת פילדלפיה עם
יוג'ין או ְֹרמַ נ ְִדי והפילהרמונית המלכותית
הבריטית עם סר תומאס ִ ּביצֶ 'ם והופיעו
בנגינת יצירותיו באולמות הלסינקי.

כ 14-דקות
את ששת שירי אופוס  - 18בין הפופולריים
שלו בסוגת א־קפלה  -הלחין סיבליוס בין
העשור השלישי לרביעי בחייו ,תקופתו
הרומנטית־לאומית ביותר .ואמנם ,נופי
המולדת – נהרות ,נחלים ,ביצות ,איים,
יערות ,יערנים וכפריים – מככבים בהם,
וכן דמויות מיתיות כ ֶו ְינֶמ ֹו ְינֶן וטו ּא ֹונִי
(ראו ההערות בעמוד הטקסטים) .שניים
מן השירים לקוחים ,כאמור ,מן האפוס
ּ
האסופה האחות
"קַ ֶל ַולָה" ,שניים – מן
"קַ נְטֶ לֶטָ ר" ,ושניים  -מקורפוס השירה של
אחד מאבות הספרות הלאומית הפינית,
אָ ל ְֶקסִ יס ִקיוִי (.)1872-1834
תהליך ההלחנה ארך כשמונה שנים,
בין  1893לבין  .1901בתחילה נכתבו השירים
למקהלת גברים ,ובהמשך עיבד אותם
סיבליוס ,שיר שיר בתורו ,למקהלה מעורבת.
את העיבוד למקהלת הילדים הכין מנצח
טפיולה ,פסי הְ יו ִֹקי .השירים שונים זה
מזה במפעם ,במשקל ובאווירה .משקל
השיר הראשון מחומש ,וסיומו בלתי צפוי,
השיר השני – נמרץ ומתון חליפות  -מציב
מפל צלילי תלול ומאתגר לזמרי האלט
בבית האחרון ,השיר השלישי דיאלוגי,
הרביעי רחב מנעד ,החמישי מהיר והשישי
שקט ומסתורי .שילובי הקולות המרשימים
והדינמיקה הערה מציבים את המחזור
בפסגת שירת המקהלה העולמית.

*בשנים  1847-1834כינס ֶלנְרוֹט בשתי האסופּות
מילות עשרות שירי־עם פיניים שהושרו בפינלנד,
בקָ ֶרלְ יָה ,בחצי האי ק ֹולָה ובאסטוניה.
**הנקרא כיום אקדמיית סיבליוס.

 בני הנדל:עברית

הקול המדוכא
,מָ ה ִּד ּכֵא אֶ ת קוֹל הַ ּנ ֹעַ ם
,ב־שאוֹן
ָ ׁ קוֹל ַרב־אוֹן ו ְַר
ְ ֵא
?יך קוֹל ָרם זֶה ֶנ ֱעלַם
,הֵ ן ְ ּכמֵ י נָהָ ר ׁ ָשאַ ן
,ְכּמַ ּ ָפל ׁשוֹצֵ ף סָ אַ ן
!וְעַ ּ ָתה הָ פַ ְך אֲ גַם

Sortunut ääni
Mikä sorti äänen suuren,
Äänen suuren ja sorian,
Äänen kaunihin kaotti ?
Jok' ennen jokena juoksi,
Vesivirtana vilasi,
Lammikkona lailatteli!

,יָגוֹן ִּד ּכֵא אֶ ת קוֹל הַ ּנ ֹעַ ם
,ב־שאוֹן
ָ ׁ קוֹל ַרב־אוֹן ו ְַר
,עִ מְ עֵ ם קוֹל ֹו הַ ְּמב ָֹר ְך
.ַבּל ְ ּכנַחַ ל עַ ז י ְִקלַח

Suru sorti äänen suuren,
Äänen suuren ja sorian,
Äänen armahan alenti,
Jottei nyt jokena juokse,

,לֹא ְ ּכפֶ לֶג עוֹד יִזְ ר ֹם
,ּכַאֲ גַם עוֹמֵ ד הו ּא ּד ֹם
,יָגוֹן ִּד ּכֵא אֶ ת קוֹל הַ ּנ ֹעַ ם
.ב־שאוֹן
ָ ׁ קוֹל ַרב־אוֹן ו ְַר
)1898 (קַ נְטֶ לֶטָ ר

Vesivirtana vilaja,
Lammikkona lailattele.
Suru sorti äänen suuren,
Äänen suuren ja sorian.
(Kanteletar 1898)

שלום לסהר
 עַ ל יְפִ י או ְֹר ָך,סַ הַ ר
,הַ ּכָסו ּף קַ ֵבּל ְב ָּרכָה
,ּ  ָש ׂא נָא ִ ּב ְרכָתֵ נו,ׁ ֶשמֶ ׁש
.ּ ִ ּכי הֵ אַ ְר ּ ָת אֶ ת ׁ ָשמֵ ינו
, ָ מִ ּצו ִּקים הֵ ן ָּבאת,סַ הַ ר
, מִ ְּסלָעִ ים ָּבקַ עְ ּ ָת,ׁ ֶשמֶ ׁש
, קו ִּקיַּת זָהָ ב- ׁ ֶשמֶ ׁש
. ּתוֹר ְ ּכסו ּף ָּכנָף- סַ הַ ר
,אשית יָמִ ים
ִ ׁ ׁשו ּב ֹו אֶ ל ֵר
.אֶ ל מַ ְּסעוֹת־עָ בָ ר ְקדו ּמִ ים
 עַ ל יְפִ י או ְֹר ָך,סַ הַ ר
,הַ ּכָסו ּף קַ ֵבּל ְב ָּרכָה
,ּ  ָש ׂא נָא ִ ּב ְרכָתֵ נו,ׁ ֶשמֶ ׁש
.ּ ִ ּכי הֵ אַ ְר ּ ָת אֶ ת ׁ ָשמֵ ינו
,ׁ ֶשמֶ ׁש אֶ ת או ְֹר ָך נָא זְ ֵרה

Terve kuu
Terve, kuu kumottamasta,
Kaunis, kasvot näyttämästä,
Päiväkulta koittamasta,
Aurinko ylenemästä!
Kuu kulta, kivestä pääsit,
Kalliosta päivä kaunis,
Nousit, kullaisna käkenä,
Hopeisena kyyhkyläisenä,
Elollesi entiselle,
Matkoillesi muinaisille!
Terve, kuu kumottamasta,
Kaunis, kasvot näyttämästä,
Päiväkulta koittamasta,
Aurinko ylenemästä!
Nouse aina aamusilla

Neiet niemien nenissä
Katselevat, kuuntelevat:
”Mi lienee ilo merellä,
Mikä laulu lainehilla,
Ilo entistä parempi,
Laulu muita laatuisampi?”
Laski vanha Väinämöinen,
Laski päivän maavesiä,
Päivän toisen suovesiä,
Kolmannen kosen vesiä.
Laski laullellen vesiä,
Ilon lyöen lainehia.
(Kalevala 1893)

Saarella palaa
Saarella palaa.
Tuli saarella palavi.
Kenpä tuolla tulta poltti?
Sulho tuolla tulta poltti.
Mitä sulho raatelevi?
Korjoansa kirjottavi.
Mitä tuolla korjasella?
Neittä tuolla korjasella.
Mitä neito raatelevi?
Neito kultakangasta kutoo,
Hopeaista helkyttää.
(Kanteletar 1895)

,ּגַם אַ ח ֲֵרי הַ יּוֹם הַ ז ֶּה
,הַ ב לָנו ּ ְ ּב ִריאו ּת ׁ ְשלֵמָ ה
,ָש ׂא ׁ ְש ִאיפוֹת אֶ ל הַ גְ ׁ ָשמָ ה
,ּ ּ ֵתן ְ ּב ָרכָה ַּבאֲ גו ּדָ לֵינו
!ּ ר ֹב מַ ז ָּל ְ ּבחַ ּכוֹתֵ ינו

Tämän päivänki perästä.
Teepä meille terveyttä,
Siirrä saama saatavihin,
Pyytö päähän peukalomme,
Onni onkemme nenähän!

, הַ ּ ַסהַ ר,ְש ׂגֵה ְ ּבדַ ְר ְ ּכ ָך
,הִ ְתלַהֵ ב ְול ְֵך ְ ּבלִ י צַ עַ ר
,קֶ ׁ ֶשת ַּד ְר ְ ּכ ָך ְ ּברוּכָה
,ירת לֵילוֹת ִש ׂמְ חָ ה
ַ מְ ִא
! ׁ ָשלוֹם הַ ּ ַסהַ ר,ָש ׂא ׁ ָשלוֹם
)1901 (קַ ֶל ַולָה

Käy nyt tiesi tervehenä,
Matkasi imantehena,
Päätä kaari kaunihisti,
Pääse illalla ilohon!
Terve, terve, kuu!
(Kalevala 1901)

משוט הסירה
, סָ ב נֶאֱ מָ ן,*ֶו ְינֶמ ֹו ְינֵן
, הִ פְ לִ יג,אֶ ל הַ יָּם י ַָרד
, מִ ּ ֵמזַח,הִ ְת ַרחֵ ק מֵ חוֹף
.מִ ן הַ ְ ּכפָ ר הַ ָּדל הִ ְרחִ יק
,ׁ ָשר ִ ּבמְ לוֹא קוֹל ֹו מִ זְ מוֹר
.עֵ ת יָדָ יו הִ ְר ּבו ּ לַחְ ּת ֹר

Venematka
Vaka vanha Väinämöinen,
Laskea karehtelevi,
Tuon on pitkän niemen päästä,
Kylän kurjan kuuluvilta.
Laski laulellen vesiä,
Ilon lyöen lainehia.

,נְעָ רוֹת עָ מְ דו ּ ַ ּבחוֹף
:ּ  ל ֹו הִ סְ ִ ּכיתו,ּ ּב ֹו הִ ִ ּביטו
?"מָ ה הַ ּׁ ִשיר הַ ָּבא מִ ּגַל
!ַמה יִצְ הַ ל
ָ ּ  ּכ,מָ ה עַ ִ ּליז
? ָירה ּכָמוֹה
ָ ְ ּכבָ ר הָ יְתָ ה ׁ ִש
"! ַ נָעִ ים לִ ׁ ְשמ ֹע,מָ ה עָ ֵרב

Neiet niemien nenissä
Katselevat, kuuntelevat:
”Mi lienee ilo merellä,
Mikä laulu lainehilla,
Ilo entistä parempi,
Laulu muita laatuisampi?”

, סָ ב נֶאֱ מָ ן,ֶו ְינֶמ ֹו ְינֵן
, הִ פְ לִ יג,אֶ ל הַ יָּם י ַָרד
, מִ ּ ֵמזַח,הִ ְת ַרחֵ ק מֵ חוֹף
.מִ ן הַ ְ ּכפָ ר הַ ָּדל הִ ְרחִ יק
,ׁ ָשר ִ ּבמְ לוֹא קוֹל ֹו מִ זְ מוֹר
.עֵ ת יָדָ יו הִ ְר ּבו ּ לַחְ ּת ֹר

Vaka vanha Väinämöinen,
Laskea karehtelevi,
Tuon on pitkän niemen päästä,
Kylän kurjan kuuluvilta.
Laski laulellen vesiä,
Ilon lyöen lainehia.

שיר היערן
ר ֹב ׁ ָשלוֹם ,הָ הָ ר ,הַ יַּעַ ר,
ַש ׂר הַ יַּעַ רָ ,ש ׂא ׁ ָשלוֹם,
ּכָאן ִ ּבנ ְָך ,צָ עִ ירַ ,רק נַעַ ר,
אַ ְך נוֹעָ זַ ,רב־ ּכוֹחַ ּ ,גֵא,
חו ְֹד ָרנִי ְ ּכרו ּחַ הַ ר.

נְעָ רוֹת עָ מְ דו ּ ַ ּבחוֹף,
ּב ֹו הִ ִ ּביטו ּ ,ל ֹו הִ סְ ִ ּכיתו ּ:
"מָ ה הַ ּׁ ִשיר הַ ָּבא מִ ּגַל?
ַמה יִצְ הַ ל!
מָ ה עַ ִ ּליזּ ,כ ּ ָ
ירה ּכָמוֹהָ ?
ְ ּכבָ ר הָ יְתָ ה ׁ ִש ָ
מָ ה עָ ֵרב ,נָעִ ים לִ ׁ ְשמ ֹעַ !"

Metsämiehen laulu
Terve, metsä, terve, vuori,
!Terve, metsän ruhtinas
;Täss' on poikas uljas, nuori
?Esiin käy hän voimaa täys
Kuin tuima tunturin tuuli.

ׁ ָשט ,חָ תַ ר ל ֹו ֶו ְינֶמ ֹו ְינֵן,
ַּב ּנְהָ רוֹת ׁ ָשט יוֹם אֶ חָ ד,
ַּב ִ ּב ּצוֹת עוֹד יוֹם הו ּא ׁ ָשט,
ַ ּב ְּז ָרמִ ים  -ל ּ ַָמח ֳָרת.
ׁ ָשר ִ ּבמְ לוֹא קוֹל ֹו מִ זְ מוֹר,
עֵ ת יָדָ יו הִ ְר ּבו ּ לַחְ ּת ֹר.
(קַ ֶל ַולָה )1893

Metsän poika tahdon olla,
Sankar' jylhän kuusiston.
Tapiolan vainiolla
Karhun kanssa painii lyön,
Ja maailma unholaan jääköön.

ֶּבן הַ יַּעַ ר  -ז ֹאת אֶ הְ יֶה,
עַ ז ֵּבין אַ ּׁשו ּחִ ים אֶ חְ יֶה.
ְבּטַ ְּפי ֹולָהּ ַ ,ב ּ ָש ׂדֶ ה,
אֵ אָ בֵ ק ְ ּבד ֹב ַרב־ ּכ ֹחַ ,
הַ ּ ֵתבֵ ל אַ ע ֲִדיף לִ ׁ ְש ּכ ֹחַ .

Viherjällä lattialla
Miss' ei seinät hämmennä
Tähtiteltin korkeen alla
Käyskelen ja laulelen,
Ja kaiku ympäri kiirii.

ִ ּב ׁ ְשבִ ילֵי אֵ זוֹב נו ְֹטפִ ים,
ְ ּבלִ י ְ ּכתָ לִ ים ׁ ֶשיִּכְ לְ אוּנִי,
ּ ַתחַ ת א ֹהֶ ל ּכ ֹוכָבִ ים,
אֶ ְתהַ ּל ְֵך ,אָ ׁ ִשיר לִ י ׁ ִשיר,
י ְִתר ֹונֵן הַ הֵ ד סְ בִ יבִ י.

?Kenen ääni kiirii siellä
Metsän immen lempeän:
Liehtarina miehen tiellä
Hienohelma hyppelee,
Ja kultakiharat liehuu.

ִשמַ ע עַ ּ ָתה?
הַ עוֹד קוֹל נ ׁ ְ
ּכֵן ,ק ֹולָהּ ׁ ֶשל ַנע ֲָרה:
מו ַֹרת ֶּד ֶר ְך ַר ַּבת־חֵ ן,
ְּת ַר ֵּקדּ ִ ,בגְ ָּדהּ ּגַם ּכֵן,
מִ ְת ַ ּב ֵּדר זְ הַ ב־ ַש ׂע ֲָרה.

Ihana on täällä rauha,
Urhea on taistelo:
Myrsky käy ja metsä pauhaa,
Tulta iskee pitkäinen
Ja kuusi ryskyen kaatuu.

מָ ה ׁ ָשקֵ טָ ׁ ,שלֵו הַ יַּעַ ר
אַ ְך סו ּפָ ה סוֹפָ הּ לִ סְ עוֹר:
ּגָעַ ׁשַ ,רעַ ׁש ְ ּבבוֹא סַ עַ ר,
ׁשו ּב ו ָׁשו ּב ָּב ָרק ַי ּכֶה,
מִ ְתמוֹטֵ ט אַ ּׁשו ּחַ ּגֵא.

על האי בוערת אש
עַ ל הָ ִאי ּבוֹעֶ ֶרת אֵ ׁש.
אֵ ׁש הֻ ְ ּצתָ ה ְ ּבלֵב הָ ִאי.
מִ י הִ ִ ּצית ָּב ִאי הָ אֵ ׁש?
הֶ חָ תָ ן הִ ִ ּצית הָ אֵ ׁש.
הֶ חָ תָ ן ל ּ ָָמה י ְִט ַרח?
מִ זְ חַ לְ ּת ֹו ִ ּב ְש ׂ ָרף** יִמְ ׁ ַשח.
הַ ִּמזְ חֶ לֶת מָ ה ּתוֹעִ יל?
הִ יא אֶ ת ַּכ ּלָת ֹו ּתוֹבִ יל.
הַ ַּכ ּלָה ,מָ ה עֲמָ לָהּ?
הִ יא ט ֹווָה ִש ׂמְ לַת ַּכ ּלָה,
ָּבהּ חו ּטֵ י זָהָ ב ּ ַת ׁ ְשחִ יל.
(קַ נְטֶ לֶטָ ר )1895

Metsän poika tahdon olla,
Sankar' jylhän kuusiston.
Tapiolan vainiolla
Karhun kanssa painii lyön,
Ja maailma unholaan jääköön.
)(Alexis Kivi 1899

ֶּבן הַ יַּעַ ר  -ז ֹאת אֶ הְ יֶה,
עַ ז ֵּבין אַ ּׁשו ּחִ ים אֶ הְ יֶה.
ְבּטַ ְּפי ֹולָהַּ ,ב ּ ָש ׂדֶ ה,
אֵ אָ בֵ ק ְ ּבד ֹב ַרב־ ּכ ֹחַ ,
הַ ּ ֵתבֵ ל אַ ע ֲִדיף לִ ׁ ְש ּכ ֹחַ .
(אָ ל ְֶקסִ יס ִקיוִי )1899

Sydämeni laulu
!Tuonen lehto, öinen lehto
Siell' on hieno hietakehto,
Sinnepä lapseni saatan.
Siell' on lapsen lysti olla,
Tuonen herran vainiolla,
Kaitsea Tuonelan karjaa.
Siell' on lapsen lysti olla,
Illan tullen tuuditella
Helmassa Tuonelan immen.

שיר לבי
ח ֶֹר ׁש ַל ְילָה ,ח ֶֹר ׁש מָ וֶת,
ָשבֶ ת,
עֶ ֶרש ׂ ּבוֹ ,לִ ׁ ְש ּכַב ,ל ׁ ֶ
וְאֵ לָיו אוֹבִ יל יַלְ ִדי.
טוֹב ,נָעִ ים ,יָחו ּׁש יַלְ ִּדי.
ַ ּבמִ ְרעֶ ה ׁ ֶשל טו ּא ֹונִי***
צ ֹאן הַ ּ ָמוֶת הו ּא י ְִרעֶ ה.
טוֹב ,נָעִ ים ,יָחו ּׁש יַלְ ִּדי.
ַ ּב ׁ ְש ִקיעָ ה אוֹת ֹו ּ ַת ְר ִּדים
עַ לְ מַ ת ׁ ְשאוֹל ,חֵ יקָ הּ נָעִ ים.

Onpa kullan lysti olla,
Kultakehdoss' kellahdella,
Kuullella kehrääjälintuu.

הו ּא יֵדַ ע ׁ ָשם א ׁ ֶֹשר ַרב.
עַ ל עַ ְרש ׂ ֹו ֶ ׁ -של חוֹל זָהָ ב -
ְשמֶ ת.
הו ּא י ׁ ְִשמַ ע ְק ִריאַ ת ִּתנ ׁ ֶ

!Tuonen viita, rauhan viita
Kaukana on vaino, riita,
Kaukana kavala maailma.
)(Alexis Kivi 1898

ח ֶֹר ׁש מָ וֶת ּכ ֹה ׁ ָשלֵו הו ּא!
מָ ה ָרחוֹק מֵ ַ ּצעַ ר־לֵב הו ּא,
ׁשֶ ל ע ֹולָם זֶהּ ,בוֹגְ דָ נִי.
(אָ ל ְֶקסִ יס ִקיוִי )1898

הקאמרטה מבקשת להודות לדניס ג'רסי,
לסירפה סקיטל ולפרופ' גלית חזן־רוקם
על עזרתן הרבה בתרגום השירים מן הפינית

* ֶו ְינֶמ ֹו ְינֵן ,גיבור־העל של
האפוס קָ ֶל ָולָה ,מתואר כזקן
חכם והדור ,שקולו קסום.
**ייתכן שהאש הוצתה באי
לשם המסת ְש ׂ ָרף־עצים או
זפת כדי לצבוע את המזחלת.
***טו ּא ֹונִי הוא מלך עולם
המתים במיתולוגיה הפינית.

בשיתוף מגזין אופוס

ערב עם

סאיאקה
שוג'י

ניצחתי על כנרים
גדולים רבים.
היא איננה כנרת,
היא תופעת טבע"
יורי טמירקנוב

אלכסנדר ברנשטיין מנצח
סאיאקה שוג'י כינור (יפן)
בתכנית
בטהובן  /סימפוניה מס' 7
צ'ייקובסקי  /קונצ'רטו לכינור
תיאטרון ירושלים ,אולם הנרי קראון
מוצ"ש ,15.7.17 ,בשעה 21:00
נגינה עוצרת נשימה
של היפנית השברירית למראה"
Gramophone

כרטיסים לצעירים מתחת לגיל ₪ 50 :35

צילום :פדריקו הרננדז

כרטיסים בקופת התזמורת:
1-700-55-2000
ובאתרwww.jcamerata.com :

מיכאל וולפה (" / )1960מזרח"
פואמה סימפונית מספר 9
למקהלת ילדים ולתזמורת קאמרית
לזכרו של ישראל אלירז
(בכורה עולמית)

מ

יכאל וולפה ,יליד תל אביב ,הגיע
בשירותו בנח"ל לקיבוץ שדה בוקר,
ובו הוא חבר מ .1982-את ראשית חינוכו
המוסיקלי קנה לו באקדמיה למוסיקה
ולמחול בירושלים ,תואר שני בקומפוזיציה
השלים באוניברסיטת קיימברידג' ,ותואר
שלישי במוסיקולוגיה באוניברסיטה
העברית .עם מוריו נמנו המלחינים חיים
יטמַ ן ,צבי אבני
אלכסנדר ,מַ ְרק קו ִֹּפ ְ
ואלכסנדר גֶהְ ר.
היום פרופ' וולפה מלמד באקדמיה
הירושלמית בה למד ,בבית הספר התיכון
למדעים ולאמנויות בבירה ,בתיכון "השלום"
למדעים ולאמנויות במצפה רמון ובתיכון
לחינוך סביבתי בשדה בוקר .הוא מעורב
בפרויקט "בית ספר מנגן" ברמת הנגב
ושותף בפעילויות עמותת "נוער מוסיקלי
בישראל" .וולפה עוסק גם בניהול אמנותי:
עם חבריו ברמת הנגב יסד את הפסטיבל
״צלילים במדבר״ ,המתקיים בשדה
בוקר מדי חנוכה זה כמעט עשרים שנה.
בארבע השנים האחרונות וולפה מכהן
כמנהל האמנותי של פסטיבל "פסנתרים"
בתיאטרון ירושלים.

דבר המלחין על יצירתו

את הפואמה ״מזרח״ חיברתי לזכר ישראל
אלירז ,משורר ,מורה ירושלמי וחבר קרוב,
שהלך לעולמו השנה .המזרח הירבה
להעסיק את אלירז .על שיריו הראשונים
חתם בשם ג'ורג' מתיא איברהים ,כביכול
מדובר במשורר ערבי נוצרי מבית לחם
החי בפריס .ואני ,זה זמן רב שאפתי לחבר
יצירה על המזרח ,מושג שגור וטעון בשיח
האינטלקטואלי הישראלי והעולמי .קריאה
חוזרת בשירי אלירז הולידה את ההשראה
ליצירה .שיריו אינם מושרים בה ,אך הם
ברקע ,משפיעים על סגנונה ועל צורתה.
שניים משיריו השפיעו עליי במיוחד ,ואני
מצרף כמה שורות מהם ,המיטיבות להציג
את שאני חש לגבי המזרח" :המזרח יודע
עלינו כל מה שאנו  -בלי הצלחה  -מנסים
לדעת עליו .אני עדיין חושב שבשירה
כולנו ילדים של המזרח״( .מן המחזור ״אש
אטית״" .)1997 ,המזרח הוא ּ ֶפה שאתה פונה
אליו על ברכיים ומחפש בו חומר מהיר
יותר מן האור ,מן הָ ָרגָה .אתה לומד מחשמל

השמש ,מנחושת הפרי ְ ּבתַ ּנו ּר העין :מה
שיש – זה זה!" (מן המחזור ״מיניאטורות
קלמנטה״.)2001 ,
במזרח נולדתי והוא נכנס ליצירתי בטבעיות.
המזרח היה גם כמיהת אבותיי באשכנז.
ציורי כותל המזרח בבית הכנסת ביטאו
היטב כמיהה זו ותיארו ארץ מדומיינת...
רחוקה למדי מן המציאות.
כמה חלקים ביצירתי והם מושמעים ברצף:
מקהלת הילדים מצטרפת לתזמורת בשירת
פסוקים על המזרח מספר תהילים ,מן
התפילה ,ומשיר דת אנגליקני שבמרכזו
זריחת השמש ,בכל פעם במקום אחר
על הכדור .זה שיר המוכר לי שנים ,ויש
בו כדי לבטא את המזרח שבליבי ,לאו
דווקא סגנונית ,אלא יותר פיוטית ,כבשירי
אלירז .בהפרדת המילה ״מזרח״ לשתי
המילים – ״מי זרח״ נולדת משמעות חדשה,
"זריחת הצליל מי" ,שאותה אני מבקש

צילום :מקסים ריידר

מיכאל וולפה יצר מגוון רחב של יצירות
ועיבודים להרכבים קאמריים ,למקהלות
ולתזמורות בארץ ובעולם .בין יצירותיו
האחרונות שלוש פואמות סימפוניות:
״התרת נדרים״ בוצעה על ידי הפילהרמונית

הישראלית בניצוח עומר ולבר ,״בין מעיינות״
(למילים של רחל שפירא) בוצעה על ידי
סימפונט רעננה ומקהלות בניצוח שמואל
אלבז ,ואת ״מזרח״ תשמעו היום .באחרונה
השלים וולפה קונצ'רטו לוויולה ,לחליל,
לגיטרה ולתזמורת ,לזכר המלחין אנדרה
היידו ,שנפטר השנה .בימים אלה וולפה
משלים סדרת סונָטות לפסנתר בפרק אחד,
המוקדשות לפסנתרן סָ לִ ים עָ ּבו ּד אַ ׁ ְשקָ ר .בין
הפרסים שזכה בהם :פרס ראש הממשלה
לקומפוזיטורים ( 1998ו )2013-ופרס אקו"ם
על מפעל חיים (.)2009

התמליל
We thank Thee that Thy Church,
unsleeping, While earth rolls onward
into light, Through all the world her
watch is keeping, And rests not now
by day or night.
As o'er each continent and island
The dawn leads on another day,
The voice of prayer is never silent,
Nor dies the strain of praise away.
So be it, Lord; Thy throne shall never,
Like earth's proud empires, pass
away: Thy kingdom stands, and
grows forever, Till all Thy creatures
own Thy sway
Verses 1-3 & 5 from ״The Day Thou Gavest,
Lord, is Ended״, by John Ellerton and
Clement C. Scholefield

:'חלק ה
,שעַ ר
ַ ׁ שעַ ר ְ ּבעֵ ת נְעִ ילַת
ַ ׁ ּ ְּפתַ ח לָנו
,שמֶ ׁש ָיב ֹא ְויִפְ נֶה
ֶ ּׁ ַ ה, הַ יּוֹם יִפְ נֶה.ִ ּכי פָ נָה יוֹם
ָ נָבוֹאָ ה ׁ ְשעָ ֶר
.יך
מתוך תפילת נעילה ליום הכיפורים

O keep open for us Your gate of
mercy, at the time of the closing of
the gate. Now that the day is waning,
the day is passing, the sun is setting,
O let us enter your gate at last.
From traditional Yom Kippur prayer
Free translation by composer

:'חלק ו
! זְ ַרח, מִ י:מִ זְ ַרח
East: a call to the musical note E (Mi)
to rise…

:'חלק א
As o'er each continent and island
The dawn leads on another day,
The voice of prayer is never silent,
Nor dies the strain of praise away.
3rd verse from ״The Day Thou Gavest,
Lord, is Ended״
Lyrics: John Ellerton (1826-1893)
Tune: Clement C. Scholefield (1839–1904)

:'חלק ב
ֹ
ּ
 אֱלהִ ים יְהוָה ִּד ֶ ּבר ַוי ְִק ָרא, אֵ ל:מִ זְ מוֹר לְ אָ סָ ף
.ֹ עַ ד מְ ב ֹאו,שמֶ ׁש
ֶ ׁ אָ ֶרץ מִ ִּמזְ ַרח
' א,'תהילים נ

A Psalm of Asaph: The mighty God,
even the LORD hath spoken,
and called the earth from the
rising of the sun unto the going
down thereof.
Psalms 50, 1 (King James Version)

:'חלק ג
.שם יְהוָה
ֵ ׁ ח־שמֶ ׁש עַ ד מְ בוֹא ֹו מְ הֻ ּלָל
ֶ ׁ מִ ִּמזְ ַר
' ג,תהילים קי"ג

From the rising of the sun unto the
going down of the same the LORD'S
name is to be praised.
Psalms 113, 3 (King James Version)

:'חלק ד
The day thou gavest, Lord, is ended,
The darkness falls at Thy behest;
To Thee our morning hymns
ascended, Thy praise shall hallow
now our rest.

 דקות24-כ

 בסיום היצירה מופיע.לתאר בצלילים
,ציטוט מתפילת נעילה של יום הכיפורים
 את נגני,המשתף בשירה את זמרי המקהלה
.התזמורת ואת הקהל
הפואמה ״מזרח״ ממשיכה את הכיוון
.הסגנוני המאפיין את יצירתי זה שנים
,השתלשלות הרעיונות אסוציאטיבית
. המציאות סביבנו אינה פשוטה.לא מובנית
.הלוואי ויכולתי להשפיע עליה יותר
מאחורי הצלילים ומאחורי המילים
 המזרח מייצג בעבורי.שבחרתי יש כוונה
 אני מבקש ליצור מוסיקה.היטב כוונה זו
, תעורר תקווה,שתחבר אנשים זה אל זה
 אני מתקשה לזקק את. אהבה,חמלה
 התרגום החופשי שלי לשיר.כוונתי במילים
האנגליקני המושר ביצירתי בשפת המקור
:מתאר את רחשי ליבי
,עוֹד יוֹם ׁ ֶשעָ בַ ר מִ סְ ּ ַתיֵּם ִ ּב ׁ ְשעַ ת עֶ ֶרב
.הַ יּוֹם הַ ז ֶּה הו ּא ַנ ֲחלַת עָ בָ ר
,ּ ָפנֵינו ּ קָ ִדימָ ה צוֹפוֹת אֶ ל הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש
. ִּתזְ ַרח ׁשו ּב מָ חָ ר,עַ כְ ׁ ָשו הִ יא ׁשוֹקַ עַ ת
,ּ ְ ּבעֵ ת ׁ ֶש ּׁשוֹקַ עַ ת הַ ּׁ ֶשמֶ ׁש אֶ צְ לֵנו
.זו ַֹרחַ ת ָּבאוֹר יְקָ רוֹת אֵ י ׁ ָשם
,ֲֹעג ֹל הָ ע ֹולָם וְהַ ְּזמַ ן לֹא עוֹצֵ ר ּבו
.ׁ ְש ִקיעָ ה ו ּזְ ִריחָ ה מִ ְתחַ ְ ּלפוֹת מֵ עַ צְ מָ ן
,ִ ּכי מָ ה ׁ ֶשעָ בַ ְרנו ּ ַנ ֲחלַת הֶ עָ בָ ר הו ּא
. יָדַ עְ נו ּ לִ מְ ח ֹל, ַלָמַ ְדנו ּ לִ ׁ ְש ּכ ֹח
,ּ עַ כְ ׁ ָשו ְ ּכ ׁ ֶש ּ ָסלַחְ נו
.ְשלוֹם
ָ ׁ נוּכַל ׁשו ּב ְ ּביַחַ ד לִיצ ֹר מַ עְ ּגָל ׁ ֶשל ִש ׂמְ חָ ה ו
, ְּתבוּנַת הַ ּׁ ָשמַ יִם,ּ הָ ִא ִירי עֵ ינֵינו
.הַ ַּל ְילָה יו ֵֹרד ו ּכְ בָ ר מְ אֻ חָ ר
,נוֹדֶ ה עַ ל ּכָל יוֹם הַ ּנָמוֹג ֵּבין עַ ְר ַּביִם
.ְ ּבפִ ינו ּ ְּתפִ ּלָה ּגַם אֶ ל יוֹם הַ ּ ָמחָ ר
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ם אל מוסיקת האיים הבריטיים הגיעה
הלאומיות בסוף המאה ה .19-רייף
ווהן ויליאמס ,מחלוצי המגמה ,העריץ
את לאומיותו של סיבליוס כל כך ,עד כי
בהקדישו לו את הסימפוניה החמישית,
חתם "בחנופה כנה" .אחרי לימודים
בקולג' המלכותי למוסיקה בלונדון ואצל
ְ ּברו ּך וראוול בחו"ל ,החליט ווהן ויליאמס,
עם חברו גו ּסטָ ב הוֹלְ סְ ט ,לחשוף לעולם את
מכמני מוסיקת־העם של האנגלים.
כ ַ ּברטוֹק וקוֹדָ אי ההונגרים ,תרו השניים
את בריטניה לאורכה ולרוחבה ,תיעדו,
עיבדו ופרסמו .כצפוי ,נטמע הפולקלור
האנגלי גם ביצירותיהם ,מתוך הפניית
עורף מודעת לאידיום "הטֶ וְט ֹונִי" שייצג
וגנר בזמן ההוא.
בקורפוס היצירות של ווהן ויליאמס אופרות,
בלטים ,מוסיקה לתיאטרון ולסרטים,
יצירות קוליות וקאמריות ,פואמות
סימפוניות ,רפסודיות ,פנטזיות ,רומנסות
ותשע סימפוניות  -כן ,כן ,ממש כבטהובן
ודבוז'אק  -ושבכמה מהן ("הים"" ,לונדון",
ו"הפסטוראלית") יש הד לנופי המכוֹרה.
יצירותיו המושמעות ביותר הן הרומנסה
"נסיקת העפרוני" לכינור ולתזמורת ()1920
ו"פנטזיה על נושא של טָ לִ יס" (,)1910
מחווה למלחין האנגלי בן המאה ה.16-
ווהן ויליאמס נולד בגְ לוֹסְ טֶ ְרשֶ ר למשפחת
אינטלקטואלים אמידה* .מילדות התאמן
בנגינה בפסנתר ובכינור ,ומשחר נעוריו
פיעמה בו השקפה חברתית שוויונית ,על
גבול הסוציאליזם .הוא האמין כי מוסיקה
נועדה לכלל ולא רק לאריסטוקרטים,
ולאורך חייו הירבה להלחין יצירות

לתלמידים ,לנגנים חובבים ולתזמורות כלי
נשיפה ,שכל עובר אורח שומע את נגינתן.
אף כי בן כומר היה ,שהִ רבה להתפרנס
מנגינת עוגב ומניהול מקהלת כנסייה,
הקדים ווהן ויליאמס לגלות כי עמדותיו
האֵ מו ּניוֹת נעות בין אגנוסטיות לאתאיזם.
דבר זה לא הרחיקו מאהבת כתבי
הקודש .הוא יצר ָּבלֶט על פי ספר איוב,
הלחין מזמורי כנסייה וערך אנתולוגיית
מזמורים אנגליקנית.
במגניפיקט שנשמע היום ,ושנולד ב1932-
בהזמנת "פסטיבל שלוש המקהלות" של
וו ּסְ טֶ ר ,ראה יצירה קונצרטית נסמכת־
ספרות ,ופחות יצירה ליטורגית .כזכור,
מגניפיקט הוא טקסט מן הבשורה
על פי לוקס ,שבו מרים הנצרתית מודה
לאל על התבשרותה כי ברחמה הבתולי
גדל משיח ישראל.
במגניפיקט של ווהן ויליאמס יש בהחלט
סממנים של מגניפיקטים מדורות עברו:
הסולנית משמיעה מליסמות** המדגישות
מילות ֶש ׂגֶב" :רוֹמְ מָ ה"" ,ו ּ ַָתגֶל"" ,יְאַ ּׁ ְשרוּנִי",
"עַ ד ע ֹולָם" .זאת מרבים למצוא גם
במגניפיקטים מן הרנסנס ועד לרומנטיקה.
ואולם כאן הטונאליות בלתי ברורה .כבר
בדקה הראשונה המקהלה מבטאת את
המילים  blessed art thouבמהלך כה
כרומטי ,עד שברור לנו שבמאה ה 20-אנו
שרויים ,ובעיצומו של מהלך חדשני לפירוש
כתבי קודש .גם אריות אין .הן הסולנית,
הנותנת קול להודיית מרים ,והן המקהלה,
המשמיעה את דברי המלאך גבריאל ,שרות
רצ'יטטיבים בלבד.

כ 14-דקות
ולחוסר הטונאליות ולחוסר האריות
נוספת ...חושניות .במכתב לחברו הוֹלְ סְ ט
כותב ווהן ויליאמס" :אני מנסה לשחרר
את המילים מן הזחיחות ()smugness
שהתיישבה עליהן לאורך הדורות" .ובאמת,
התזמו ּרי שבו טבול הטקסט
המרקם ִ
הסגפני עשיר וחושני ,ומזכיר את שעשה
המלחין ביצירה קודמת" ,פרח השדה"
( ,)1925שינקה את השראתה ואת ציטוטיה
הלטיניים מ״שיר השירים".
זאת ועוד .שני חלילים יש בתזמורת ,לצד
כלי קשת ,צ'לסטה נבל .התזמורת מדגישה
את הדרמה ,זה ברור .אבל אחד החלילים
זכה בתפקיד סולני מסולסל ומהורהר,
המושמע בין רפליקות השירה .קול שלישי
הוא זה ,קול "רוח הקודש" ,שעל פי הסיפור
הנוצרי מטביעה חותמה על תומת מרים.
המאזין לחליל תוהה כיצד העז בן הכומר
להרחיק לכת כה" :שירת" החליל הסולני
מזכירה שתי יצירות נוטפות ארוס :האחת
היא "שחרזדה" מחזור שירים של ראוול,
מורו של ווהן ויליאמס ,ושבו ,בשיר
"חליל הקסם" ,יש שיחת אהבה בין חליל
למצו־סופרן ,והאחרת היא "אחר צהריים
של פאון" יצירתו של קלוד דביסי ,שבה יצור
מיתי ספק חוזה ספק הוזה ביום קיץ חם
ברחצתן של נימפות נחשקות.

*אמו הייתה אחיינית של סר צ'ארלס דארווין
ונינה של תעשיין הקרמיקה ג'וזייה (יושיעהו)
וֶגְ 'וו ּד ,לוחם נחרץ לביטול העבדות בעולם.
**סלסולים.
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מגניפיקט

:מקהלה
*!ׁשָ לוֹם ל ְָך אֵ ׁשֶ ת־חֵ ן
!ה' עִ ּ ָמ ְך! ְבּרוּכָה אַ ְּת ַּב ָנ ׁ ִּשים
ְ רו ּחַ הַ ּק ֹדֶ ׁש ּ ָתבוֹא עָ ל
,ַיך
ְו ּגְ בו ַּרת עֶ לְ יוֹן ּ ָתצֵ ל עָ ָליּך
"עַ ל־ ֵכּן "קָ דו ֹׁש
.""בּן־הָ אֱ לֹהִ ים
ֶ ,יֵאָ מֵ ר ַל ִיּלוֹד
:מרים
רוֹמְ מָ ה נַפְ ׁ ִשי אֶ ת יְה ֹוָה
.ו ּ ַָתגֶל רו ּחִ י ֵּבאלֹהֵ י י ׁ ְִשעִ י
,ֹאֲ ׁ ֶשר ָראָ ה ָּב ֳענִי אֲ מָ תו
.ִ ּכי הִ ּנֵה מֵ עַ ּ ָתה יְאַ ּׁ ְשרוּנִי ּכָל הַ ּדוֹרוֹת
ִ ּכי גְ דוֹלוֹת עָ ָש ׂה לִ י הָ אֵ ל
.ֹוְקָ דו ֹׁש ׁ ְשמו
:מקהלה
! מִ ְריָם אֵ ׁשֶ ת־חֵ ן,ׁשָ לוֹם
!ה' עִ ּ ָמ ְך! ְבּרוּכָה אַ ְּת ַּב ָנ ׁ ִּשים
; יְהוָה צְ בָ אוֹת, קָ דו ֹׁש, קָ דו ֹׁש,קָ דו ֹׁש
.ֹמְ לֹא כָל הָ אָ ֶרץ ְכּבוֹדו
.ְּתהִ ּלָה לָאֵ ל ַּב ְּמרוֹמִ ים

"תפילת מרים" וכן דברי המלאך שבחר להוסיף ווהן ויליאמס
למגניפיקט מובאים בברית החדשה בספר "הבשורה על
 בכנסייה. הטקסט המקורי נכתב ביוונית.'פי לוקס" פרק א
-  ובכנסייה האנגליקנית,הקתולית נהוגה הגרסה הלטינית
 התרגום העברי המובא כאן הוא פרי.""תרגום המלך ג'יימס
,)עטו של המשורר העברי מאיר הלוי לֶטֶ ִריס (לעטעריס
.19-בן המאה ה

Ralph Vaughan Williams

MAGNIFICAT

Chorus:
Hail, thou art most favoured!
The Lord is with thee! Blessed art thou among women!
The Holy Ghost shall come upon thee,
And the Power of the Highest shall overshadow thee.
Therefore that holy thing
Which shall be born of thee shall be called "the Son of God".
Mary:
My soul doth magnify the Lord,
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour,
For he hath regarded the low estate of his handmaiden.
For behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty hath done to me great things,
And holy is His Name.
Chorus:
Hail, Mary full of Grace.
The Lord is with thee! Blessed art thou among women!
Holy, holy, holy, Lord God of hosts;
Heaven and earth are full of Thy glory.
Glory be to Thee O Lord most high.

:מרים
וְחַ סְ ּד ֹו עַ ל י ְֵראָ יו
.לְ דוֹר ּדו ִֹרים
:ְֹ ּגבו ּרוֹת עָ ָש ׂה ִ ּבזְ ר ֹעו
.ִּפז ֵּר ּג ִֵאים ִ ּבמְ זִ ּמוֹת לִ ָּבם
,הָ ַרס נ ְִדיבִ ים מִ ִ ּכסְ אוֹתָ ם
.ַוי ּ ֶָרם ׁ ְשפָ לִ ים
,ְרעֵ בִ ים מִ ּלֵא טוֹב
.ֲש ִירים ׁ ִש ּלַח ֵריקָ ם
ִ ׁ ַוע
. לִ זְ ּכ ֹר אֶ ת ַרחֲמָ יו,ֹּ ָתמַ ְך ְ ּב ִי ְש ׂ ָראֵ ל עַ בְ ּדו
,ּ ּכַאֲ ׁ ֶשר ִּד ֶּבר אֶ ל אֲ בוֹתֵ ינו
.לְ אַ בְ ָרהָ ם ו ּלְ ז ְַרע ֹו עַ ד ע ֹולָם
:מקהלה
.את חֵ ן לִ פְ נֵי הָ אֱ לֹהִ ים
ְ ָ ִכּי־מָ צ,ל־ת ְיר ִאי מִ ְריָם
ִּ ַא
,וְהִ ָנ ְּך הָ ָרה ְויֹל ְַד ְּת ֵבּן
. ַת־שמ ֹו י ֵׁשו ּע
ְ ׁ ֶאת א
ְ וְקָ ָר
,וְהו ּא ָגּדוֹל יִהְ יֶה ו ּבֶ ן־עֶ לְ יוֹן י ִָּק ֵרא
ו ּמָ ל ְַך לְ ע ֹולָם וָעֶ ד
.ו ּלְ מַ לְ כו ּת ֹו אֵ ין קֵ ץ
:מרים
;ְראֵ ה ֳענִי־אֲ מָ ְת ָך
.נָא ֲע ֵש ׂה־לִ י ִ ּכ ְדבָ ְר ָך
:מקהלה
! מִ ְריָם אֵ ׁשֶ ת־חֵ ן,ׁשָ לוֹם

Mary:
And His mercy is on them that fear Him
From generation to generation.
He hath shewed strength with His arm:
He hath scatter'd the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seats
And exalted them of low degree.
He hath filled the hungry with good things,
And the rich He hath sent empty away.
He hath holpen His servant Israel in remembrance of His mercy
As He spake to our fathers,
To Abraham and his seed forever.
Chorus:
Fear not, Mary, thou has found favour with God.
Behold thou shalt conceive in thy womb,
And shalt bring forth a son, and shalt call his name Jesus.
He shall be great, and shall be called the Son of the Highest:
And he shall reign forever;
And of his Kingdom there shall be no end.
Mary:
Behold the handmaid of the Lord;
Be it unto me according to thy word.
Chorus:
Hail, Mary, full of Grace! Hail!
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בט מהיר אל רשימת קכל* מגלה כי
ַבּתחילה ,בהיות הילד "ווֹלְ פֶ ְרל"
בן חמש ושש ,הייתה תנובתו העיקרית
יצירות למקלדת :פרקי מינואט ,אנדנטה
ואלגרו .המסע הראשון של משפחת מוצרט
לכמה מערי אירופה ,ובהן פריס ולונדון
( ,)1766-1762לו ּוה בהלחנת עשר סונָטות
לכינור ,סימפוניות ראשונות ,כמה אריות
ויצירות כנסייתיות .הקונצ'רטי לפסנתר
החלו להיכתב ב ,1767-בגיל  ,11שלוש
האופרות הראשונות הושלמו בהיות הנער
בן  ,13ואז החלו להופיע גם יותר ויותר
יצירות כנסייתיות ,ובהן המיסות הראשונות:
בשנים  ,1769-1768בזמן השהות המשפחתית
הראשונה בווינה ,יצאו תחת ידו של מוצרט
שתי המיסות הראשונות ,ושנה אחר כך –
בזלצבורג  -עוד מיסה אחת.
נאמר אפוא ,כי חיבור מיסות לא היה זר
למלחין בן ה .16-והנה ,בדיוק בזה מנסה
לשכנע אותנו חוקר מוצרט אמריקני,
פרופ' דיויד ׁ ִשילְ ְד ְק ֶרט :כי קכל טעה כשקבע
כי את המיסה הקצרה בסי במול מז'ור
חיבר מוצרט בשנת  .1777הוא מביא סימוכין
לטענה כי היצירה הולחנה הרבה קודם,
כנראה אפילו בשנת  .1772ומדוע זה חשוב?
כי ,עם כל הבנתנו שמוצרט היה פנומן
יחידאי בתולדות האנושות – האם לא נרצה
לדעת ,בכל זאת ,אם הלחין את המיסה
בהיותו גבר בן  21או עלם בן ?16
לטיעוני שילדקרט נייחד את השורות
הבאות ,ותוך כדי מנייתם נתוודע מעט אל
המיסה שלפנינו .מ ַניִן למד קכל שבשנת
 1777הולחנה המיסה? מחצי משפט במכתב
ששיגר לאופולד מוצרט לבנו בדצמבר :1777

"[...אמש] בוצעה המיסה שלך בסי במול
מז'ור ,והקַ סְ ְט ָרטוֹ** שר ממש נפלא".
האם נאמר "המיסה החדשה שלך"? לא.
לפי זה ברור שהמיסה יכלה להיכתב בכל
זמן עד אז ,והשאלה מתי.
קו פרשת מים שמציג החוקר הוא  .1774כל
מיסה ברוויס שהלחין מוצרט עד שנה זו
מאופיינת .1 :בשירה הומופונית;  .2בליווי
של כינורות ,קונטרבס ועוגב ותו לא;
(תהִ ּלָה לָאֵ ל
 .3באי־הלחנת הפסוק הפותח ְּ
ַ ּבמְ רוֹמִ ים) ב"גלוריה" ואי־הלחנת הפסוק
ב"ק ֶרדוֹ"***.
הפותח (אֲ נִי מַ אֲ מִ ין ְ ּבאֵ ל אֶ חָ ד) ְ
והנה ,כל המאפיינים האלה מתקיימים
במיסה בסי במול מז'ור .לעומת זאת,
מ 1774-והלאה המאפיינים שונים .1 :בשירה
משובצים הרבה יותר קונטרפונקטים של
חיקוי (מעין קנונים);  .2הליווי מועשר
בטימפני ובחצוצרות;  .3הפסוקים הפותחים
של ה"גלוריה" וה"קרדו" מולחנים ומושרים.
סיכום ביניים :המיסה הולחנה ב 1774-או
קודם לכן .כמה קודם לכן? באמצעות
מאפיין נוסף  -שלא נפרט כאן  -שילדקרט
מראה שהבכורה הייתה כנראה ב,1772-
שנה חגיגית ומיוחדת ,כי בה זכה מוצרט
בן ה 16-ליהפך לקונצרטמייסטר החדש
של קתדרלת זלצבורג ,באמצעות מינוי
מן הארכיבישוף קוֹלו ֶֹרדוֹ ,גם הוא חדש
בכהונתו אז" .הַ יי או ַבּיי לקוֹלו ֶֹרדוֹ?" ,היא
כותרת מאמרו של דיויד שילדקרט ,וטיעוניו
מצביעים על כי ה"היי" של  1772סביר
בהרבה מן ה"ביי" של  ,1777שנה שבה לא
היה כבר מוצרט בזלצבורגֶ ׁ ,ש ֵכּן מרוב תיעוב
לעבודתו וטינה למעסיקו הקפדן "הִ ְת ּפו ּטָ ר".

כ 21-דקות

וזה מבנה היצירה :הקיריה ,רונדו בעל
נימות עממיות ,מושר חליפות מפי הסולנים
והמקהלה; בגלוריה ,המקהלה מובילה
והסולנים מצטרפים .הקרדו תחילתו אלגרו,
המשכו  -בצליבה  -אדג'ו נוּגֶה ,ובתחיה –
שוב ששון אלגרו .בסנקטוס ,הפותח בטמפו
אנדנטה ,מלווה משקל משולש את שילוש
המילים "קדוש ,קדוש ,קדוש" ,ואז פוּגָטו
קצר צץ ,אך נמוג חיש מפני "הושע־נא"
(אלגרו) .בבנדיקטוס ,אנדנטה ( ,)3/4סופרן
משמיעה אריה נרגשת – וזו פסגת היצירה.
אגנוס דאי ,הפרק הארוך ביותר ,מתחיל
בזעקה מתפרצת של המקהלה בעיצומו של
פיאנו תזמורתי :נפילה של אוקטבה שרות
זמרות הסופרן ,כנפילת "שה האלוהים"
ממרומים ,ובפי זמרות האלט מושם שם
מהלך כרומטי מצמרר .האלגרו המסיים -
רונדו בעל נימות עממיות ,כתחילת
היצירה – מבשר לעולם שמחה ושלום.

*רשימת קכל ( )Köchelverzeichnisהיא קטלוג
כרונולוגי שלם ליצירות מוצרט ,פרי מחקרו
של לודוויג פון קכל ( ,)1877-1800אשר סידר את
יצירות מוצרט עפ"י סוגות וניסה לדייק בקביעת
תאריכי חיבוריהן .ספרו בן  551העמודים ראה
אור ב 1863-והמשיך והתעדכן לאורך השנים.
הגרסה השישית ,האחרונה עד כה ,יצאה
ב .1964-הסימון ק' (ובלועזית K :או  )KVהוא
קיצור ל"קכל" .המיסה שלפנינו סומנה ברשימה
המקורית ק'  275ובגירסה שישית ק' .272b
**הסריס פְ ַרנצֶ 'סקו צִ 'יקָ ֶרלִ י.
***נהוג היה שאת הפסוקים הראשונים
האלה הכומר מדקלם או ממלמל ,ודבר זה
ייִתֵ ר את ההלחנה.

Et in ūnum Dominum
Jesum Christum,
Fīlium Deī unigenitum,
Et ex Patre nātum ante omnia sæcula.
Deum de Deō, lūmen de lūmine,
Deum vērum de Deō vērō.
Genitum, non factum,
Cōnsubstantialem Patrī,
Per quem omnia facta sunt.
Quī propter nōs hominēs
Et propter nostram salūtem
Dēscendit de coelis.
Adagio
Soloists:
Et incarnatus est de Spīritū Sānctō
Ex Mariā Virgine, et homō factus est.
Chorus:
Crucifixus etiam prō nōbīs;
Sub Pontiō Pilatō,
Passus et sepultus est.
Allegro
Chorus:
Et resurrēxit tertiā diē,
Secundum Scrīptūrās,
Et ascendit in coelum,
Sedet ad dexteram Dei Patris,
Et iterum ventūrus est cum glōriā
Jūdicāre vīvōs et mortuōs,
Cujus rēgnī non erit fīnis.
Soloists:
Et [credo] in Spīritum Sānctum,
Dominum et vivificāntem,
Quī ex Patre Fīliōque prōcēdit.
Quī cum Patre et Fīliō simul

קיריה
אלגרו
:סולנים ומקהלה
. ַרחֵ ם,אָ דוֹן
. ַרחֵ ם, ַהַ ּמ ֹו ִש ׂיע
. ַרחֵ ם,אָ דוֹן
גלוריה
אלגרו
:סולנים
ו ּבָ אָ ֶרץ ׁ ָשלוֹם
.לִבְ נֵי אָ דָ ם דו ְֹר ׁ ֵשי טוֹב
, נְבָ ֶרכְ ָך,נְהַ ּלֶלְ ָך
ָ. נְרוֹמֶ מְ ך,ַנע ֲִריצְ ָך
נ ּ ִֵתן לְ ָך ּתוֹדָ ה
.ְ ּכר ֹב ִּתפְ אַ ְר ְּת ָך
:סולנים ומקהלה
,אֱ לֹהִ ים אֲ ד ֹונֵנו ּ הַ ּמ ֹול ְֵך ַּב ּׁ ָשמַ יִם
,ּ  אֱ לֹהִ ים אֲ ד ֹונֵנו,הָ אֵ ל הָ אָ ב
, ֶּבן הָ אָ ב, ַ הַ ּמו ׁ ִֹשיע, ַ י ֵׁשו ּע,ֵש ׂה הָ אֵ ל
,ׁ ֶש ּנָטַ לְ תָ עֲווֹנוֹת הָ ע ֹולָם
.ּ ַרחֵ ם עָ לֵינו
,הַ ּנ ֹו ֵש ׂא עֲווֹנוֹת הָ ע ֹולָם
.ּ ׁ ִשמְ עָ ה ּ ַתחֲנוּנֵינו
,ֹשב לִ ימִ ין הָ אָ ב
ֵ ׁ הַ יּו
.ּ ַרחֵ ם עָ לֵינו
,ִ ּכי אַ ּ ָתה לְבַ ְּד ָך קָ דו ֹׁש
אַ ּ ָתה לְבַ ְּד ָך אָ דוֹן
, ַ י ֵׁשו ּעַ הַ ּמו ׁ ִֹשיע,אַ ּ ָתה לְבַ ְּד ָך עֶ לְ יוֹן
. ְ ּב ִתפְ אֶ ֶרת הָ אָ ב הָ אֵ ל,עִ ם רו ּחַ הַ קּ ֹדֶ ׁש
.אָ מֵ ן
קרדו
אלגרו
:מקהלה
, ּבו ֵֹרא ׁ ָשמַ יִם וָאָ ֶרץ,אָ ב ּכָל־יָכוֹל
.ּכָל הַ ְ ּגלו ּיוֹת וְהַ ּנִסְ ּ ָתרוֹת

Kyrie
Allegro
Soloists and chorus:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Gloria
Allegro
Chorus:
Et in terrā pāx
Hominibus bonæ voluntātis.
Laudāmus Tē, benedīcīmus Tē,
Adōrāmus Tē, glōrificāmus Tē.
Grātiās agimus Tibī
Propter magnam glōriam Tuam.
Soloists and chorus:
Domine Deus, Rēx coelestis,
Deus Pater, Domine Deus,
Agnus Deī, Jesū Christe, fīlius Patris,
Quī tollis peccāta mundī,
Miserēre nōbīs.
Quī tollis peccāta mundī,
Suscipe dēprecātiōnem nostram.
Quī sedēs ad dexteram Patris,
Miserēre nōbīs.
Quoniam tū sōlus Sānctus,
Tū sōlus Dominus,
Tū sōlus Altissimus, Jesū Christe,
Cum Sānctō Spīritū, in glōriā Deī Patris.
Amen.
Credo
Allegro
Chorus:
Patrem omnipotēntem, Factorem coelī et terræ,
Vīsibilium omnium et invīsibilium.

ו ּבְ אָ דוֹן אֶ חָ ד,
י ֵׁשו ּעַ הַ ּמו ׁ ִֹשיעַ ,
ֵּבן יָחִ יד לָאֵ ל,
ׁ ֶש ּנ ֹולַד מִ ן הָ אָ ב לִ פְ נֵי ּכָל הַ ְּזמַ ּנִים.
אֵ ל מִ ן הָ אֵ ל ,אוֹר מִ ן הָ אוֹר,
אֵ ל־אֱ מֶ ת מֵ אֵ ל־אֱ מֶ ת.
נ ֹולַד וְלֹא נִבְ ָרא,
אֶ חָ ד ְ ּבמַ הו ּת ֹו עִ ם הָ אָ ב,
אֲ ׁ ֶשר ְ ּביָד ֹו נִבְ ָרא הַ ּכ ֹל.
אֲ ׁ ֶשר לְ מַ ֲענֵנו ּּ ְ ,בנֵי הָ אָ דָ ם,
ו ּלְ מַ עַ ן י ׁ ְִשעֵ נו ּ
י ַָרד מִ ּׁ ָשמַ יִם.
אדג'ו
סולנים:
וְהָ יָה לְבָ ָש ׂר מֵ רו ּחַ הַ קּ ֹדֶ ׁש,
וְנ ֹולַד לְ מִ ְריָם הַ ְ ּבתוּלָה וְהָ יָה לְ אָ דָ ם.
מקהלה:
וְאַ ף נִצְ לַב לְ מַ ֲענֵנו ּ;
ֹנטיו ּס ִּפילָטו ּס,
ִ ּבימֵ י ּפו ִ
סָ בַ ל ְונ ְִק ַ ּבר.
אלגרו
מקהלה:
ישי קָ ם לִ ְתחִ יָּה,
ו ּבַ יּוֹם הַ ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ִ ּכ ְדבַ ר הַ ְ ּכתו ּבִ ים.
ַשמַ יִם,
וְעָ לָה ל ּׁ ָ
ֹשב לִ ימִ ין הָ אָ ב הָ אֵ ל,
וְהו ּא יו ׁ ֵ
וְעָ ִתיד ל ָׁשו ּב ִ ּב ְתהִ ּלָה
לִ ׁ ְש ּפ ֹט אֶ ת הַ חַ יִּים וְאֶ ת הַ ּ ֵמ ִתים,
ו ּמַ לְ כו ּת ֹו לֹא ִּתהְ יֶה לָהּ קֵ ץ.
סולנים:
וַ[אֲ נִי מַ אֲ מִ ין] ְבּרו ּחַ ־הַ קּ ֹדֶ ׁש,
ׁ ָשלִ יטָ ה וְנוֹתֶ נֶת חַ יִּים,
אֲ ׁ ֶשר מִ ן הָ אָ ב ו ּמִ ן הַ ֵּבן יָצְ תָ ה,
אֲ ׁ ֶשר עִ ם הָ אָ ב וְהַ ֵּבן יַחְ ָּדו

Adōrātur et cōnglōrificātur,
Quī locūtus est per Prophetās.
Chorus:
Et ūnam, sānctam, catholicam
Et Apostolicam Ecclēsiam.
Confiteor ūnum baptisma
In remissiōnem peccātōrum,
Et expectō resurrectiōnem mortuōrum,
Et vītam ventūrī sæculī.
Amen.
Sanctus
Andante
Chorus:
Sānctus, Sānctus, Sānctus, dominus Deus Sabaoth.
Plēnī sunt cœlī et terra glōriā tua.
Allegro
Osanna in excelsīs.
Benedictus
Andante
Interlude and Aria (Soprano):
Benedictus quī venit in nōmine Dominī.
Chorus: Osanna in excelsīs.
Agnus Dei
Andante
Chorus:
Agnus Deī, quī tollis peccāta mundī,
Miserēre nōbīs. Dona nobis pacem.
Allegro
Soloists and Chorus:
Dona nobis pacem.

נֶעְ ֶרצֶ ת ו ּמְ רוֹמֶ מֶ ת
יאים ִּד ְ ּב ָרה.
אֲ ׁ ֶשר מִ ִּפי הַ ּנְבִ ִ
מקהלה:
ֹשה הָ אַ חַ ת,
ו ּ[בַ ] ְ ּכנֵסִ יָּה הַ ְ ּקדו ׁ ָ
הַ ָּקתוֹלִ ית וְהָ אָ ּפוֹסְ טוֹלִ ית.
מוֹדֶ ה אֲ נִי ִ ּב ְטבִ ילָה אַ חַ ת
לְ כ ּ ַָפ ַרת עֲווֹנוֹת,
ו ּמְ צַ ּ ֶפה לִ ְתחִ יַּת הַ ּ ֵמ ִתים
ו ּלְ חַ יֵּי הָ ע ֹולָם הַ ָּבא.
אָ מֵ ן.
סנקטוס
אנדנטה
מקהלה:
קָ דו ֹׁש ,קָ דו ֹׁש ,קָ דו ֹׁש ,אֲ דֹנַי אֱ לֹהֵ י צְ בָ אוֹת.
מְ לֹא הַ ּ ָש ׂמִ ים וְהָ אָ ֶרץ ְ ּכבוֹדוֹ.
אלגרו
ֹשע־נָא ַּב ְּמרוֹמִ ים.
הו ׁ ַ
בנדיקטוס
אנדנטה
נגינת ביניים ואריה (סופרן):
ּשם אֲ דֹנַי.
ָּברו ּך הַ ָּבא ְב ׁ ֵ
ֹשע־נָא ַּב ְּמרוֹמִ ים.
מקהלה :הו ׁ ַ
אַ נִיו ּס דיי
אנדנטה
מקהלה:
ֵש ׂה הָ אֵ ל הַ ּנ ֹו ֵש ׂא אֶ ת עֲווֹנוֹת הָ ע ֹולָם,
ַרחֵ ם עָ לֵינו ֵּ ּ .תן לָנו ּ ָש ׂלוֹם.
אלגרו
סולנים ומקהלה:
ּ ֵתן לָנו ּ ָש ׂלוֹם.
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Pasi Hyökki conductor (Finland)
Shachar Lavi mezzo-soprano (Israel)
Tapiola Children's Choir (Finland)
Jean Sibelius (1865-1957)
Six Songs a cappella op. 18
Michael Wolpe (1960)
"East" Symphonic Poem no. 9
for children's choir and chamber orchestra
in memoriam Israel Eliraz (world premiere)
Intermission
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Magnificat or Song of Mary
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Missa brevis in B-flat Major K. 275

Kfar Saba / Performing Arts Center
Wednesday, June 7 2017 at 20:30
Savion / Cultural Center
Thursday, June 8 2017 at 20:30
Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art, Recanati Hall
Friday, June 9 2017 at 13:00
Saturday, June 10 2017 at 21:00
Tel Aviv / Tel Aviv Museum of Art, Asia Hall
Sunday, June 11 2017 at 20:00
Jerusalem / Jerusalem Theater, Rebecca Crown Hall
Monday, June 12 2017 at 20:00
Zichron Yaakov / Elma Arts Center
Tuesday, June 13 2017 at 20:00

Program notes Benny Hendel Design Hagit Maimon
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The Israel Camerata Jerusalem

Music Director and Founder: Avner Biron
Advisor: Josef Bardanashvili
The musicians
1st Violin
Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman**
Denice Djerassi
Yuki Ishizaka
Sophia Kirsanova
Roman Yusupov

*principal player **assistant principal

2nd Violin
Hadas Fabrikant*
Eduard Reznik*
Arnold Kobiliansky
Michael Kontsevich
Keren Shoshani
Omri Tzach

Viola
Michael Plaskov*
Doron Alperin
Boris Rimmer
Eduard Shubaev
Cello
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov**

Bass
Dmitri Rozenzweig*
Alexander Osipenko

Bassoon
Mauricio Paez*
Kristijonas Grigas

Flute
Esti Rofé*

French Horn
Alon Reuven*
Ruth Varon

Oboe
Muki Zohar*
Ori Meiraz

Timpani
Karen Phenpimon-Zehavi*

Guest musicians: Naama Neuman, flute; Yefim Eisenstadt, cello; Yizhar Karshon, organ and celesta;
Gitit Boazson, harp; Maayan Duari, darbuka.
*Member of the board

Board of Directors and Members of Association
Roni Zehavi*, Chairman
Jacob Aizner*
Dr. Hanan Alon
Prof. Ruth Arnon*
Avner Azulay*
Talma Barabash-Knoller, CPA

Prof. Avi Ben Basat
Prof. Shlomo Biderman
Dr. Yoram Blachar*
Prof. Shmuel Cabilly
Ruth Cheshin*
Ilan de Vries*

Robert Drake
Prof. Menachem Fisch
Orly Froman*
Prof. Benny Geiger*
Efrat Weiman Gershony*
Yair Green, Adv.*

Prof. Moshe Hadani* Dov Shafir
Prof. Uri Karshon
Baruch Shalev
Raanan Kop, CPA*
Dr. Lea Shamir-Shinan
Nissim Levy
Yehuda Zisapel
Moshe Michles*
Gershon Zohar
Prof. Dafna Schwartz*

Administration
General Manager: Ben-Zion Shira
Administrative Manager: Michael Kontsevich
Producer: Anat Richter

Marketing Manager: Tamar Umansky
Sales Manager: Dagan Feder
Sales: Gilli Greenberg
Librarian: Tamar Reiss

Stage Manager: Valery Aksyonov
Legal Advisor: Adv. Ami Folman
Accountant: Sarit Yitshaki

Office: 13 HaHagana St. (HaGiv'a HaTsarfatit) Jerusalem | Tel: +972-2-5020503 Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com | Email: info@jcamerata.com
The Orchestra is supported by: The Ministry of Culture and Sport | The Municipality of Jerusalem
and by the generous support of various donors.

SEASON

33
2016-2017

North and East

