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חברי העמותה וחברי הוועד המנהל

פרופ' רות ארנון ,נשיאת כבוד

עו"ד יאיר גרין* ,יו"ר | אבנר אזולאי ,יעקב אייזנר* ,פרופ' רות ארנון* ,פרופ' שלמה בידרמן ,ד"ר יורם בלשר*,
פרופ' אבי בן בסט ,רו"ח תלמה ברבש־קנולר ,פרופ' בני גיגר* ,אפרת וימן גרשוני* ,אילן דה פריס* ,פרופ' משה הדני*,
גרשון זוהר ,יהודה זיסאפל ,רות חשין* ,משה מיכלס* ,פרופ' מנחם פיש ,ד״ר שמואל קבילי* ,רו"ח רענן קופ*,
*חברי הוועד המנהל
פרופ' אורי קרשון ,פרופ' דפנה שוורץ* ,ד״ר לאה שמיר־שנאן ,ברוך שלו ,דב שפיר
צוות הניהול
מנהל כללי יורם יונגרמן מנהל אדמיניסטרטיבי מיכאל קונצביץ' מפיקה שרה טיילור דוד
רכז תוכני מוזיקה ד״ר רון מרחבי מנהלת מכירות דגן פדר מנהלת שיווק ומדיה חברתית ליאת לידור־רייך
מנהלת משרד דבי בן צבי מנהל במה ואלרי אקסיונוב הנהלת חשבונות שרית יצחקי יעוץ משפטי עו״ד עמי פולמן
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 :
עריכה :ד״ר רון מרחבי עיצוב גרפי :חגית מימון
צילום שער :יוסי צבקר
צילום :מיכאל פביה ,יוסי צבקר ,יח״צ ,ברטק ברז׳יק ,וולף סילברי ,לנקה הטאסובה,
הרברט אשרמן ,ורה בלו ,בובריק ,סרג׳יו וילקירן ,אלנה מרטיניוק ,קרוט טרקמיל ,נורית מוזס

קהל יקר,
מנויים נכבדים,
ראשית ,ברצוני להודות לכם ,קהל יקר ומנויי התזמורת;
להודות על הדאגה ,האכפתיות והרצון הטוב לתמוך בנו
בשעת משבר כה גדול  -כל אלה ריגשו וחיזקו אותנו.
שמחנו על כל הזדמנות ליצור מוזיקה ולחלוק אותה
עמכם בשנה שחלפה ,והתרגשנו ממחיאות הכפיים
הסוערות באולמות.
שמענו את הגעגוע והצער של אלה שמרגישים שהזמן
לשוב אל אולם הקונצרטים טרם הגיע ,וחיבקנו את
כל "האמיצים" שבשבילם המוזיקה היא חלק בלתי נפרד
ממסע חייהם.
עשינו בשנה החולפת כמיטב יכולתנו לשוב אל הבמה כל
אימת שיכולנו ,ולהציע לכם קונצרטים ותוכניות מיוחדות
כדי לכסות עד כמה שניתן את הבור התרבותי שנפער.
במקביל ,הצלחנו לשמר את יציבות התזמורת,
תעסוקתית ומקצועית :להמשיך ולהיות עוגן תעסוקתי
לחברי התזמורת ,ולשמור על יציבות ואיתנות גם כעת -
וזאת הודות לתמיכת משרד התרבות ,עיריית ירושלים,
התורמים העלומים המוערכים שלנו ,ומאות מכם -
מנויינו היקרים ,שסייעתם ליציבותנו בעת הזו.

אנו שמחים להציע לכם תוכנית עונה אופטימית
ונועזת  -שאנו מקווים שנוכל לממשּה וליהנות ממנה
יחדיו; עם זאת ,אנו ערוכים עם "תוכניות מגירה"
לשינויים והתאמות ככל שנדרש וככל שצופן לנו העתיד.
לכולכם יתרות קונצרטים כאלה ואחרות שנותרו לכם
מעונות קודמות ,ולכן השנה מע ֶבר לסדרת הדגל הבין־
לאומית שלנו "כלים וקולות" (קונצרטים מס' )8-1
הוספנו אפשרות למימוש קונצרטים גם בסדרה
"סולנים בסערה" בתל אביב ובירושלים ,אפשרות
שתוכלו לנצל ,בתיאום מראש ,להשלמת החוסרים
משנים קודמות.
הסיוע הגדול ביותר שתוכלו להגיש לנו בעת הזו
הוא פשוט :לחדש את המינוי שלכם ,ובכך לסייע
לנו לשמור על היציבות הכלכלית .אנו מצידנו
השקענו מאמצים ותקציבים גדולים כדי להעלות
קונצרטים איכותיים ועשירים ,עם האומנים
המעולים ביותר.
כולנו תקווה שהמסע אל הלא־נודע יהפוך השנה
להרפתקה מוזיקלית עשירה ומהנה.
שלכם,
יורם יונגרמן ,מנהל כללי,
הקאמרטה הישראלית ירושלים

"אומנות המוזיקה היא
לא רק מה שהמלחין
והמבצעים שומעים,
אלא מה שהם גורמים
למאזינים לשמוע
ולהרגיש .המאזין
לקונצרט חי זוכה לחוויה
רגשית שאין דומה לה
בזמן התהוותה ,וזאת
ללא תיווך של אמצעים
אלקטרוניים .התזמורת
בנגינתה מפיחה כל פעם
מחדש רוח חיים בתווים
המודפסים בפרטיטורה.
כל אחת ואחד מנגני
הקאמרטה מבטא את
כישרונו ואישיותו ,תוך
הקשבה ושיתוף פעולה
עם כלל הנגנים .במקרה
זה השלם עולה לאין
שיעור על סך חלקיו״

הקאמרטה
הישראלית
ירושלים
מנהל מוזיקלי :אבנר בירון

חברי התזמורת

"האנרגיה המוקרנת מהקהל
אל הבמה משפיעה על איכות
הנגינה וגם נותנת לנו השראה"
מתן דגן ,כינור

"בנגינה המשותפת יש
ספונטניות מרגשת שמחברת
אותך רק לרגע הזה"
שירה אליסף ,קלרנית

כינור ראשון

מתן דגן*
נטשה שר*
כרמלה ליימן***
גלינה קֹור ִינ ֶץ**
רומן יוסופוב
מיכאל פַּבְי ָה
כינור שני

אדוארד רזניק**
הדס פבריקנט***
אומרי צח
מיכאל קונצביץ'
קרן שושני
סמדר שידלובסקי
סאלקו לקיץ׳

אבנר בירון ,מנהל מוזיקלי ומנצח

ויולה

״מה שמרגש אותי בקונצרט
חי זה הדינמיקה ללא
מילים שנוצרת בין הקהל
והמבצע ,שיוצרת את הרגע
הייחודי שלא יחזור על
עצמו בשום רגע אחר"
הדס פבריקנט ,כינור

"מתגעגע לנגן עם אנשים
ולאנשים .מתגעגע
ליצירות יפות שאותן
אינני יכול לנגן לבדי"
אלון ראובן ,קרן יער

שולי ווטרמן°
אליאנה לובנברג°
מרתה סיקורה
בוריס רימר
אדוארד שובייב

צ'לו

מרינה כץ**
צבי אורליאנסקי**
אלכסנדר סינלניקוב***
אסתר ו ַלַדָר ֶס

קונטרבס

דמיטרי רוזנצוויג**
ארז מיוחס
חליל

אסתי רופא**
אבוב

מוקי זוהר**
אורי מירז

קלרנית

שירה אליסף**

בסון

מאוריציו פאז**
קריסטיונס גריגס

קרן יער

אלון ראובן**
מיכאל אלטשולר
רות ורון (שבתון)
טימפני

קרן פנפימון־זהבי**
*כנר ראשי
**נגן מוביל
***משנה לנגן מוביל
°נגן מוביל אורח

מחירי סדרות המינויים בעונה 2021/22
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 בשעה 20:00
(למעט קונצרטים מס׳  2ו)6-

חידוש מינוי  8 -קונצרטים

₪ 1100

חידוש מינוי  -מקומות מוזלים**
 8קונצרטים

₪ 1000

מינוי חדש  8 -קונצרטים

₪ 1250

מינוי חדש  -מקומות מוזלים**
 8קונצרטים

₪ 1150

*למעט קונצרט מספר  ,2אשר יתקיים במועד יחיד  ,14.11.21 -בבית האופרה ,המשכן לאמנויות הבמה.
**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

מינוי  7קונצרטים

₪ 800

הסדרה הקלאסית
במכון ויצמן ברחובות בשעה 20:00

מינוי  6קונצרטים

₪ 700

הסדרה הקלאסית בבית התרבות בסביון בשעה  | 20:30לפרטים*8234 :
חידוש המינוי החל מ 1.8.2021-נועד לשריין את מקומותיכם

•חיוב כרטיס האשראי (עד שלושה תשלומים).
•שמירת מקומותיכם תתאפשר עד .30.9.2021
•בקשות לשדרוג מקומות יטופלו החל מ.1.10.2021-

ניצול יתרות

מנויים אשר להם יתרות לא מנוצלות מעונת  18/19ו 19/20-יוכלו השנה להשתמש בהן:
•לכרטיסים נוספים לסדרת כלים וקולות.
•לסדרת ״סולנים בסערה״ (קונצרטים מס׳  .)13-9מספר המקומות מוגבל.
מינוי לתוכניית הקונצרטים בסדרת "כלים וקולות"

תוכניית הקונצרטים המהודרת ,פרי עטו של בני הנדל ,במחיר של  ₪ 100ל 8-תוכניות.

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.

מנויי ועדים יתבקשו לשריין את מקומותיהם עד
 30.9.2021באמצעות חיוג לקופת התזמורת .לאחר מכן
המקומות יישמרו עד לחידוש המינוי בפועל
על ידי הוועד.
רשימת הוועדים :ארגון גמלאי עיריית ירושלים ,ארגון
ה ַלל ,ארגון המורים ,הסתדרות המורים ,ארגון מרש״ל,
ארגון עובדי צה"ל ,ח ֶבר ,מועדון ״טוב״ ,שירותי בריאות
כללית ,מכון ויצמן.

מינוי פתוח

מינוי ל 6-קונצרטים על פי בחירתכם האישית
(לא כולל את סדרת "השתקפויות") .מינוי זה יוכל לשמש
גם מינוי זוגי ל 3-קונצרטים .ניתן להשתבץ בקונצרטים
שבחרתם החל מתאריך .1.10.2021
מחיר מינוי
צעירים
עד גיל *35

₪ 850
₪ 250

(מינוי אישי בכפוף לתעודה מזהה)

*במקומות ישיבה מוזלים
כרטיסים מוזלים

מנוי יוכל לקנות כרטיס נוסף לאורח בהנחה
של כ 20%-ממחיר הקופה לאותו אירוע.

רכישת המינויים באתרwww.jcamerata.com :

ובקופת התזמורת 02-5020503 | 1-700-55-2000 :בימים א'-ה'09:00-17:00 ,
הזכות לשינויים שמורה
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כלים וקולות
The InstruVocal
Series

15.11.21

ירושלים
Jerusalem

*14.11.21

בית האופרה תל אביב
Tel aviv Opera House

13.11.21

זכרון יעקב
zichron

14.10.21
רחובות
Rehovot

12.10.21

ירושלים
Jerusalem

11.10.21

זכרון יעקב
zichron

8-10.10.21

תל אביב
Tel aviv

כלים וקולות
The InstruVocal
Series

01

/  הזוכיםTHE WINNERS /
 רובינשטיין ושופןRUBINSTEIN MEETS CHOPIN

אבנר בירון מנצח
)שימון נרינג פסנתר (פולין
2017 זוכה תחרות רובינשטיין
 פסנתר2021 הזוכה בתחרות שופן
)(התחרות תיערך באוקטובר
 שאקון/ פנדרצקי
) קונצ'רטו לפסנתר (יפורסם/ שופן
466 ' ק,20 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ מוצרט
 קונצ'רטו רומני/ ליגטי

Avner Biron conductor
Szymon Nehring piano (Poland)
Rubinstein Competition 2017 winner
Chopin Competition 2021 winner
(Competition held in October)

Penderecki / Chaccone
Chopin / Piano Concerto TBA
Mozart / Piano Concerto no. 20, K. 466
Ligeti / Concerto Românesc

הכוכבים העולים זוכי תחרויות הפסנתר
הבין־לאומיות ע"ש רובינשטיין ושופן נפגשים
על בימה אחת בערב חד פעמי בשיתוף
פולין-פסטיבל "גשרים מוזיקליים" ישראל
The rising stars, winners of
the International Rubinstein
and Chopin Competitions meet
on one stage for a unique
evening in collaboration
with the "Musical Bridges”
Israel-Poland Festival
,*הקונצרט בתל אביב יתקיים בבית האופרה
 מקומכם בקונצרט.המשכן לאמנויות הבמה
באופרה ייקבע באופן דומה למקומכם במינוי
. במידת האפשר,במוזיאון
Tel Aviv concert will take place at
The Opera House. We will do our best
to ensure that your seating at the Opera
will be as similar as possible to your
Museum subscription.

 גם הוא באציליםLE BOURGEOIS GENTILHOMME

אבנר בירון מנצח
)גרמניה-מור בירון בסון (ישראל
בני הנדל קריין
 סויטה-  גם הוא באצילים/ לולי
 קונצ'רטו לבסון/ רוסיני
 סויטה- 60 ' אופ, גם הוא באצילים/ ריכרד שטראוס

Avner Biron conductor
Mor Biron bassoon (Israel-Germany)
Benny Handel narrator

Lully / Le Bourgeois Gentilhomme - Suite
Rossini / Bassoon Concerto
Richard Strauss / Le Bourgeois Gentilhomme, Op. 60 - Suite

20- לצד הגרסה מן המאה ה,המוזיקה המקורית מאת לולי למחזהו של מולייר
 עם טקסט משעשע בעברית על פי עיבודו של פיטר יוסטינוב,שהלחין ריכרד שטראוס
Lully’s original music to Molière’s play, alongside the 20th century version composed by
Richard Strauss, with an amusing text in Hebrew based on Peter Ustinov’s adaptation
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כלים וקולות
The InstruVocal
Series

25.1.21

ירושלים
Jerusalem

24.1.22
רחובות
Rehovot

21-23.1.22
תל אביב
Tel aviv

21.12.21

ירושלים
Jerusalem

20.12.21
רחובות
Rehovot

17-19.12.21

תל אביב
Tel aviv

כלים וקולות
The InstruVocal
Series

03

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

1785  זלצבורגSALZBURG 1785

)ריינהרד גֶב ֶ ּל מנצח (גרמניה

 הכינור הכחולTHE BLUE VIOLIN

)פול גודווין מנצח (בריטניה
)פאבל שפורקל כינור (צ'כיה
 הפתיחה לס ִניור ּב ְרושינו/ רוסיני
64 ' אופ, קונצ'רטו לכינור/ מנדלסון
) פראטרס (אחים/ ארוו פארת
 סינפונייטה/ פולנק

 סינפוניה בסול מז'ור/ ליאופולד מוצרט
 בכורה עולמית, סרנדה ברה מז'ור/ מיכאל היידן
201 ' ק,29 ' סימפוניה מס/  מוצרט. א.ו

Reinhard Goebel conductor (Germany)
Leopold Mozart / Sinfonia in G major
Michael Haydn / Serenade in D major, World Premiere
W. A. Mozart / Symphony no. 29, K. 201

Paul Goodwin conductor (UK)
Pavel Šporcl violin (Czech Republic)
Rossini / Il signor Bruschino - Overture
Mendelssohn / Violin Concerto, Op. 64
Arvo Pärt / Fraters (Brothers)
Poulenc / Sinfonietta

,המנצח הנודע שב אלינו לתוכנית שבמרכזה ביצוע בכורה לסרנדה העלומה מאת מ' היידן
 לצד יצירות מאת מוצרט האב והבן,1785-שחוברה ב
The renowned conductor returns to present the premiere of M. Haydn’s newfound
Serenade, composed in 1785, alongside works by the Mozart father and son
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כלים וקולות
The InstruVocal
Series

26.3.22

רחובות
Rehovot

24.3.22

ירושלים
Jerusalem

21.3.22 18-20.3.22

זכרון יעקב
zichron

תל אביב
Tel aviv

הרקוויאם השמיימי מאת פורה
 מאת בטהובן4 'לצד הסימפוניה מס
The heavenly Requiem by Fauré
alongside Symphony no. 4 by Beethoven

23.2.22
רחובות
Rehovot

22.2.22

ירושלים
Jerusalem

21.2.22

זכרון יעקב
zichron

18-20.2.22

תל אביב
Tel aviv

כלים וקולות
The InstruVocal
Series
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 מוצרט והפסנתרMOZART & THE PIANO
אבנר בירון מנצח
)רוברט לוין פסנתר (ארה"ב

503 ' ק,25 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ מוצרט
595 ' ק,27 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ מוצרט
 וריאציות על נושא מאת מוצרט/ רון וידברג

Avner Biron conductor
Robert Levin piano (USA)

Mozart / Piano Concerto no. 25, K. 503
Mozart / Piano Concerto no. 27, K. 595
Ron Weidberg / Variations on a Theme by Mozart

 מגדולי המבצעים,רוברט לוין
 בשניים,של יצירות מוצרט
,מהקונצ'רטי הגדולים לפסנתר
לצד יצירתו של רון וידברג
על נושא מאת מוצרט

 מלאכי עליוןDIVINE ANGELS
אבנר בירון מנצח
זמרת סופרן תפורסם
זמר בריטון יפורסם
אנסמבל זמרי מורן
ואנסמבל ססיליה

 מחווה למנדלסון/ מנחם ויזנברג
48 ' אופ, רקוויאם/ פורה
 שלושה שירים/ ראוול
118 ' אופ, שירה אלגית/ בטהובן
60 ' אופ,4 ' סימפוניה מס/ בטהובן

Avner Biron conductor
Soprano TBA
Baritone TBA
Moran Singers Ensemble
& Cecilia Ensemble
Menachem Wiesenberg / Homage to Mendelssohn
Fauré / Requiem, Op. 48
Ravel / Three Songs
Beethoven / Elegischer Gesang, Op. 118
Beethoven / Symphony no. 4, Op. 60

Robert Levin, one of
the greatest Mozart
performers, in two
outstanding piano
concertos, alongside
Weidberg’s work
on a Mozart theme
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כלים וקולות
The InstruVocal
Series

28.6.22

27.6.22 24-26.6.22

ירושלים
Jerusalem

זכרון יעקב
zichron

תל אביב
Tel aviv

1.6.22

רחובות
Rehovot

31.5.22

ירושלים
Jerusalem

30.5.22

זכרון יעקב
zichron

27-29.5.22
תל אביב
Tel aviv

כלים וקולות
The InstruVocal
Series
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הערים הסמויות מעין

אבנר בירון מנצח
)שווייץ-אליסיה אמו סופרן (ספרד
כרמלה ליימן כינור

 הערים הסמויות מעין/ מורן מגן
 בכורה עולמית,ע"פ ספרו של איטאלו קאלווינו
418 ' ק,"! אלי, "כה ארצה להסביר, אריית קונצרט/ מוצרט
373 ' ק, רונדו לכינור ולתזמורת/ מוצרט
" אריה מתוך "אידומנאו/ מוצרט
" "האפנר,385 ' ק,35 ' סימפוניה מס/ מוצרט
 מסתרי המקאברי/ ליגטי

LE CITÀ INVISIBILI

Avner Biron conductor
Alicia Amo soprano (Spain-Switzerland)
Carmela Leiman violin
Moran Magen / Le cità invisibili
based on the book by Italo Calvino, World Premiere
Mozart / Concert Aria, "Vorrei spiegarvi, oh Dio", K. 418
Mozart / Rondo for violin and orchestra, K. 373
Mozart / Aria from “Idomeneo”
Mozart / Symphony no. 35, K. 385, "Haffner"
Ligeti / Mysteries of the Macabre

 ברהמס כפול ומכופלBRAHMS TWOFOLD
)רוברטו פֹור ֵס וֶוס ֶס מנצח (ספרד
)דוד גרימל כינור (צרפת
)ישראל-עמית פלד צ'לו (ארה"ב

" "כפול,102 ' אופ, קונצ'רטו לכינור ולצ'לו/ ברהמס
11 ' אופ,1 ' סרנדה מס/ ברהמס

Roberto Forés Veses conductor (Spain)
David Grimal violin (France)
Amit Peled cello (USA-Israel)
Brahms / Concerto for Violin and Cello, Op. 102, “Double”
Brahms / Serenade no. 1, Op. 11

,זמרת הסופרן הסוחפת ביצירות מוצרט וליגטי
 בשילוב הקרנת אנימציה,לצד בכורה ליצירתו של מורן מגן
The sweeping soprano in pieces by Mozart and
Ligeti, alongside the premiere of Moran Magen’s
piece, integrated with an animated screening

שתיים מיצירות המופת של ברהמס בערב אחד
Two of Brahms’ Masterpieces in one evening

הזכות לשינויים שמורה
Artists and program subject to change

Concert Concert Name
Number
1

Le Bourgeois Gentilhomme

16

thinking music 1

9

Pianos 40 Fingers

2

The Winners - Rubinstein meets Chopin

10

Beethoven's Triple

3

Salzburg 1785

14

reflections 1 - Aviv Guedj

11

The Violin Virtuoso

4

The Blue Violin

17

thinking music 2

5

Mozart & The Piano

12

Estonian Celebration

6

Divine Angels

18

CONCERT SCHEDULE / לוח קונצרטים

סביון
Savyon

רחובות
Rehovot
FRI | 14.10 | יום ו׳

זכרון יעקב
Zichron

ירושלים
Jerusalem

TUE | 11.10 |  יום ג׳WED | 12.10 | יום ד׳

SUN | 31.10 | יום א׳

TUE | 1.2 | יום ג׳
SAT | 13.11 | שבת

SUN | 5.12 | יום א׳
MON | 20.12 | יום ב׳

תל אביב
Tel Aviv

שם הקונצרט

מספר
הקונצרט

8-10.10

גם הוא באצילים

1

SUN | 21.11 | יום א׳

1 חושבים מוזיקה

16

SAT | 23.10 | שבת

 אצבעות40-פסנתרים ב

9

MON | 15.11 |  יום ב׳SUN | 14.11 |  רובינשטיין ושופן יום א׳/ הזוכים

2

THU | 2.12 | יום ה׳

SAT | 4.12 | שבת

המשולש של בטהובן

10

Tue | 21.12 | יום ג׳

17-19.12

1785 זלצבורג

3

WED | 29.12 |  אביב גדג' יום ד׳- 1 השתקפויות
SUN | 9.1 | יום א׳

MON | 10.1 | יום ב׳

14

TUE | 11.1 | יום ג׳

SAT | 8.1 | שבת

וירטואוז הכינור

11

TUE | 25.1 | יום ג׳

21-23.1

הכינור הכחול

4

Wed | 9.2 | יום ד׳

2 חושבים מוזיקה

17

TUE | 22.2 | יום ג׳

18-20.2

מוצרט והפסנתר

5

SUN | 6.3 | יום א׳

SAT | 5.3 | מוצ״ש

חגיגה אסטונית

12

18-20.3

מלאכי עליון

6

thinking music 3

MON | 2.5 | יום ב׳

3 חושבים מוזיקה

18

15

reflections - Eviatar Banai

Thu | 19.5 |  אביתר בנאי יום ה׳- 2 השתקפויות

7

Brahms Twofold

13

Tremolo!

8

Le Cita Invisibili

MON | 24.1 | יום ב׳
WED | 23.2 |  יום ד׳MON | 21.2 | יום ב׳
THU | 3.3 | יום ה׳
SAT | 26.3 | שבת

WED | 1.6 | יום ד׳

. 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.
"La Tempesta dei Solisti" Series in jerusalem will take place at the ymca | **סדרת סולנים בסערה בירושלים מתקיימת באולם ימק״א

MON | 21.3 |  יום ב׳Thu | 24.3 | יום ה׳

MON | 30.5 | יום ב׳
MON | 27.6 | יום ב׳

15

TUE | 31.5 | יום ג׳

27-29.5

ברהמס כפול ומכופל

7

SUN | 12.6 | יום א׳

SAT | 11.6 | שבת

!טרמולו

13

TUE | 28.6 | יום ג׳

24-26.6

הערים הסמויות מעין

8

חושבים מוזיקה באופרה
thinking music at The Opera

סדרת השתקפויות באופרה
Reflections series at the opera

**סדרת סולנים בסערה
**La Tempesta dei Solisti

*סדרת כלים וקולות
*series subscriptioN

10

סולנים בסערה
La Tempesta
dei Solisti

5.12.21 4.12.21
סביון
SAVion

2.12.21

תל אביב
ירושלים
tel aviv JErusalem

 המשולש של בטהובןBEETHOVEN’S TRIPLE
דמיטרי יבלונסקי מנצח
חגי שחם כינור
רפאל וולפיש צ'לו
ארנון ארז פסנתר

10 ' סימפוניה לכלי קשת מס/ מנדלסון
 לצ'לו ולכלי קשת," "דמעה/ רוסיני
287 ' ק,15 ' מתוך דיוורטימנטו מס/ מוצרט
, לצ'לו ולפסנתר, קונצ'רטו לכינור/ בטהובן
" "משולש,56 'אופ

Dmitry Yablonsky conductor
Hagai Shaham violin
Raphael Wallfisch cello
Arnon Erez piano

Mendelssohn / String Symphony no. 10
Rossini / “Une Larme”, for cello & strings
Mozart / from Divertimento no. 15, K. 287
Beethoven / Concerto for violin, cello & piano,
Op. 56, "Triple"

1.2.22

ירושלים
JErusalem

31.10.21 23.10.21
סביון
SAVion

תל אביב
Tel aviv

סולנים בסערה
La Tempesta
dei Solisti
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 אצבעות40- פסנתרים בPIANOS 40 FINGERS
רועי אזולאי מנצח
:אנסמבל מולטיפיאנו
, ברניקה גליקסמן,תומר לב
 אלון קריב פסנתר,נמרוד מאירי־הפטל

10 ' קונצ'רטו מס/ מוצרט
365 ' ק,לשני פסנתרים ולתזמורת
 לרגטו ואלגרו/ תומר לב/מוצרט
73 ' אופ, רונדו/ שופן
 פנטזיה בריאנט ווריאציות/ מנדלסון/מושלס
לשני פסנתרים ולתזמורת
,40 ' אופ, סויטה בסגנון עתיק/ גריג
""מזמנו של הולברג

Roï Azoulay conductor
MultiPiano Ensemble:
Tomer Lev, Berenika Glixman,
Nimrod Meiry-Haftel, Alon Kariv Piano
Mozart / Concerto no. 10
for two pianos and orchestra, K. 365
Mozart/T. Lev / Larghetto and Allegro
Chopin / Rondo, Op. 73
Moscheles/Mendelssohn /
Fantasie Brillante & Variations
Grieg / Suite in Old Style, Op. 40,
“from Holberg’s time”
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סולנים בסערה
La Tempesta
dei Solisti

6.3.22

ירושלים
JErusalem

5.3.22 3.3.22

תל אביב
tel aviv

סביון
savion

חגיגה אסטונית

אנדרס מוסטונן מנצח
אלינה נטשייבה סופרן
לוק רוברט טנור
סירט סואי חליל

313 ' ק,1 ' קונצ'רטו לחליל ולתזמורת מס/ מוצרט
 וריאציות בראבורה על נושא/ אדולף אדם
 לחליל ולתזמורת,מאת מוצרט לסופרן
)2018  "הכוח" (שיר מתחרות האירוויזיון/ מטיסן
16 ' אופ, קונצ'רטו לתזמורת קאמרית/ יאן ראטס

11.1.22

ירושלים
JErusalem

10.1.22

זכרון יעקב
zichron

9.1.22

סביון
savion

8.1.22

תל אביב
tel aviv

סולנים בסערה
La Tempesta
dei Solisti
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, זוכה תחרות פגניני,הכנר הבין־לאומי
בערב של יצירות וירטואוזיות
לכינור ולתזמורת
An evening of virtuoso pieces
for violin and orchestra with the
international violinist, winner
of the Paganini Competition

ESTONIAN CELEBRATION
Andres Mustonen conductor
Elina Netchayeva soprano
Luc Robert tenorֿ
Siret Sui flute

Mozart / Concerto for flute and orchestra no. 1, K. 313
Adolph Adam / Bravura Variations on a theme
by Mozart for soprano, flute and orchestra
Mattiesen / “La Forza” (Eurovision 2018)
Jaan Rääts / Concerto for chamber orchestra, Op. 16

 ורדי וסטרדלה, וזמר הטנור הקנדי באריות אהובות מאת מוצרט2018 זמרת הסופרן מאירוויזיון
2020  זוכת "כוכבי המוזיקה הקלאסית" אסטוניה,עם החלילנית
The 2018 Eurovision soprano and Canadian tenor in favorite arias by Mozart, Verdi
and Stradella with the flautist, winner of the Estonian “Stars of Classical Music” 2020

 וירטואוז הכינורTHE VIOLIN VIRTUOSO
זיו קוז'וקרו מנצח
דמיטרי ברלינסקי כינור

34 ' אופ, פתיחה על נושאים יהודיים/ פרוקופייב
" מתוך "יבגני אונייגין, הארי ָה של לנסקי/ צ'ייקובסקי
28 ' אופ, מבוא ורונדו קפריצ'וזו/ סן סאנס
7 ' אופ,2 ' "לה קמפנלה" מתוך קונצ'רטו לכינור מס/ פגניני
 ארבע העונות בבואנוס איירס/ פיאצולה
" "קלאסית,25 ' אופ,1 ' סימפוניה מס/ פרוקופייב

Ziv Cojocaru conductor
Dmitri Berlinsky violin

Prokofiev / Overture on Jewish themes, Op. 34
Tchaikovsky / Lensky’s Aria, from “Eugene Onegin”
Saint-Saëns / Introduction and Rondo Capriccioso, Op. 28
Paganini / “La Campanella” from Violin Concerto no. 2, Op. 7
Piazzolla / The Four Seasons of Buenos Aires
Prokofiev / Symphony no. 1, Op. 25, “Classical”
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11.6.22

סולנים בסערה
La Tempesta
dei Solisti

תל אביב
tel aviv

12.6.22

ירושלים
JErusalem

CAMERATATV
תזמורת הקאמרטה בדיגיטל

! TREMOLOטרמולו!

Yaron Gottfried conductor
Tremolo Ensemble:
Tomer Yariv, Lior Tal, Daniel Solomonov
Dafna Segal, Tomer Galili
Pleyel / from String Quartet no. 1
Tomer Yariv / The History of Aviation
Yaron Gottfried / Concerto for tremolo and orchestra
Rodion Shchedrin / Carmen Suite,
arranged for percussion and orchestra

ירון גוטפריד מנצח
אנסמבל טרמולו:
תומר יריב ,ליאור טל ,דניאל סולומונוב,
דפנה סגל ,תומר גלילי

פלייל  /מתוך רביעיית כלי קשת מס' 1
תומר יריב  /תולדות התעופה
ירון גוטפריד  /קונצ'רטו לטרמולו ולתזמורת
רודיון שדרין  /סויטת כרמן,
בעיבוד לכלי נקישה ולתזמורת

מפגש ִקצבי ומרתק בין אנסמבל כלי נקישה לתזמורת; מוזיקת עולם לצד קלאסיקות בלבוש חדש
;A rhythmic and fascinating encounter between percussion ensemble and orchestra
World music alongside classical pieces with a new look

בהמשך להצלחת שידורינו בעונה הקודמת
גם העונה נמשיך לשדר לכם את

מיטב הקונצרטים של התזמורת לצפייה דיגיטלית
הקונצרטים בסדרת ״כלים וקולות״ יוקלטו
באולם הנרי קראון ,תיאטרון ירושלים
וישודרו ב״כאן קול המוזיקה״

הקאמרטה באופרה
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

14
15

Artistic directors: Shlomi Shaban & Avner Biron

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

יום ד׳ | WED | 21:00 | 29.12.21
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 ה׳ | Thu | 21:00 | 19.5.22

חושבים מוזיקה
סדרת הקונצרטים המיוחדת והאהובה המשלבת שיח מומחים ומציגה הקשרים בין מוזיקה
לתחומים שונים בהם :מדע ,פילוסופיה ,מיסטיקה ותרבות הפנאי תשוב העונה למשכן חדש:
האופרה הישראלית.פרטי המופעים ,מחירי המינויים והכרטיסים יפורסמו בהמשך
המופעים יתקיימו בבית האופרה ,המשכן לאמנויות הבמה ,תל אביב |

הזכות לשינויים שמורה | Subject to changes

קונצרט מיוחד

המופע בחזרה למזל גדי חוזר

שלומי שבן ,אלון עדר ,עוזי נבון ואסתר רדא
חוזרים אל "מה שהיה היה"" ,מכופף הבננות",
״רוח רוח״ ויתר השירים האהובים מן האלבום
הקסום ,שנותר צעיר ורענן גם אחרי שמלאו לו .50
אורח מיוחד :שלום חנוך

יום ה׳ | Thu | 21:00 | 18.8.22

חושבים מוזיקה  /שמרו את התאריכים

16

יום א׳ | SUN | 18:00 | 21.11.21

17

יום ד׳ | Wed | 18:00 | 9.2.22

18

יום ב׳ | MON | 18:00 | 2.5.22

Performances will take place at The Opera House, The Tel Aviv Performing Arts Center

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 20:00 (except concerts 2 and 6)

Subscription Renewal
8 Concerts
Subscription Renewal
8 Concerts, Reduced Rate**
New Subscription
8 Concerts
New Subscription
8 Concerts, Reduced Rate**

NIS 1100
NIS 1000
NIS 1250
NIS 1150

*Concert no. 2 in Tel Aviv will be held at The Opera House, on single date: 14.11.21.
**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

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

NIS 800

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).
• Reservation of current seats for renewing subscribers is possible until 30.9.21.
• Seating upgrades will be handled from 1.10.2021.
UTILIZING BALANCES

Subscribers who retain unused balances for concerts from Season 18/19
and 19/20 may use them in the current season for:
• Extra tickets of the InsruVocal Series.
• For La Tempesta dei Solisti series (concerts no. 9-13). Limited Availability.

Ticket acquisition at www.jcamerata.com | 1-700-55-2000 | 02-5020503
Sunday through Thursday 09:00-17:00

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.
InstruVocal series subscribers may reserve
seats until 30.9.2021 by calling the orchestra's
box office; reserved seats will be held until
the subscription is renewed by the "Va'ad".
Workplace committees:
Jerusalem Municipality Retirees, Hallel &
Marshal organizations, Teachers' Organization
(Irgun Hamorim), Teachers' Federation
(Histadrut Hamorim), IDF employees, "Hever"
& "Tov" clubs, Clalit. Weizmann Institute.

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 1.10.2021.
Subscription
price
Age 35
or younger

NIS 850
NIS 250* (subject to
presentation of ID)

*reduced price seats only

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.
Program subject to change

"The art of music is not
just what the composer
and musicians hear, but
what they evoke for the
listeners to hear and
feel. The audience of a
live concert is privy to
an emotional experience
that is unparalleled at
the time of its emanation,
without the intervention
of electronic modes. The
orchestra breathes life
into the notes printed
in the score each time
anew. Each and every
one of the Camerata
musicians imparts their
talent and personality,
while listening and
cooperating with the rest
of the musicians. In this
case the whole exceeds
immeasurably the sum
of its parts"

THE ISRAEL
CAMERATA
JERUSALEM
MUSIC DIRECTOR: AVNER BIRON

THE MUSICIANS
1st Violin

"The energy that radiates
from the audience to the
stage determines the way
the music is played, its
quality and also inspires us"
Matan Dagan, violin

"There is an exciting
spontaneity from shared
playing of music that connects
you to this moment only"
Shira Eliassaf, clarinet

Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman***
Galina Korinets**
Michael Pavia
Roman Yusupov
2nd Violin

Eduard Reznik**
Hadas Fabrikant***
Michael Kontsevich
Smadar Schidlowsky
Keren Shoshani
Omri Tzach
Salko Lekić

Avner Biron,
music director & conductor

Viola

"I miss playing music
with people and in front
of people. I miss those
beautiful pieces that I am
unable to play by myself"
Alon Reuven, French horn

"What excites me at a live
concert is the dynamic
that wordlessly develops
between the audience and
the artist, creating a unique
moment that will never be
repeated at any other time"
Hadas Fabrikant, violin

Bass

Dmitri Rozenzweig**
Erez Meyuhas
Flute

Esti Rofé**
Oboe

Muki Zohar**
Ori Meiraz
Clarinet

Shira Eliassaf**
Bassoon

Mauricio Paez**
Kristijonas Grigas

Shuli Waterman°
Eliana Lovenberg°
Marta Sikora
Boris Rimmer
Eduard Shubaev

French Horn

Cello

Karen
Phenpimon-Zehavi**

Marina Katz**
Zvi Orlianski**
Alexander Sinelnikov***
Esther Valladares

Alon Reuven**
Michael Altshuler
Ruth Varon (on leave)
Timpani

*Concertmaster
**Principal player
***Assistant principal
°Guest principal

professional workplace, as the Camerata
continues to be a reliable employer for each
and every orchestra member, thanks to the
support of the Ministry of Culture, Jerusalem
Municipality, our esteemed donors, and you our hundreds of dear subscribers, who have
ensured our stability at this time.

THE ISRAEL

CAMERATA
JERUSALEM

MUSIC DIRECTOR: AVNER BIRON

Board of Directors and Members of the Association

Ruth Arnon, Honorary President

Yair Green, Adv.*, Chairman | Jacob Aizner*, Prof. Ruth Arnon*, Avner Azulay, Talma Barabash-Knoller,
CPA, Prof. Avi Ben Basat, Prof. Shlomo Biderman, Dr. Yoram Blachar*, Dr. Shmuel Cabilly*,
Ruth Cheshin*, Ilan de Vries*, Prof. Menachem Fisch, Prof. Benny Geiger* , Efrat Weiman Gershony*,
Prof. Moshe Hadani*, Prof. Uri Karshon, Raanan Kop, CPA*, Moshe Michles*, Prof. Dafna Schwartz*,
Dov Shafir, Baruch Shalev, Dr. Lea Shamir-Shinan, Yehuda Zisapel, Gershon Zohar *Member of the board
Administration
General Director Yoram Youngerman Administrative Manager Michael Kontsevich
Producer Sarah Taylor David Music Content Coordinator Dr. Ron Merhavi
Sales Manager Dagan Feder Media & Marketing Manager Liat Lidor Reich
Office Manager Debbie Ben Zvi Stage Manager Valery Aksyonov
Accountant Sarit Yitshaki Legal Advisor Adv. Ami Folman
Box Office: 1-700-55-2000 / Sunday-Thursday 09:00-17:00
Office: 13 HaHagana St. (HaGiv'a HaTsarfatit) Jerusalem
Tel: +972-2-5020503 / Fax: +972-2-5020504
Internet: www.jcamerata.com / Email: info@jcamerata.com
Program Editor: Dr. Ron Merhavi Graphic Design: Hagit Maimon
Cover Photo: Yossi Zwecker
Photos: Michael Pavia, Yossi Zwecker, PR, Bartek Barczyk, Wolf Silveri,
Lenka Hatasova, Herbert Ascherman, Vera Bello, Bobtik, Sergio Villaquiran,
Elena Martynyuk, Krõõt Tarkmeel, Nurit Mozes

Dear subscribers,
First and foremost, I would like to thank
each and every one of you for your concern,
goodwill and trust in us during this crisis,
which has both moved and strengthened
us greatly.
We rejoiced at all the opportunities to make
music and share it with you in the past year,
and were thrilled by the thundering applause
in the halls.
We understood both the longing and sorrow
of those who felt that the time to return to the
concert hall is yet to arrive, and embraced
all the "bravehearts" for whom music is an
integral part of their path in life.
In the past year we have done our best to
return to the stage whenever we could, and to
offer concerts and special programs to fill the
cultural gap as much as possible.
At the same time, we have managed to
maintain the orchestra, as a stable and

We are delighted to offer you an optimistic
and bold season program - which we
hope can be realized and enjoyed together.
However, we are prepared with "contingency
plans" for changes and adjustments if need
be in the future.
All of you have balances of various concerts
that remain from previous seasons, so this
year, in addition to our international flagship
“InstruVocal” series, we have added the
possibility of using your balances, in
“La Tempesta dei Solisti” series in Tel Aviv
and Jerusalem, thus offsetting the surplus
from previous years.
The biggest help you can give us at this
time is simply renewing your subscription,
thus helping us maintain financial
stability. For our part, we have invested
great efforts and resources to hold quality and
rich concerts, with the most exquisite artists.
We all hope that the journey into the
unknown this year will end up being a rich
and enjoyable musical adventure.
Yours,
Yoram Youngerman
General Director
The Israel Camerata Jerusalem
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