2019/20

עונה

הקאמרטה
הישראלית
ירושלים 36
ירושלים  /תל אביב

חברי העמותה וחברי הוועד המנהל

*חברי הוועד המנהל

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 ,אורלי פרומן* ,ד״ר שמואל קבילי*,
רו"ח רענן קופ* ,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 :ענת ריכטר
מנהלת שיווק :שרה טיילור דוד מנהלת מכירות :דגן פדר רכז תוכני מוזיקה :ד״ר רון מרחבי
מנהלת משרד :סימה גיאלצ׳ינסקי מנהל במה :ואלרי אקסיונוב 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 / 02-5020502 :פקס02-5020504 :
כתובתנו באינטרנט / www.jcamerata.com :אימיילinfo@jcamerata.com :
עריכה :בני הנדל עיצוב גרפי :חגית מימון
בשער :פרט מתוך כינור מעשה ידיו של בונה הכלים שלמה מויאל .צילום :אייל גורביץ'
צילום :גלית דויטש ,אילן ספירא ,דמיטרי מדוודב ,מארית קיטוארז׳ו ,פליקס רטברג ,יואל לוי,
ארווין יינג ,ג׳יאנג חן ,פול מארק מישטל ,קישין שינויאמה ,יגאל מירון ,מריה רוזנבלט,
אליזבת צ׳רני ,מישה קמינסקי ,יוסי צבקר ,מגל עטר ,יהודה סוויד ,חמוטל וכטל ,צילומי יח״צ

חפשו אותנו

מאזינים יקרים,
אני שמח להביא לפניכם את תכנית
הקונצרטים של הקאמרטה הישראלית
ירושלים לעונת .2019/20
מחשבה רבה מושקעת בבחירת
הרפרטואר ,המהווה מעין כרטיס ביקור
של התזמורת .לנגד עיני עומדים שלושה
עקרונות ,שעליהם מבוססת הקאמרטה:
• שאיפה למצוינות בביצוע.
• הגשת רפרטואר מרתק.
•דגש על נגינה מסוגננת ,בהתאם
לרוח התקופה שבה נכתבה היצירה
ולסגנון המאפיין אותה.
התכנית מגוונת וכוללת יצירות מתקופת
הבארוק ועד ימינו וכן יצירה חדשה,
שהזמנו במיוחד .נארח שתי מקהלות
מחו״ל לשם ביצוע הרקוויאם של מוצרט,
יוהאנס פסיון והמיסה הלותראנית של
י.ס .באך ,שבעה סולנים בינלאומיים
במגוון כלי נגינה ,שמונה־עשר זמרות
וזמרים סולנים ושמונה מנצחים,
לביצוע יצירות של עשרות מלחינים.

במסגרת הסדרה כלים וקולות נשמיע,
כמיטב המסורת ,יצירות קוליות,
קונצ׳רטי ויצירות סימפוניות .בנוסף לכך
תגיש הקאמרטה השנה שתי אופרות -
המלך הרועה מאת מוצרט ואורלנדו
מאת הנדל ,בשיתוף עם האופרה
הישראלית .כמו כן נמשיך ונקיים את
סדרת השתקפויות בהשתתפות שלומי
שבן ,עם מיטב היוצרים הישראלים.
אני מזמין כל אחת ואחד מכם להצטרף
אלינו לעונת קונצרטים מרתקת ולחלוק
אתנו חוויות מוזיקליות מרגשות.
אבנר בירון
מנהל מוזיקלי

קהל יקר,
לכבוד הוא לי לשוב למשפחת הקאמרטה הישראלית ירושלים,
תזמורת שבה התחלתי את דרכי המקצועית ככנר וכוויולן לפני
כשלושים שנה .עתה אני שב אליה כמנכ"ל ,עם סיום תפקידי
כמנהל המכון למוסיקה ישראלית.
כולנו מכירים את רמתה הבינלאומית של הקאמרטה והתרגלנו
לחוויה המוזיקלית שהיא יודעת להעניק .בעונה זו ,ה,36-
נרחיב עוד את קהלנו בארץ ובעולם :מלבד האזנה לשידור
הישיר של קונצרטי כלים וקולות ב"כאן קול המוסיקה",
יהיה אפשר לצפות בקונצרטי הסדרה דרך אתר האינטרנט
של התזמורת או דרך דף הפייסבוק שלה.
אנו גאים בשיתופי הפעולה המתרחבים עם האופרה
הישראלית .לצד סדרת כלים וקולות המרכזית והוותיקה,
נציע לכם השנה שתי אופרות .כמו כן נקיים עונה נוספת
של סדרת השתקפויות .הקאמרטה צפויה להופיע השנה
בכמאה קונצרטים ולצאת לסיור הופעות בדרום־אמריקה.
אחת משאיפותיי המרכזיות היא להמשיך ולשפר את
השירות לכם ,מנויינו ומאזינינו ,ובכך להעצים לא רק את
הנאתכם מן המוזיקה ,אלא גם מחוויית "ההליכה לקונצרט".
בימים אלה אנו חונכים מערכת חדשה וידידותית ,שתאפשר
חידוש מינוי קל ונוח ותפיק כרטיס מגנטי רב־שנתי שיישלח
לביתכם .סורקי ברקוד בכניסה לאולם יסרקו את הקוד שעל
הכרטיס המגנטי או על מסרון התזכורת שיישלח אל צג
הטלפון שלכם ערב הקונצרט.
גם השנה יהיה אפשר לקנות כרטיסים ומינויים דרך אתר
האינטרנט .עם זה ,צוות מענה טלפוני מתוגבר יעמוד
לרשותכם ,כבכל שנה ,לסייע לפונים להתמצא בדרכי הרכישה
של מינוי חדש או חידושו של מינוי קיים וישמח לז ַּכֹותכם
בהטבות שאנו מציעים למנויינו.
שלכם,
יורם יונגרמן ,המנהל הכללי,
הקאמרטה הישראלית ירושלים

הקאמרטה
הישראלית
ירושלים

חברי התזמורת
כינור ראשון
מתן דגן*
נטשה שר*
כרמלה ליימן**
יּוקי אישיזאקה
דניס ג'רסי
רומן יוסופוב
מיכאל פּביה

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

ויולה
מיכאל פלסקוב*
בוריס רימר
אדוארד שובייב
אנדריי שפלניקוב
דור שפרבר
צ'לו
צבי אורליאנסקי*
מרינה כץ*
אלכסנדר סינלניקוב**
אסתר וַל ַ ָדרֶס
קונטרבס
דמיטרי רוזנצוויג*
שי פקר

חליל
אסתי רופא*
אבוב
מוקי זוהר*
אורי מירז
בסון
מאוריציו פאז*
קריסטיונס גריגס
קרן יער
אלון ראובן*
רות ורון
כלי הקשה
קרן פנפימון־זהבי*

מחירי סדרות המינויים בעונה 2019/20
סדרת "כלים וקולות"
במוזיאון תל אביב,
אולם רקנאטי

 8קונצרטים*
בימים שישי ,שבת ,ראשון

סדרת "כלים וקולות"
בתיאטרון ירושלים,
אולם הנרי קראון
 8קונצרטים
בימי שלישי

חידוש מינוי קיים

₪ 1120

חידוש מינוי קיים ,מקומות מוזלים**

₪ 1050

מינוי חדש

₪ 1300

מינוי חדש ,מקומות מוזלים

₪ 1230

חידוש מינוי קיים

₪ 1070

חידוש מינויי קיים ,מקומות מוזלים***

₪ 1020

מינוי חדש

₪ 1250

מינוי חדש ,מקומות מוזלים

₪ 1180

*אנא שימו לב :בשל תחרות רובינשטיין ,קונצרט מספר  6יתקיים 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.

נזכירכם :שמירת מקומות למנויים מחדשים תתאפשר רק עד 30.4.19

בקשות לשדרוג מקומות יטופלו  -על פי זמינותם של המקומות המבוקשים  -מ1.5.19-

בונוס!

מינוי לתכניית הקונצרטים בסדרת "כלים וקולות"
תכניית הקונצרטים המהודרת ,פרי עטו של בני הנדל ,במחיר של ₪ 80
לרוכשי מינוי עד סוף אפריל ( ₪ 10במקום  ₪ 20לתכנייה)

רכישת המינויים באתרwww.jcamerata.com :
ובקופת התזמורת1-700-55-2000 :

מ 17.3.19-ועד  30.4.19תפעל הקופה בימי חול | 20:00-09:00 :ביום ו'.13:00-09:00 :
מ 1.5.2019-תפעל הקופה בימים א'-ה'.17:00-09:00 :

הטבות מיוחדות לרוכשי מינוי או למחדשי מינוי קיים עד  30באפריל 2019

מי שיחדשו את המינוי או יקנו מינוי חדש לסדרת "כלים וקולות" עד סוף אפריל ,2019
יזכו בהנחה בקניית מינוי לסדרות "אופרָטה" ו"השתקפויות".
"השתקפויות״ שלומי שבן והקאמרטה
 3מופעים
הסדרה תתקיים בתל אביב בלבד,
באולם האופרה

סדרת "אופרָטה" אופרות בארוק ועוד...
 2מופעים
בתל אביב ,באולם האופרה
בירושלים ,באולם הנרי קראון

רמת מחיר א'

₪ 520

רמת מחיר א'

₪ 220

רמת מחיר ב'

₪ 450

רמת מחיר ב'

₪ 170

הטבה לרכישת כרטיס בודד
הנחה בסך  ₪ 70לאחד מהמופעים המיוחדים של התזמורת במהלך העונה.
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  30.4.19באמצעות
חיוג לקופת הקאמרטה ותשלום
מקדמה של  .₪ 70לאחר השריון,
המקומות יישמרו עד לחידוש
המינוי בפועל על ידי הוועד,
אך לא יאוחר מ.30.6.19-
רשימת הוועדים :ארגון גמלאי עיריית
ירושלים ,ארגון הַלל ,ארגון המורים,
הסתדרות המורים ,ארגון מרשל,
ארגון עובדי צה"ל ,חֶבר ,מועדון ״טוב״.

מינוי פתוח
 6קונצרטים בירושלים או בתל אביב,
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 .1.9.19
מעל גיל ₪ 850 35
עד גיל *35

 250ש"ח (מינוי אישי
בכפוף לתעודה מזהה)

*במקומות ישיבה מוזלים

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

Bach's Mass
Mozart's Requiem

 רקוויאם של מוצרט, מיסה של באךBach's Mass, Mozart's Requiem
אבנר בירון מנצח
)מקהלת י ָאּונ ָה מוזיקה (ליטא

דניאלה סְקֹו ְרקָה סופרן
ענת צַ'רני מצו סופרן
)דניאל יוהאנסן טנור (אוסטריה
)פיטר הארווי בס־בריטון (בריטניה
) הומאז׳ (בכורה/ יוסף ברדנשוילי
235  מיסה לותרנית רי"ב/  באך.ס.י
626 ' ק, רקוויאם/ מוצרט

Avner Biron conductor
Jauna Muzika Choir (Lithuania)

Daniela Skorka soprano
Anat Czarny mezzo-soprano
Daniel Johannsen tenor (Austria)
Peter Harvey bass-baritone (UK)
Joseph Bardanashvili / Homage (premiere)
J.S. Bach / Lutheran Mass BWV 235
Mozart / Requiem, K. 626

Jerusalem TUE / 20:00 / 29.10.19 / 'ירושלים יום ג
Tel aviv FRI / 13:00 / 1.11.19 / 'תל אביב יום ו
SAT / 20:00 / 2.11.19 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 3.11.19 / 'יום א

02
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Between
France
and Spain

 בין צרפת לספרדBetween France and Spain

אבנר בירון מנצח
)סיון מגן נבל (ישראל־פינלנד
אילנה יהב ציור בחול

" הסוויטה "אימא אווזה/ ראוול
 קונצ׳רטו דה ארנחואס/ רודריגו
)(גרסת המלחין לנבל ולתזמורת
50 ' אופ, פוואן/ פורה
 מבוא ואלגרו/ ראוול
 לקלרינט ולכלי קשת, לחליל,לנבל
 וריאציות קונצרטיות/ חינסטרה

Avner Biron conductor
Sivan Magen harp (Israel-Finland)
Ilana Yahav sand painting
Ravel / Mother Goose Suite
Rodrigo / Concierto de Aranjuez
(the composer's arr. for harp and orch.)
Fauré / Pavane, op. 50
Ravel / Introduction and Allegro
for harp, flute, clarinet and strings
Ginastera / Variaciones Concertantes

Tel aviv FRI / 13:00 / 6.12.19 / 'תל אביב יום ו
SAT / 20:00 / 7.12.19 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 8.12.19 / 'יום א
Jerusalem TUE / 20:00 / 10.12.19 / 'ירושלים יום ג
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The Viola Takes Center Stage

Conductor TBA
Amihai Grosz viola (Israel-Germany)

כלים וקולות

הוויולה במרכז

מנצח יפורסם
)עמיחי גרוס ויולה (ישראל־גרמניה

47 ' אופ, מבוא ואלגרו/ אלגר
" סונטת "ַא ְרּפֶג'ֹונ ֶה/ שוברט
)(בעיבוד זאב שטיינברג לוויולה ולכלי קשת
 "יזכור״ לוויולה ולכלי קשת/ עדן פרטוש
5 ' סימפוניה מס/ שוברט

Elgar / Introduction and Allegro, op. 47
Schubert / "Arpeggione" Sonata
(arr. by Z. Steinberg for viola and strings)
Oedoen Pártos / "Yizkor"
for viola and strings
Schubert / Symphony no. 5

Tel aviv FRI / 13:00 / 17.1.20 / 'תל אביב יום ו
SAT / 20:00 / 18.1.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 19.1.20 / 'יום א
Jerusalem TUE / 20:00 / 21.1.20 / 'ירושלים יום ג

The
Viola
Takes
Center
Stage
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Johannes
Passion

 יוהאנס פסיוןJohannes Passion

חלק מן המוסטונן־פסט הישראלי־אסטוני
)אנדרס מוסטונן מנצח (אסטוניה
:קולגיום מוזיקלה
)המקהלה הקאמרית של טאלין (אסטוניה
)אנטו אוניס אוונגליסט (אסטוניה
)קרן מוצרי סופרן (ישראל־הולנד
)איריס אויה אלט (אסטוניה
)אנדריק אוקסברב טנור (אסטוניה
זמר בס יפורסם
245  יוהאנס פסיון רי"ב/  באך.ס.י

Part of Israeli-Estonian MustonenFest
Andres Mustonen conductor (Estonia)
Collegium Musicale:
Tallinn Chamber Choir (Estonia)

Anto Õnnis evangelist (Estonia)
Keren Motseri soprano (Israel-Netherlands)
Iris Oja Alto (Estonia)
Endrik Üksvärav Tenor (Estonia)
Bass TBA
J.S. Bach / Johannes Passion BWV 245

Tel aviv FRI / 13:00 / 14.2.20 / 'תל אביב יום ו
SAT / 20:00 / 15.2.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 16.2.20 / 'יום א
Jerusalem TUE / 20:00 / 18.2.20 / 'ירושלים יום ג
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Opera and More

כלים וקולות

לא רק אופרה

)שו צ'ונג מנצח (סין
)הילה בג'יו סופרן (ישראל
)מור בירון בסון (ישראל־גרמניה

 "כריזנטמות" לכלי קשת/ פוצ'יני
"אריה מתוך "ג'אני סקיקי
" אריה מתוך "הספר מסביליה/ רוסיני
קונצ'רטו לבסון ולתזמורת
" אריה ופרלוד מתוך "לה טרוויאטה/ ורדי
" אריה מתוך "כרמן/ ביזה
סימפוניה בדו מז'ור

Xu Zhong conductor (China)
Hila Baggio soprano (Israel)
Mor Biron bassoon (Israel-Germany)
Puccini / "Chrisanthemums" for strings
Aria from "Gianni Schicchi"
Rossini / Aria from "The Barber of Seville"
Concerto for bassoon and orchestra
Verdi / Aria and prelude from "La Traviata"
Bizet / Aria from "Carmen"
Symphony in C Major

Tel aviv FRI / 13:00 / 6.3.20 / 'תל אביב יום ו
SAT / 20:00 / 7.3.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 8.3.20 / 'יום א
Jerusalem TUE / 20:00 / 10.3.20 / 'ירושלים יום ג

Opera
and
More
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Fantasy
for Strings

 פנטזיה לכלי קשתFantasy for Strings

)רובן גזריאן מנצח (גרמניה
)איתמר זורמן כינור (ישראל־ארה״ב

 פנטזיה/ ווהן ויליאמס
על נושא מאת תומס טאליס
) (״הטורקי״5 ' קונצ'רטו לכינור מס/ מוצרט
"מּבֶרְטֹון
ְ  "אלוני ַד/ סטרווינסקי
48 ' אופ, סרנדה לכלי קשת/ צ'ייקובסקי

Ruben Gazarian conductor (Germany)
Itamar Zorman violin (Israel-USA)

Vaughan Williams / Fantasia
on a theme by T. Tallis
Mozart / Violin Concerto no. 5 ("Turkish")
Stravinsky / "Dumbarton Oaks"
Tchaikovsky / Serenade for Strings, op. 48

Jerusalem TUE / 20:00 / 5.5.20 / 'ירושלים יום ג
Tel aviv* FRI / 13:00 / 8.5.20 / 'תל אביב* יום ו
SAT / 21:00 / 9.5.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 10.5.20 / 'יום א

 אולם צוקר,*הקונצרטים בתל אביב יתקיימו בהיכל התרבות
*Tel Aviv concerts will take place at Heichal Hatarbut, Zucker Hall
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Between
Classical
and Tragic
 בין קלאסי לטראגיBetween Classical and Tragic

אבנר בירון מנצח
)דויד גרינגאס צ'לו (ליטא־גרמניה

)" ("הקלאסית1 ' סימפוניה מס/ פרוקופייב
129 ' אופ, קונצ'רטו לצ'לו/ שומאן
 מטמורפוזות על גליארד/ נעם שריף
)" ("הטראגית4 'שוברט סימפוניה מס

Avner Biron conductor
David Geringas cello (Lithuania-Germany)
Prokofiev / Symphony No. 1 ("Classical")
Schumann / Cello Concerto, op. 129
Noam Sheriff / Metamorphoses on a Galliard
Schubert / Symphony no. 4 ("Tragic")

Jerusalem TUE / 20:00 / 2.6.20 / 'ירושלים יום ג
Tel aviv FRI / 13:00 / 5.6.20 / 'תל אביב יום ו
SAT / 21:00 / 6.6.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 7.6.20 / 'יום א
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Bright
Soprano

 סופרן זוהרBright Soprano

אבנר בירון מנצח
חן רייס סופרן
" המוטט "נישאים על גב הגלים/ האסה
לסופרן ולתזמורת
4 ' מס50  סונטה רי"ט/ טלמן
165 ' ק, אקזולטטה יובילטה/ מוצרט
" "יוסף ואחיו/ אריך ולטר שטרנברג
)סוויטה לתזמורת כלי קשת (קטעים
 סוויטת ּפּולצִ'ינֶל ָה/ סטרווינסקי

Avner Biron conductor
Chen Reiss soprano

Hasse / Motet "Inter undas agitatus"
for soprano & orchestra
Telemann / Sonata TWV 50 no. 4
Mozart / Exsultate jubilate, K. 165
E.W. Sternberg / "The Story of Joseph"
suite for string orchestra (excerpts)
Stravinsky / Pulcinella suite

Tel aviv FRI / 13:00 / 3.7.20 / 'תל אביב יום ו
SAT / 21:00 / 4.7.20 / מוצ"ש
SUN / 20:00 / 5.7.20 / 'יום א
Jerusalem TUE / 20:00 / 7.7.20 / 'ירושלים יום ג
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 אופוסOpus

הקאמרטה הישראלית ומגזין
"אופוס" ישתפו פעולה גם השנה
 שיציגו סולנים,בשלושה קונצרטים
,מן השורה הראשונה בעולם
.בעיצוב בימתי חדש ואינטואיטיבי

 אולם צוקר, היכל התרבות,תל אביב
Tel Aviv, Heichal Hatarbut, Zucker Hall
SAT / 20:00 / 9.11.19 / מוצ"ש
SAT / 20:00 / 14.3.20 / מוצ"ש
SAT / 21:00 / 18.7.20 / מוצ"ש

 הכנרת היפנית סאיאקה שוג׳י:בתצלום
.שתחתום את אירועי העונה הנוכחית
In the photo: Japanese violinist
Sayaka Shoji who will conclude
the current concert season.
 אולם צוקר, היכל התרבות,תל אביב
Tel Aviv, Heichal Hatarbut,
Zucker Hall
SAT / 21:00 / 13.7.19 / מוצ"ש

קונצרטים מיוחדים

The ICJ and OPUS Magazine will
collaborate yet again in three
concerts, featuring internationallyacclaimed soloists in a new and
intuitive stage design.
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תחרות רובינשטיין

 תיערך בתל אביב2020 במאי
 לפסנתר16-התחרות הבינלאומית ה
 והקאמרטה,ע”ש ארתור רובינשטיין
הישראלית ירושלים בניצוחו של
אבנר בירון תלווה את ששת
מתמודדי שלב הגמר בשני ערבים
.שייוחדו לקונצ'רטי של בטהובן

The Rubinstein Competition

In May 2020 the 16th Arthur
Rubinstein International Piano Master
Competition will take place in Tel Aviv,
and the Israel Camerata Jerusalem
conducted by Avner Biron will
accompany the six finalists in two
evenings featuring Beethoven concerti.

 אודיטוריום ברונפמן, היכל התרבות,תל אביב
Tel Aviv, Heichal Hatarbut, Bronfman Auditorium
sun / 20:00 / 17.5.20 / יום א׳
mon / 20:00 / 18.5.20 / יום ב׳
. שיתלווה הקיץ לסיור הקאמרטה בדרום־אמריקה,2017  זוכה תחרות רובינשטיין לשנת, שימון נ ֶרינג:בתצלום
In the photo: Szymon Nehring, winner of the 2017 Rubinstein Competition,
who will join the ICJ this summer in its South-American concert tour.
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קונצרט חג המולד

הקאמרטה בקונצרט מיוחד
ממיטב הרפרטואר הליטורגי
עם מקהלת מורן ועם סולנים
.אורחים ובניצוחו של אבנר בירון

Christmas Concert

The ICJ conducted by Avner
Biron will host the Moran Choir
and guest soloists in a concert
of well-loved liturgical works.

Jerusalem, YMCA SUN / 20:00 / 29.12.19 / ' אולם ימק"א יום א,ירושלים

אופר ָטה OPERָATA
אופרות בארוק ועוד...

Orlando

האופרה הישראלית והקאמרטה הישראלית ירושלים בסדרה חדשה,
שתציג מדי עונה שתי אופרות קאמריות מבוימות בתלבושות מרהיבות.
השירה באיטלקית .תרגום לעברית ולאנגלית יוצג בכתוביות.

Orlando

George Frideric Handel
Ethan Schmeisser Conductor
Shirit Lee Weiss Director
Soloists:
Alon Harari Orlando
Daniela Skorka Angelica
Anat Czarny Medoro
Tal Ganor Dorinda
Oded Reich Zoroastro

אורלנדו

גאורג פרידריך הנדל
איתן שמייסר מנצח
שירית לי וייס במאית
סולנים:
אלון הררי אורלנדו
דניאלה סקורקה אנג'ליקה
ענת צ'רני מדורו
טל גנור דורינדה
עודד רייך זורואסטרו

בית האופרה ,תל אביב יום ג' the Opera house, Tel Aviv TUE / 20:00 / 24.9.19 /
תיאטרון ירושלים יום ה' Jerusalem Theater WED / 20:00 / 26.9.19 /

המלך הרועה

וולפגנג אמדאוס מוצרט
אבנר בירון מנצח
שירית לי וייס במאית
:בין הסולנים
דניאלה סקורקה אמינטה
יעל לויטה אליסה
איתן דרורי אג'נורה

Il Rè Pastore

Wolfgang Amadeus Mozart
Avner Biron Conductor
Shirit Lee Weiss Director
Among the Soloists:
Daniela Skorka Aminta
Yael Levita Elisa
Eitan Drori Agenore

the Opera house, Tel Aviv THU / 20:00 / 2.4.20 / ' תל אביב יום ה,בית האופרה
Jerusalem Theater SUN / 20:00 / 5.4.20 / 'תיאטרון ירושלים יום א

MON | 21:00 | 25.11.19 |

ב׳

בחזרה למזל גדי

," "מכופף הבננות," אלון עדר ועוזי נבון חוזרים אל "מה שהיה היה,שלומי שבן
 שנותר צעיר ורענן גם אחרי,״רוח רוח״ ויתר השירים האהובים מן האלבום הקסום
.50 שמלאו לו
 שלום חנוך:אורח מיוחד
MAZAL GDI (CAPRICORN) REVISITED
Shlomi Shaban, Alon Eder & Uzi Navon recreate the magical album
of 50 years ago.
Special guest: Shalom Hanoch

SUN | 21:00 | 2.2.20 |

א׳

אבישי כהן והחצוצרה

, מפגש חד־פעמי בין אחד מגדולי החצוצרנים הישראלים- ״כל הג'אז הזה״
.' שוסטקוביץ...הקאמרטה הישראלית ו
AVISHAI COHEN & THE TRUMPET
All That Jazz - a one-time musical match between one of the greatest
Israeli trumpet players, the Israel Camerata and... Shostakovich.

MON | 21:00 | 13.7.20 |

ב׳

היפ הופ באופרה

. פטר והזאב ושפע של הפתעות, עם אמני היפ הופ- סערה של מילים וצלילים
OPERA HIP HOP
A whirlwind of words and sounds - with top hip hop artists, Peter &
the Wolf and much more.

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

SHLOMI SHABAN
& THE CAMERATA
REFLECTIONS

A NEW SEASON WITH SURPRISING
CLASSICAL AND POPULAR MUSIC COMBINATIONS
ARTISTIC DIRECTORS: SHLOMI SHABAN & AVNER BIRON

 יוסי צבקר:צלם

שלומי שבן
והקאמרטה
השתקפויות

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

Special benefits for InstruVocal Series subscriers

Buy/renew your InstruVocal Series subscription till 30.4.19, and you will be
entitled to reduced-rate subscriptions for the Operata and Reflection series.
The Reflections Series:
Shlomi Shaban and the Camerata
3 concerts
Tel Aviv, Israel Opera Auditorium

Operata Series
2 concerts
Tel Aviv, Israel Opera Auditorium
and Jerusalem, Henry Crown Hall

Price Level 1

NIS 520

Price Level 1

NIS 220

Price Level 2

NIS 450

Price Level 2

NIS 170

Benefit for buyers of single tickets
One single ticket at a NIS 70 discount for one of the special events.
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.
Workplace subscribers will please
reserve seats by phone till 30.4.19,
by a NIS 70 down payment. Reserved
seats will be held valid until the
subscription is renewed by the
"Va'ad", but no later than 30.6.2019.
Workplace committees:
IDF employees, Hever, Hallel &
Marshal organizations, Teachers' Org.
(Irgun Hamorim), Teachers' Fed.
(Histadrut Hamorim), Jerusalem
Municipality Retirees, "Tov" club.

Open subscription
6 concerts of your choice in
Jerusalem or Tel Aviv (not including
the Reflections series), or double
tickets for any 3 concerts.
You will be able to state your
choices of concerts from
September 1 2019.
Age 36
or older
Age 35
or younger

NIS 850
NIS 250* (Upon
presentation of ID)

*reduced price seats only
Single reduced-rate tickets
Subscribers interested in buying
a single ticket for an accompanying
guest will receive a 20% discount.

SUBSCRIPTION PRICES FOR 2019/20
The InstruVocal Series
at the Tel Aviv
Museum of Art,
Recanati Hall
8 concerts*
Friday, Saturday, Sunday

Subscription Renewal

NIS 1120

Subscription Renewal Reduced**

NIS 1050

New Subscription

NIS 1300

New Subscription Reduced

NIS 1230

The InstruVocal Series
Subscription Renewal
NIS 1070
at the Jerusalem Theater,
Subscription Renewal Reduced*** NIS 1020
Henry Crown Hall
8 concerts
Tuesday

New Subscription

NIS 1250

New Subscription Reduced

NIS 1180

*Due to the Rubinstein Competition, concert no. 6 will be performed at
Heichal Hatarbut (Zucker Hall).
**In the Tel Aviv Museum Recanati Hall reduced rates are for
the two side tiers and rows 1-2
***In the Jerusalem Theater Henry Crown Hall reduced rates are
for rows 1-2 and the upper gallery.

Reminder: Reservation of current seats for renewing subscribers
till 30.4.19
Seating upgrades will be handled – availability permitting – from 1.5.19

Ticket acquisition at www.jcamerata.com or 1-700-55-2000
Between 17.3.19 and 30.4.19 box office hours will be as follows:
Weekdays 09:00-20:00 | Fridays 09:00-13:00
From 1.5.19 Sunday through Thursday 09:00-17:00

the israel
camerata
jerusalem
The musicians
1st Violin
Matan Dagan*
Natasha Sher*
Carmela Leiman**
Denice Djerassi
Yuki Ishizaka
Michael Pavia
Roman Yusupov
2nd Violin
Hadas Fabrikant*
Eduard Reznik*
Arnold Kobiliansky
Michael Kontsevich
Keren Shoshani
Omri Tzach

Viola
Michael Plaskov*
Boris Rimmer
Andrei Shapelnikov
Eduard Shubaev
Dor Sperber
Cello
Marina Katz*
Zvi Orleansky*
Alexander Sinelnikov**
Esther Valladares
Bass
Dmitri Rozenzweig*
Shai Peker
Flute
Esti Rofé*

Oboe
Muki Zohar*
Ori Meiraz
Bassoon
Mauricio Paez*
Kristijonas Grigas
French Horn
Alon Reuven*
Ruth Varon
Percussion
Karen Phenpimon-Zehavi*

*Principal player
**Assistant principal

The Israel Camerata Jerusalem is
proud of its expanding cooperation
with the Israel Opera. In addition
to the well-established InstruVocal
series we shall offer you two operas
and another season of Reflections
with Shlomi Shaban. Around 100
concerts are planned for the new
season as well as a concert tour in
South America.

Dear Camerata subscribers,
I am honored to rejoin the
Israel Camerata Jerusalem, an
orchestra with which I took my
first professional steps as violinist
and violist some thirty years ago.
My return as CEO coincides with
completing my role as director of
the Israel Music Institute.
We are all aware of the ICJ's high
international standing and have
grown quite accustomed to deriving
pleasure from its concerts. This
season, our 36th, we shall be able
to reach even wider audiences than
in the past. Our InstruVocal series,
while continuing to be broadcast
live on Kan Kol Hamusika, will also
be viewable anywhere on the globe,
by clicking a link on our website
or on our Facebook page.

One of my main aspirations is to
improve our customer service, so
that you, our subscribers and
listeners, will be enriched not only
by musical enjoyment, but by
pleasant concert-going experiences.
This year will see a new, user-friendly
system of subscription renewal,
featuring a multi-annual magnetic
subscription card. Barcode reading
machines at the hall entrance will
scan your magnetic card or read the
code off Text message reminders
you will receive on your smartphones
before concerts.
You are kindly invited to use our
website for subscription purchase
and acquisition of tickets. Our box
office will be staffed for longer hours,
to serve you and help callers get
acquainted with the new system
and offer you additional benefits.
Yours,
Yoram Youngerman
Director General
The Israel Camerata Jerusalem

Dear members of the audience,
I am pleased to present you the
2019/20 concert program of the
Israel Camerata Jerusalem.
Much thought goes into the
choice of repertory, the orchestra's
calling card. I am guided in this by
three principles, the orchestra's
foundation blocks:
•A
 spiring for excellence
in performance.
• Presenting an exciting repertoire.
•P
 erforming each work in
a manner consistent with
its period and style.

The program features works ranging
from the baroque period to our day,
and includes a newly commissioned
work. Two international choirs will
participate in Mozart's Requiem,
in one of Bach's Lutheran Masses
and his Johannes Passion.
Twenty five internationally-acclaimed
soloists and eight conductors will
join in presenting music written
by dozens of composers.
The InstruVocal series will
continue featuring well-loved vocal
and instrumental works. In addition
we shall perform two operas in
association with the Israeli Opera:
Mozart's Il Rè Pastore and Handel's
Orlando. A second season of the
Reflections series with multi-faceted
Shlomi Shaban will host Israeli
popular artists.
I invite each and every one of you
to join us for a fascinating concert
season and to share with us exciting
musical experiences.
Avner Biron,
Musical Director
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