
זוכה הפרס הראשון בתחרות רובינשטיין בקונצרט פתיחת עונה מרתק
A captivating season opening concert  

featuring Rubinstein Competition winner

The InstruVocal Series / כלים וקולות

השביעית של בטהובן
אבנר בירון מנצח

שימון נרינג פסנתר )פולין(

פנדרצקי / שלישיית פסנתר )בכורה עולמית(
שומן / קונצ'רטו לפסנתר, אופ' 54

בטהובן / סימפוניה מס' 7, אופ' 92 

Beethoven's seventh
Avner Biron conductor
Szymon Nehring piano (Poland) 

Penderecki / Piano Trio (World premiere)
Schumann / Piano Concerto, op. 54
Beethoven / Symphony no. 7, op. 92

 23-25.10.20
תל אביב

Tel aviv

26.10.20
ירושלים

Jerusalem01  31.10.20
זכרון יעקב
zichron



יצירות שנכתבו 
 בהשראת אנגליה, 

 עם זמר הטנור 
הנפלא תומס הובס
Works inspired 

by England, 
performed by 

acclaimed tenor 
Thomas Hobbs

The InstruVocal Series / 02כלים וקולות
מסע אנגלי

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

נטשה שר כינור

פינזי / פרלוד לכלי קשת
 ווהן ויליאמס / "העפרוני ממריא" 

לכינור ולתזמורת 
בריטן / סרנדה לטנור, לקרן ולכלי קשת

היידן / סימפוניה מס' 104, "לונדון"

english voyage
Xu Zhong conductor (China) 
Thomas Hobbs tenor (England)
Natasha Sher violin 

Finzi / Prelude for strings
Vaughan Williams / "The Lark Ascending" 
for violin and orchestra
Britten / Serenade for tenor, horn and strings
Haydn / Symphony no. 104, "London"

 20-22.11.20
תל אביב

Tel aviv

17.11.20
ירושלים

Jerusalem

 19.11.20
סביון

savyon



The InstruVocal Series / כלים וקולות

 16.12.20
רחובות

rehovoT

 18-20.12.20
תל אביב

Tel aviv

15.12.20
ירושלים

Jerusalem

handel’s messiah
Avner Biron conductor
Alicia Amo soprano (Spain / Switzerland)
Robin Blaze counter tenor (England)
Mark Wilde tenor (England) 
Nicholas Mogg baritone (England)
The Transylvania State  
Philharmonic Choir (Cluj, Romania)

Handel / Messiah, HWV 56

הנדל / משיח
אבנר בירון מנצח

אליסיה אמו סופרן )ספרד / שווייץ(
רובין בלייז קונטרה טנור )אנגליה(

מארק ויילד טנור )אנגליה(
ניקולס מוג בריטון )אנגליה( 

 המקהלה הפילהרמונית 
הממלכתית טרנסילווניה )קלוז', רומניה(

הנדל / משיח, רי"ה 56

03

 יצירתו המונומנטלית של הנדל בביצוע 
סולנים ומקהלה מהשורה הראשונה באירופה

Handel's monumental work performed  
by leading European soloists and choir



The InstruVocal Series / 04כלים וקולות  27.1.21
רחובות

rehovoT

 21.1.21
סביון

savyon

 28.1.21
זכרון יעקב
zichron04 26.1.21

ירושלים
Jerusalem

 22-24.1.21
תל אביב

Tel aviv

virtuosi in Blue
Avner Biron conductor
Pavel Šporcl violin (Czech Republic)
Muki Zohar oboe

Lebrun / Oboe Concerto in D minor
Mendelssohn / Violin Concerto, op. 64
Ron Wiedberg / Variations on a Theme  
by Mozart
Mozart / Symphony no. 39, K. 543

וירטואוזים בכחול
אבנר בירון מנצח

פאבל שפורקל כינור )צ'כיה(
מוקי זוהר אבוב 

לברון / קונצ'רטו לאבוב ברה מינור
מנדלסון / קונצ'רטו לכינור, אופ' 64

 רון וידברג / וריאציות על נושא 
מאת מוצרט

מוצרט / סימפוניה מס' 39, ק' 543

 הווירטואוז הצ'כי 
במבט מרענן על יצירת 

המופת של מנדלסון
The Czech virtuoso 

with a fresh 
perspective on 
Mendelssohn's 

Masterpiece



 הרקוויאם 
 שהקדיש ברהמס 

 ל"כל המין האנושי" 
 לצד מוזיקה מאת 

פוקושימה ובטהובן 
The Requiem that 

Brahms dedicated 
to "The entire 

human species" 
along with the 

music by  
Fukushima and 

Beethoven

The InstruVocal Series / כלים וקולות

 17.2.21
זכרון יעקב
zichron

 19-21.2.21
תל אביב

Tel aviv

22.2.21
ירושלים

Jerusalem05
ברהמס / רקוויאם גרמני

אבנר בירון מנצח
איבונה סובוטקה סופרן )גרמניה( 

תומס באואר בס )גרמניה( 
אסתי רופא חליל 

מקהלת nFm )ורוצלב, פולין( 
האנסמבל הקולי הישראלי

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

ברהמס / רקוויאם גרמני, אופ' 45

Brahms' german requiem
Avner Biron conductor
Iwona Sobotka soprano (Germany) 
Thomas Bauer bass (Germany) 
Esti Rofé flute 
NFM Choir (Wroclaw, Poland)
The Israeli Vocal Ensemble

Kazuo Fukushima / Requiem for flute solo
Beethoven / Elegischer Gesang, op. 118
Brahms / Ein deutsches Requiem, op. 45

 18.2.21
סביון

savyon



מבחר יצירות 
 מופת של 

ענקי הבארוק
Selected 

Masterpieces  
by the greatest 

Baroque 
composers 

*הקונצרטים בתל אביב יתקיימו 
בהיכל התרבות, אולם צוקר

*Tel Aviv concerts will take place at 
Heichal Hatarbut, Zucker Hall

The InstruVocal Series / 06כלים וקולות  17.3.21
זכרון יעקב
zichron

*19-21.3.21
תל אביב

Tel aviv

22.3.21
ירושלים

Jerusalem

Baroque Brilliance
Philippe Pierlot conductor,  
viola da gamba (Belgium)
Maria Keohane soprano (Sweden) 
Matan Dagan violin

Bach / Overture from Cantata 156,  
"Ich Steh mit einem Fuss im Grabe"
Bach / Brandenburg Concerto no. 4
Bach / Cantata 202, "Wedding Cantata״
Giya Kancheli / Bridges to Bach
Telemann / Suite for viola da gamba  
and strings
Handel / Cantata "Tra le fiamme", HWV 170

בארוק זוהר 
 פיליפ פיירלו מנצח, 

ויולה דה גמבה )בלגיה( 
מריה קאוהנה סופרן )שוודיה( 

מתן דגן כינור

 באך / פתיחה מקנטטה 156, 
"אני עומד ורגלי האחת בקבר"

באך / קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 4
באך / קנטטה 202, "קנטטת החתונה"

גיה קנצ'לי / גשרים לבאך
 טלמן / סויטה לוויולה דה גמבה 

ולכלי קשת
הנדל / קנטטה "בלהבות", רי"ה 170

 18.3.21
סביון

savyon



The InstruVocal Series / כלים וקולות

 20.5.21
רחובות

rehovoT

 24.5.21
זכרון יעקב
zichron07 25.5.21

ירושלים
Jerusalem

 21-23.5.21
תל אביב

Tel aviv

magical mystery tour
TBA conductor 
Sophie Klussmann soprano (Germany)
Ludwig Mittelhammer baritone (Germany) 

John Corigliano / "Voyage"
Mahler / from "Des Knaben Wunderhorn" 
arr. Klaus Simon
Benno Bardi / "The Song of Ascent" 
for baritone and orchestra 
Schubert / Symphony no. 3, D. 200

מסע הקסם המסתורי 
יפורסם בהמשך מנצח

סופי קלוסמן סופרן )גרמניה(
לודוויג מיטלהמר בריטון )גרמניה( 

ג'ון קוריליאנו / "מסע"
 מאהלר / מתוך "קרן הפלא של הנער" 

בעיבוד קלאוס סימון
 בנו ברדי / "שירי המעלות", 

לבריטון ולתזמורת
שוברט / סימפוניה מס' 3, ד' 200 

מסע בעקבות 
הקסם המוזיקלי 

ביצירתו של מאהלר
A Journey in 

the footsteps of 
Mahler work's 
musical magic 



 24.6.21
סביון

savyon

*הקונצרט ביום ו׳, 25.6 
יחל בשעה 14:30

*The concert on 
Friday, 25.6 

will begin at 14:30

The InstruVocal Series / 08כלים וקולות 29.6.21
ירושלים

Jerusalem

 *25-27.6.21
תל אביב

Tel aviv

mozart / the great concertos
Avner Biron conductor
Robert Levin piano (USA)

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

מוצרט / הקונצ'רטי הגדולים
אבנר בירון מנצח

רוברט לוין פסנתר )ארה"ב(

ליגטי / קונצ'רטו רומני
מוצרט / קונצ'רטו לפסנתר מס' 24, ק' 491

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

רוברט לוין, מגדולי 
 המבצעים של 

יצירות מוצרט, ינגן 
שניים מהקונצ'רטי 

הגדולים לפסנתר
Robert Levin, one 

of the greatest 
performers of 

Mozart's works, 
will play two of 

the grand piano 
concertos

 30.6.21
זכרון יעקב
zichron


