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29.10.20

רחובות
rehovot

גשרים מוזיקליים

אבנר בירון מנצח
)שימון נרינג פסנתר (פולין
)לוקאש קרופינסקי פסנתר (פולין
תום בורו פסנתר

,1 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ בטהובן
15 'אופ
 תפורסם בהמשך/ יצירה
11 ' אופ,1 ' קונצ'רטו לפסנתר מס/ שופן

30.10.20

זכרון יעקב
zichron

Musical Bridges

Avner Biron conductor
Szymon Nehring piano (Poland)
Łukasz Krupiński piano (Poland)
Tom Borrow piano
Beethoven / Piano Concerto no. 1,
op. 15
Work / TBA
Chopin / Piano Concerto no. 1, op. 11
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31.12.20

סביון
Savyon

30.12.20

זכרון יעקב
zichron

26.12.20

תל אביב
Tel aviv

*3.1.21

ירושלים
Jerusalem

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

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

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

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

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

7.3.21

רחובות
rehovot

6.3.21

תל אביב
Tel aviv

*4.3.21

ירושלים
jerusalem

 אלגר/ ברוך

)אלכסנדרה קונונובה כינור (רוסיה
)אדריאן לה מארקה ויולה (צרפת
)אדגר מורו צ'לו (צרפת
,47 ' אופ, כל נדרי/ ברוך
נוסח לוויולה ולכלי קשת
26 ' אופ,1 ' קונצ'רטו לכינור מס/ ברוך
85 ' אופ, קונצ'רטו לצ'לו/ אלגר

Bruch / Elgar

Alexandra Conunova violin (Russia)
Adrien La Marca viola (France)
Edgar Moreau cello (France)

9.1.21

תל אביב
Tel aviv

 ברהמס/ ללו

)אלכסנדרה קונונובה כינור (רוסיה

21 ' אופ, סימפוניה ספרדית/ ללו
77 ' אופ, קונצ'רטו לכינור/ ברהמס

lalo / brahms

Alexandra Conunova violin (Russia)
Lalo / Symphonie Espagnole, op. 21
Brahms / Violin Concerto, op. 77

Bruch / Kol Nidrei, op. 47,
arr. for viola and strings
Bruch / Violin Concerto no. 1, op. 26
Elgar / Cello Concerto, op. 85
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*הקונצרט בירושלים
יתקיים בימקא
*The concert in
Jerusalem will be
held at YMCA

*10.1.21

ירושלים
jerusalem
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6.6.21

רחובות
rehovot

5.6.21

תל אביב
Tel aviv

 צ׳ייקובסקי/ שומן

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

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

Schumann / Tchaikovsky

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

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

