
 ערבי מוסיקה
 2017לעונת הסתיו תכנית -  "האוניברסיטה המורמונית"

אוניברסיטת בריגהאם יאנג - המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב 
 

 
, שוחרי מוסיקה יקרים

 
תרומות ,  עם זאת.חינם  לכםתניםי הכרטיסים נ.2017  לעונת הסתיואנו שמחים להציג לפניכם את תכנית הקונצרטים

 .נגניםל ןבמלואן יימסרו הו, תתקבלנה בברכהבתום הקונצרט לנגנים 
: לתשומת לבכם)שאתם מעוניינים בהם   קונצרטים4עד  סמנואנא  הקונצרטים המפורטים בהמשך כללמתוך 

אלא אם ,  כרטיסים2  לכם נשלחשסימנתםכל אחד מהקונצרטים ל .( אזלו הכרטיסיםX-לקונצרטים המסומנים ב
 .כן ציינתם אחרת

 :יש שלושה דרכים להזמין כרטיסים 
'  ולציין את תאריכי הקונצרטים שאתם מבקשים ואת מסconcerts@jc.byu.ac.ilלשלוח בקשה לכתובת . 1

' אנא כתבו גם את מס.  כשתגיעו לקונצרט הראשון שבחרתם7:30הכרטיסים יישמרו  עד . הכרטיסים לכל קונצרט
 .הנייד שלכם

 . ולבקש כרטיסים לקונצרטים שבחרתם02-626-5666 להתקשר לטלפון 2
מבוילת ועליה שמכם ריקה מעטפה ולשלוח אותו אלינו בצירוף , לסמן את בחירתכם על גבי טופס זה. 3

   .91196ירושלים , 19604. ד.ת, קונצרטים: כתובתל- הזמנתכם אנא הקדימו לשלוח את . וכתובתכם
 

מי שאין בידם כרטיסים אך מעוניינים לבוא .  בערב הקונצרט19:45רק עד השעה  שבידיכם יהיו בתוקף הכרטיסים
 נאפשר 19:45-החל מ . ולהמתין בבנייןלקבל מספר בשער הכניסה, 19:00 מהשעה כבר הגיע למוזמנים, לקונצרט

 בכפוף למספר - " זוכהקודםכל ה"בשיטת , לממתינים להיכנס לאולם הקונצרטים לפי סדר המספרים שבידיהם
 כדי להבטיח את 19:45בעלי כרטיסים מתבקשים אפוא להכנס לאולם לפני השעה . שיישארו באולם הפנויים מקומותה

! מקומם
אלא , 11ילדים מתחת לגיל נא לא להביא  .אנו מבקשים לבוא בלבוש צנוע. בשל קשיי חניה מומלץ מאוד להגיע מוקדם

 שבועות 6תכנית הקונצרטים לעונה הבאה תתפרסם . אם כן הם בעלי רקע מוסיקלי ומורגלים בהאזנה לקונצרטים
אין באפשרותנו לשמור את : לידיעתכם)ל ולקבלה "והמעוניינים יוכלו לפנות אלינו בדוא, לפני סיום העונה הנוכחית

.  האנגלית פניותיכם בשפההשתמשו בבמידת האפשר אנא . (כתובות הפונים
  concerts@jc.byu.ac.il: ל שלנו"כתובת הדוא. 02-626-5666  לטלפוןמידע נוסף התקשרול
 

         
טופס להזמנת כרטיסים -   קונצרטים בימי ראשון 

 
(*** זכות לשינויים שמורהה)***

 

תאריך   מוסיקאים בתכנית  √ 
  אל הטנגוסמהוואל

, סן סאנס, יוהאן שטראוס, מיצירות שופן
 אסטור פיאצולה וגארדל 

 

 בארבע ידיים וארבע רגליים -דואו וולף פרחי 
 ם פסנתרני , יוני פרחי ואורית וולף

זוכי רוקדים עם ) רקדנים ,יקטובה'אורון דהן ופולינה צ
 (כוכבים

 
'אוק
01 

 
X 

 
 

הולסט , שוברט, מוצרט
לוטי , אלבינוני, רוסיני

כהן . ל, וובר
 

"  קולות שלובים"אנסמבל 
מנצחת , רונית אייזנברג

סופרנו , טלי קצף
מצו סופרן , רונה שרירה

 אלט, אנה גורדון
  פסנתר,ברט ברמן

 
 

'   אוק
08 

 

מוצרט 
רחמנינוב 

  דביוסי

פסנתר , לו'צ, לכינור" עיר שלם"טריו 
כינור , יורי גלוחובסקי

לו 'צ, אלכסנדר סינלניקוב
 פסנתר, גבריאלה טלרוז

 
' אוק
15 

 

 "שרים עולם"
אמנותי  שירי עם בעיבוד

, בראגה,  לובוס-וילה, בריטן, שירים מאת ראוול
 .בראון, אוברדורס,  ברטוק

דואו לקול ופסנתר 
מצו סופרן , אברמסון-איילת אמוץ

 פסנתר, יונתן זק

 
' אוק
22 

 

 
 שוברט

 D 956ור ' מגC החמישייה ב 

 רביעיית אביב
כינור , סרגיי אוסטרובסקי
כינור , פיליפ וילהפרנקה
ויולה , נעמי ביאלוברודה

 לו'צ, דניאל מיצניקי
 לו'צ, אנסטסיה קובקינה

 
 

' אוק
29 
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" מבט העוגב אל ירושלים"
 ועוד, פרנק, קופרן, באך

 

 
רסיטל לעוגב 

 (גרמניה)כריסטינה קליין 

 
'   נוב
05 

 

 
 "בין לייפציג והמבורג"

יצירות של  
באך וטלמן 

 

 :רביעיית הבארוק הים תיכונית
חליליות, (איטליה)ורגו מטיאולי 'ג  

חליליות  ,דרורה ברוק  
לו בארוק'צ ,(איטליה)אלסנדרו אנדריאני   

  מבלו'צ, מרינה מינקין

 
' נוב
12 

 
 

 

 
 מדטנר, מוסורגסקי, רוול

 

רסיטל לפסנתר 
 (רומניה), דניאל פטריקה קיובנו

 2017 לפסנתר ןזוכה בתחרות רובינשטיי

 
' נוב
19 

 
 

 
 

 "אספור"
 יצירות מהרפרטואר הקלאסי המערבי

 יהודי וערבי פולקלור ועד למוסיקת

 : עם אורחתאנסמבל כרם 
  סופרנו, באריאסאסאלי ק

 סופרנו, יעלה אביטל
חליל , דפנה פלד
 גיטרה ספרדית, גיא מאיר

גיטרה קלאסית , גדעון ברטלר
 קחון וכלי הקשה, נדב רוגל

 
 
' נוב
26 

 

, ויטיקר, ברוקנר, הנדל
 ועוד, אבני

- בוכמןס למוזיקה"המקהלה הקאמרית של ביה
 מהטה

 מנצח ,רונן בורשבסקי

' דצמ
03 

 

 
 סרסטה, באך, היידן

וילה לובוס , גלינקה
 

 נבל, לו'צ, טריו תבור לחליל

חליל , (*ICJ)אסתי רופא 

לו 'צ, שירה מני
 נבל, גיתית בועזון

' דצמ
10 

 

 
 המולד מוזיקה לחג

 מקהלת הסטודנטים של האוניברסיטה המורמונית
 וחצינ, ון קלייטון'ג

' דצמ
17 

 

(ICJ )נגן ראשון (*),  הקאמרטה הישראלית ירושלים ;( X)  לא נותרו כרטיסים- כאשר מופיע ליד תאריך 
 

... ועוד, אתני, זא'ערבי ג
*** (הזכות לשינויים שמורה)***

 

מוסיקאים  בתכנית  √ תאריך

נירוונה , קלאסיקות של הביטלס
לצד שירים מקוריים של , ועוד

הכל בעיבוד ייחודי עם , טללית
 לו במרכז'הצ

 לו'טללית והצ
כינור , קרן טננבאום

  לו'צ ,רסקי'טללית צ
 גיטרה אקוסטית ,גל שניידר
באס  ,ינאי אבנט

 תופים, בן פריידקין

 
 אוקטובר

12 

 יום חמישי

 

 
" סווינג במושביכם"

 -ז קלאסי 'סווינג וג
פאטס וולר , לואיס אמסטרונג
ועוד 

 :ז בנד עם אורח' גהניו אורלינס פאנקשן
קלרנית , קובי סלומון

 תופים, איתי סקטלסקי
 שירה, בס, רוזה סלומון
 שירה, ו'בנג, שימי גלעד
 חצוצרה, יובל פדייה

 
 נובמבר

02 
יום חמישי 

 

 
יצירות ז המשלב 'מופע ג

קלאסיות מוכרות עם נגיעות של 
מוסיקה , שירים ישראלים

 רוחנית ופולקלור

 "דפנה לוי והקלאסיקטס  "
 שירה ,דפנה לוי

 פסנתר ,אלעד פלד
 בס ,ערן זילברברג

 תופים ,לאון חביב

 
דצמבר 

07 
יום חמישי 

 
 

 
 

  


