
 ערבי מוסיקה
 2018 לעונת החורףתכנית -  "האוניברסיטה המורמונית"

 אוניברסיטת בריגהאם יאנג -המרכז הירושלמי ללימודי המזרח הקרוב 
 

 
 ,שוחרי מוסיקה יקרים

 הקונצרט בתום לנגנים תרומות, זאת עם. חינם הם הכרטיסים. 2018 חורףעונת הל הציג לפניכם את תכנית הקונצרטיםאנו שמחים ל
 לקונצרטים) קונצרטים 4 ולהזמין עד ניתן לסמן המפורטים הקונצרטים כלל מתוך. לנגנים במלואן תמסרנה והן, בברכה תתקבלנה
ניתן להזמין כרטיסים  .אחרת ציינתם כן אם אלא, כרטיסים 2 אליכם יישלחו המסומנים הקונצרטים לכל(. הכרטיסים אזלו X-ב המסומנים

 בשלוש דרכים:
 ריקה מעטפה בצירוף אלינו אותו ולשלוח  או לפרט את הזמנתכם על דף, בחירתכם עליו את הקונצרטים ולסמן להדפיס את טופס. 1

 .במעטפה זו נשלח אליכם את הכרטיסים .91196 ירושלים, 19604. ד.ת, קונצרטים: לכתובת וכתובתכם שמכם ועליה מבוילת
 ותםתקבלו או, את הכרטיסים על שמכם כאןאנחנו נשמור . מספר הכרטיסים המבוקשים. כתבו לנו בדוא"ל חוזר את בחירתכם ואת 2

 כשתגיעו לקונצרט הראשון שבחרתם.
 ולמסור לנו את בחירתכם.  02-626-5666. ניתן להתקשר ל3

 .הזמנתכם את לשלוח הקדימו אנאאנא הוסיפו את מס' הטלפון שלכם אם נצטרך להתקשר אליכם. 
 

 מוזמנים קונצרט,בוא לאך מעוניינים ל אין בידם כרטיסיםשמי  .בערב הקונצרט 19:45רק עד השעה שבידיכם יהיו בתוקף  הכרטיסים
 הקונצרטים נאפשר לממתינים להיכנס לאולם 19:45-החל מ מתין בבניין.ולה לקבל מספר בשער הכניסה, 19:00מהשעה  כבר הגיעל

בעלי כרטיסים מתבקשים  אולם.שיישארו בהפנויים  מקומותה למספר כפוףב - זוכה" קודםבשיטת "כל הלפי סדר המספרים שבידיהם, 
 !כדי להבטיח את מקומם 19:45השעה  לפני אולםל הכנסלאפוא 

 
בעלי , אלא אם כן הם 11ילדים מתחת לגיל נא לא להביא  .בשל קשיי חניה מומלץ מאוד להגיע מוקדם. אנו מבקשים לבוא בלבוש צנוע

 ,שבועות לפני סיום העונה הנוכחית 6 תתפרסם תכנית הקונצרטים לעונה הבאה האזנה לקונצרטים.ברגלים מומוסיקלי ורקע 

 התקשרומידע נוסף ל. האנגלית בשפהפניותיכם השתמשו ב נאא ת האפשרדבמי .קבלהפנות אלינו בדוא"ל ולוהמעוניינים יוכלו ל

  concerts@jc.byu.ac.ilל שלנו: ". כתובת הדוא6662656-02לטלפון 

 

 טופס להזמנת כרטיסים - ימי ראשוןבקונצרטים           

 (***זכות לשינויים שמורה***)ה
 

םוסיקאימ בתכנית  √ תאריך 
 חלום ליל קיץ -מנדלסון

 פטרושקה -סטרווינסקי

 גרבורג -סילברדואו פסנתרנים 
 סיון סילבר
  גיל גרבורג

 
 
    07ינואר

 

 

 
 שומן ק. ; מאהלר ;ר. שומן
 פולנק ;רחמנינוב ;זהבי

 פסנתר דואו לסופרנו ו
  סופרנו, קלייר מגנאג'י

  פסנתר, שטידן דו

 
 14 ינואר

 

 "הללויה"
 מסע אהבה, תפילה ותקווה:

 מנדלסון; הנדל; רוסי
לקלורשירי פוורלי; בראון; מ  

 מקהלת מגידו
    ניצוחפנינה ענבר, 

 פסנתר, מאור צור

 
 21ינואר

 
 

:21-השוברטיאדה הישראלית ה  
 "המוות והעלמה"

פראפרזה לפסנתר  -ליסט \שוברט
 על שיר של שוברט

 8סימפוניה מס. -שאער \שוברט
 )"הבלתי גמורה"(

 אורחפסנתרן רביעיית ראשונים עם 
  פסנתר ר,ישי שאע

   כינורות ,דותן נטל ,קובי רובינשטיין
   ויולה ,ליבנהעירית 
 צ'לו, רז כהן

 
 
 28ינואר 

 
 
 

 
 בטהובן
 מוצרט

 לחליל, כינור, ויולה, צ'לו  IPOהרביעייה מ
 חליל ,יוסי ארנהיים )*(

 כינור הדר כהן,
 ויולה, יוני גרטנר
 , צ'לו)*( גל ניסקה

 
 04 פברואר

 
 
 

 
 שלישיות פסנתר רומנטיות

 מוצרט
 בטהובן

  , כינור, צ'לופסנתרל הישיילש
 כינור, יאסתאסי מת

 צ'לו , שמחה חלד
 פסנתר, ויקטור סטניסלבסקי

 
 11פברואר 

 
 

 
 "לאהובה הרחוקה" –שוברט 

 מנדלסון

 ופסנתר דואו טנור
 טנור,  )אוסטריה( דניאל יוהנסן

 פסנתר ,דניאל גורטלר

 
 18פברואר 

 

 

mailto:concerts@jc.byu.ac.il


 
 

 היידן
  מנדלסון

 רביעיית היידן לכינורות, ויולה, צ'לו
 כינור ,אייל קלס

 כינור, סבטלנה סימנובסקי
 , ויולהטלי קרביץ

 , צ'לועדיאל שמיט

 
 25פברואר 

 
 

 

 
 

 עשור לפרויקט הקאמרי הישראלי
 "קונצ'רטו לאנסמבל"

 ברנשטיין
 צ'קאני

 ברהמס

 ,לכינורות, ויולות, צ'לי קט הקאמרי הישראלי פרויה
 פסנתרו קלרנית, בסון, קרן

 כינורותקובי מלכין, דניאל ברד, 
 ויולות ,אקסאקה, שולי ווטרמןטומוקו 

 יצ'למיכל קורמן, עירא גבעול, 
 קלרנית ,טיבי צייגר

 בסוןריצ'רד פיילי, 
 קרןאלון ראובן, 
 פסנתר אסף וייסמן,

 
 
 
 04 מרץ

 

 

 

 סולו ודואטים
 באך; לקלייר; ברטוק

 הלבורסן-'ק; פוקס; הנדלזדבו

 משפחת שחם בחגיגת כלי קשת
 כינור (,14מיכאל שחם )

 כינור/ויולה(, 16נוגה שחם )
 רכינו, חגי שחם

 
 11מרץ 
 

 

  

 התזמורת הפילהרמונית הישראלית( IPO; )ראשון ןנג  (*)
(X)       מסמן שלא נותרו כרטיסים -כשמופיע בטור הראשון 

 
עוד...ג'אז, וערבי         

   ***שמורה( לשינויים הזכות***)         

 

 √ תאריך מוסיקאים בתכנית

 
 סטנדרטים של דיוויס; מונק

 ביצועיםכמו גם 
 םלא סטנדרטיו םשניחד

 

 לסקסופון, גיטרה, בס ותופים אנסמבל פלקור
 סקסופון, שובל יאג

 גיטרה, יבגני שבלזון
 בס, זאב זילברמן

 , תופיםרותם ילין
 

 
 18ינואר 

 חמישייום 

 

 
 ברזיל אוהבת חליל 
 קוריאה; ג'ובין; לובו

 לוין; גילספי

 לחליל, גיטרה, בס וכלי קשת הרכב
 חליל ;מתן קליין
 רהגיט ,חזי חאיט

 סב ,עמרי הדני
 תופים ,שי זלמן

 
 01 פברואר

 חמישייום 

 

 
 

 מחווה לננה מושקורי
 

  לקול, גיטרה, מנדולינה ותופים האנסמבל ארד
 קול, רויטל רביב

 גיטרה, אייל לבר
 מנדולינה, יעקב ראובן

 שי זלמן, כלי הקשה
 

 
 01מרץ 

 יום חמישי

 

 
 
 

 


