”“VIVA LA PIANO
מנוי מוסיקלי 2020 - 2019
העונה ה24-
לזכרו של פרופסור אלכסנדר תמיר

בשיתוף פעולה עם מרכז
עדן – תמיר למוסיקה עין כרם ירושלים
מנהלת אמנותית יאנינה קודליק

קונצרט מס' 1

קונצרט מס' 4

קונצרט מס' 6

יום שלישי 24.09.19
בשעה 20:00

יום ראשון 08.12.19
בשעה 20:00

יום שלישי 11.02.20
בשעה 20:00

זוכי התחרות הארצית "פסנתר לתמיד" מס' 10
לפסנתרנים צעירים  2018והתזמורת הסימפונית אשדוד
מנצח :ואג פפיאן סולנים :ליאור ליפשיץ ,יואב סנד ,יהלי
זקן ,טלי שפר ,קטרין גרביץ.

רסיטל פסנתר
Ching-Yun Hu - Taiwanese-American
 classical pianistצ'ינג יון הו-טייון – ארה"ב

דואו הפסנתר הירושלמי  -שיר זמל ,דרור זמל
The Jerusalem Piano Duo, Shir Semmel
Dror Semmel

בתכנית :אלבניז ,אלקאן ,שופן.

בתכנית :שוברט  -פנטסיה בפה מינור לפסנתר
 4ידיים ,ד 940 .שוברט  -דואו בלה מינור ,ד.
" ,947סערות החיים" " "Lebensstürmeשוברט
 סונטה לפסנתר  4ידיים בדו מז'ור ,ד,812 ."גרנד דואו"

קונצרט מס' 2

קונצרט מס' 5

קונצרט מס' 7

יום שלישי 29.10.19
בשעה 20:00

יום שלישי 14.01.20
בשעה 20:00

יום שלישי 03.03.20
בשעה 20:00

זוכי התחרות הארצית "פסנתר לתמיד" מס' 10
לפסנתרנים צעירים  2018והתזמורת הסימפונית אשדוד
מנצח :ואג פפיאן
סולנים :עידו זאב ,אסתי יופה ,נועם בנגלאס.

רסיטל פסנתר
מישה זרצקל" ,ערב ואלסים"

רסיטל פסנתר
דוראל גולן

בתכנית :ובר-טאוזיג ,שופן ,סקריאבין,
צייקובסקי ,שוברט-ליסט ,שיוט -שטראוס,
שטראוס -גרונפלד ,שטראוס-גודובסקי.

בתכנית :סן-סאנס-ביזה :קונצ'רטו מס' ,2
אופ22 .
סן-סאנס-זילוטי" :הברבור"
סן-סאנס  -פנטזיית "אפריקה" (גרסה לפסנתר
סולו) גריג :קונצ'רטו בלה מינור ,אופ16 .
(עיבוד לפסנתר סולו :דוראל גולן).

קונצרט מס' 3

קונצרט  -בונוס

קונצרט מס' 8

יום שלישי 12.11.19
בשעה 20:00

יום ראשון 26.01.20
בשעה 20:00

יום ראשון 05.04.20
בשעה 20:00

רסיטל פסנתר
פיאטרו בונפיליו – איטליה

התכנית תתפרסם בהמשך

מיכל קורמן  -צ'לו ,טיבי צייגר  -קלרינט דואו הפסנתר
הירושלמי  -שיר זמל ודרור זמל 2 ,פסנתרים בטהובן -
ספטט במי במול מז'ור ,בנוסח המלחין לפסנתר ,קלרינט
וצ'לו ,אופ 38 .רגר  -וריאציות על נושא של בטהובן
לשני פסנתרים אופ86 .

בתכנית :פרקים מתוך קונצ'רטים לפסנתר ותזמורת
מאת שופן ,מוצרט ,בטהובן.

בתכנית :מוצרט – קונצ'רטו מס'  9לפסנתר ותזמורת
באך – קונצ'רטו ברה מינור ,פרק שלישי
שופו – קונצ'רטו מס'  1לפסנתר ותזמורת

בתכנית :מוצרט ,ליסט ,צ''קובסקי ,קבלבסקי,
מוסורגסקי.
הזכות לשינויים שמורה

אגף תרבות עולים של החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד

אודיטוריום מונארט מרכז תרבות | קונסרבטוריון העירוני
"אקדמא" אשדוד 088545135/9
עלות המנוי עבור  9קונצרטים  | ₪ 280כרטיס בודד ₪ 70

“VIVA LA PIANO”
Музыкальный абонемент
24-ый сезон 2019 – 2020
В память о профессоре Александр Тамир

В сотрудничестве с центром музыки
«Эден - Тамир» Иерусалим
Художественный руководитель
Янина Кудлик

Администрация оставляет за собой
право на изменения

Концерт №1

Концерт №4

Концерт №6

Вторник, 24.09.19
в 20:00

Воскресенье 08.12.19
в 20:00

Вторник 11.02.20
в 20:00

Победители 10-го конкурса «Салют роялю» 2018,
Симфонический оркестр Ашдода, Дирижёр –
Ваг Папян | Солисты: Лиор Лифшиц, Йоав Сэнд,
Яали Закен, Тали Шефер, Катрин Гервиц

Вечер фортепианной музыки
Чинг-Юн Ху – ф-но (Тайвань-США)

Иерусалимский фортепианный дуэт
Шир Земель, Дрор Земель

В программе: Альбенис,
Алькан, Шопен

В программе: Шуберт – Фантазия
фа минор в 4 руки D 940 | Шуберт
– Аллегро ля минор в 4 руки D
947 «Жизненные бури» | Шуберт
– Соната до мажор в 4 руки D 812
«Большой дуэт»

Концерт №2

Концерт №5

Концерт №7

Вторник 29.10.19
в 20:00

Вторник 14.01.20
в 20:00

Вторник 03.03.20
в 20:00

Победители 10-го конкурса «Салют роялю» 2018
Симфонический оркестр Ашдода
Дирижёр – Ваг Папян Солисты: Идо Зеэв, Эсти
Йоффе, Ноам Бенглас

Вечер фортепианной музыки
Миша Зарцекель – ф-но
«Вечер вальсов»

Вечер фортепианной музыки
Дорэль Голан – ф-но

В программе:

В программе: Вебер-Таузиг, Шопен,
Скрябин, Чайковский, Штраус |
Годовский, Шуберт-Лист

В программе: Части из концертов для ф-но с
оркестром Шопена, Моцарта, Бетховена

Моцарт – Концерт №9 для ф-но с оркестром
Бах – Концерт ре минор (третья часть)
Шопен - Концерт №1 для ф-но с оркестром

В программе: Сен-Санс – Бизе
Концерт №2 ор. 22 | Сен-Санс
- Зилоти «Лебедь» Сен-Санс Фантазия «Африка» (редакция
для ф-но соло) | Григ Концерт ля
минор ор. 16 (Переложение для
ф-но соло Дорэль Голан)

Концерт №3

Концерт – бонус

Концерт №8

Вторник 12.11.19
в 20:00

Воскресенье 26.01.20
в 20:00

Воскресенье 05.04.20
в 20:00

Вечер фортепианной музыки
Пьетро Бонфилио – ф-но (Италия)

Программа будет объявлена
дополнительно

Михаль Корман – виолончель, Тиби Цайгер
кларнет Иерусалимский фортепианный дуэт
Шир Земель, Дрор Земель

В программе: Моцарт, Лист,
Чайковский, Кабалевский,
Мусоргский

Отдел проектов на русском языке городской
Компании по культуре
Городская консерватория «Акадма» тел. – 08-8545135/9
Центр искусств Монарт - Аудиториум
Стоимость абонемента из 9 концертов – 280 шекелей
Отдельные билеты на все концерты – 70 шекелей

В программе: Бетховен – Септет ми бемоль мажор
в редакции композитора для ф-но, кларнета и
виолончели ор. 38 Регер – Вариации на тему
Бетховена для 2-х роялей ор. 86

