
 1ביקור התזמורת 
 חלון לעולם המופלא של המוזיקה הקלאסית

 

 הצעה לסטודנטים

 התזמורת הקאמרית הישראלית עם המנצח והמרצה דורון סלומון בסדרת 
 ” כלים שלובים”לסטודנטים, בשיתוף פעולה עם תכנית  הרצאה -קונצרטי

 אביב-והאקדמיה למוזיקה של אוניברסיטת תל

לרכישת 
 כרטיסים:

 

הכרטיסים 
ניתנים לרכישה 

ליין דרך -און
 הלינקים

 

יש להביא 
את הדפסת 

אישור 
הרכישה 
 לקונצרט

 למידע נוסף: כלים שלובים
 core.tau.ac.il   | אתר:  core@tauex.tau.ac.ilדוא"ל:  | 9307046-04משרד: 

 , 01:71עד  13:71כל המפגשים מתקיימים בימי שלישי, בשעות 
 באולם קלרמונט בבית הספר למוסיקה

 

 כל מפגש מתחיל בהרצאה בת שעה וחצי ואחריה קונצרט. 
  העלות כוללת הן את ההרצאה והן את הקונצרט

 ₪ 101:  לרכישת כרטיסים לסדרה כולה
 רכישה דרך הלינק ליד שם הקונצרט -₪  01 -הרצאה בודד -עלות כרטיס לקונצרט

 כניסה ללא עלות הרצאה דורון ללא קונצרט 73.40.47 ***

 לרכישת כרטיסיםקזינו קונצרט  44.40 4

 לרכישת כרטיסיםוילה בג'ונגל  -ברזיל  43.44 7

 לרכישת כרטיסיםצ'לו בין סימפוניות  71.44 4

 לרכישת כרטיסיםתפילה לדוד  47.47 3

 לרכישת כרטיסיםוקרליה ‘צ 79.47 5

 לרכישת כרטיסיםקונצרט מחווה לדביוסי  6.4.41 9
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 1ביקור התזמורת 
 חלון לעולם המופלא של המוזיקה הקלאסית

 מידע על הקונצרטים:

Villa in the Jungle -Brazil  
 
A Brazilian celebration for the 440th birthday of composer Villa-
Lobos 
  
Villa-Lobos: Concerto for guitar, A504 
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras no. 6, A336 
Popular Brazilian songs by Carlos Antonio Jobim and others 
  
Doron Salomon, conductor 
Chico Pinheiro (Brazil) 

Daniel Murray (Brazil)  

 וילה בג'ונגל -ברזיל 
  

 לובוס.-שנה להולדתו של המלחין וילה 440חגיגה ברזילאית לכבוד 
  

 A504לובוס : קונצ'רטו לגיטרה,  -וילה
 336A,  6לובוס:  באכיאנס ברזיליירס מס' -וילה

 אנטוניו ג'ובים ואחרים-שירים ברזילאים פופלריים מאת קרלוס
 

 מנצח: דורון סלומון
 גיטרה ושירה: צ'יקו פיניירו (ברזיל)

 גיטרה סולו: דניאל מוראי (ברזיל)

  

Cello between Symphonies 
  
The Hungarian cellist, winner of the prestigious Pablo Casals 
competition 
 
Mozart: Symphony no. 45 in D major, K. 415 "Haffner" 
Haydn: Cello Concerto no. 7 in D major 
Popper: Hungarian Rhapsody, op. 91 
Poulenc: Sinfonietta 
  
Conductor: Ariel Zuckermann, 
Cello: László Fenyö (Hungary) 

  

 צ'לו בין סימפוניות
  

 הצ'לן ההונגרי זוכה התחרות היוקרתית ע"ש פבלו קזלס
  
  

 "הפנר" 415רה מז'ור, ק' -ב 45מוצרט: סימפוניה מס' 
 רה מז'ור-ב 7היידן: קונצ'רטו לצ'לו מס' 

 91פופר: רפסודיה הונגרית, אופ' 
 פולנק: סינפונייטה

  
  

 מנצח: אריאל צוקרמן

  צ'לו: לסלו פנייו (הונגריה)

Prayer for David 
  
The voices of cello and counter-tenor in songs, prayers, ba-
roque, and Hebrew songs 

 
Ravel: Kaddish for cello and strings 
Boccherini: Sonata in A major transcribed for cello and strings 
Baroque songs and arias 
S. Natra: Divertimento in Ancient Style for strings and piano 
The Best of David D'or 
Dmitry Yablonsky, conductor / cello 
David D'or ,counter-tenor 
  

 
Ciocarlia 
Cioralia is a virtuosic sextet which plays gypsy music, Balkan 
music, and music from all over the world. 

 
A virtuosic program, colorful and rhythmic with music from the 
Balkan – Romania, Hungary, Bulgaria, Serbia and more 

 
Conductor: Doron Salomon 
Ciocarlia 

 תפילה לדוד
  

 טנור בשירי תפילה, ברוק ושירה עברית-קולות הצ'לו והקונטרה
  

 ראוול: קדיש לצ'לו ולכלי קשת
 לה מז'ור בעיבוד לצ'לו ולכלי קשת-בוקריני: סונטה ב

 שירים ואריות מתקופת הבארוק
 ס. נטרא: דיוורטימנטו בסגנון עתיק למיתרים ולפסנתר

 מיטב להיטי דוד ד'אור
  
 

 מנצח / צ'לו: דמיטרי יבלונסקי
 טנור: דוד ד'אור-קונטרה

 
 

 צ'וקרליה
להקת צ'וקרליה הינה שישיינת נגנים וירטואוזיים המנגנים מוסיקה 

 צוענית, בנקלנית ומוזיקה מכל רחבי העולם. 
 

 –תכנית וירטואוזית, צבעונית וקצבית עם מוזיקה מארצות הבלקן 
 רומניה, הונגריה, בולגריה, סרביה ועוד.

 
 מנצח: דורון סלומון

  להקת צ'קורליה

 
 

 שנים למותו 111לציון  –מחווה לדביסי 
 

 התזמורת הסימפונית של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה
 יואב תלמי -מנצח 

 
 פרלוד ל״אחר הצהריים של פאון״ —קלוד דביסי 
 רפסודיה ראשונה לקלרינט ותזמורת —קלוד דביסי 

היצירה הזוכה בתחרות ההלחנה ע"ש ויקטור  —מחווה לדביסי 
 ואדראה קרטר
 31/ ה.  43סימפניה פנטסטית, אופ.  —הקטור ברליוז 


