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אמנים
2021/22
דידי שחר

עומר מאיר ולבר

חואן פרס פלוריסטן

אלי דנקר

ד"ר אסף שלג

להב שני

ג'ושוע בל

פנחס צוקרמן

ד"ר אורית וולף

ירון גוטפריד

אלי גורנשטיין

אילן וולקוב

נועה קולר

לאונידס קבקוס

רוני פורת

עמנואל חנון

גוני פז

פיליפ ז'ורדן

קלאודיה מנקה

אבי קושניר

פרופ' מיכאל וולפה

דוריה למפל

ערן ראמי

פרופ' משה צוקרמן

גיא פדר

דרור קרן

כריסטוף אשנבך

מאו פוג'יטה

וסילי פטרנקו

בזוד אבדוריימוב

ד"ר אלון שב

גיא זו־ארץ

טבאה צימרמן

איתי הרמן

זובין מהטה

אלן גילברט

לייף אובה אנסנס

גרהילד רומברגר

טל מוסרי

יפים ברונפמן

איתי טיראן

דניל טריפונוב

ג'נאנדראה נוזדה

דודו כרמל

ירדן בר-כוכבא הלפרין

קיאן סולטני

Photo credits: Shai Skiff, Nadia F Romanini, Evgeny Evtyukhov, Pascal Assailly, Marco Borggreve, Dan Porges, Hideki Shiozawa,
Luke Ratray, Dario Acosta, Vincent Master, Eric Melear, Adriano Heitman, Vincent Pont, Alexander Karnaushenko, Joel Larson,
Simon Pauly, Simon Fowler, Benjamin Ealovega, Felix Broede, Pasqualetti, Lisa Marie Mazzucco, Ashley Klassen, Ira Polyarnaya, Elio
Gabutti, Carl Vanassche, Timo Mokkila, Monika Rittershaus.
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צילום :רונן פדידה ,אורית פניני ,רשות השידור ,עופר חג׳יוב ,אריאל בשור ,מזל הראל ,יונתן דרור ,בני בכר ,אלכס ליפקין ,דור שליו ,אבשלום לוי ,מאיה לוסקי,
דניאל קמינסקי ,אוהד רומנו.
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 /01יום ה' 7.10.21

 /02יום א' 9.1.22

 /03יום ב' 7.1.22

 /04יום ה' 24.2.22

 /05יום ד' 9.3.22

 /06יום א' 20.3.22

להב שני ,מנצח
ג'ושוע בל ,כנר

פיליפ ז'ורדן* ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן

נועם שריף" :מוסיקה" לכלי נשיפה
מעץ ,לטרומבון ,לפסנתר ולבאס**
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור
סטרווינסקי :פולחן האביב

שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  21ב-דו מג'ור,
ק' 467
מהלר :סימפוניה מס' 5

זובין מהטה ,מנצח
ג'ניפר ראולי* ,סופרן (טוסקה)
חורחה דה לאון ,טנור (קברדוסי)
דויד צ'קוני* ,בריטון (סקרפיה)
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני
מקהלת אנקור ע"ש יהושע טוטנאור שליד
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

אלן גילברט ,מנצח
לייף אובה אנסנס ,פסנתרן

להב שני ,מנצח
גרהילד רומברגר ,מצו-סופרן
איתי טיראן ,שחקן

לילי בולנז'ה :בוקר אביב**
שומאן :קונצ'רטו לפסנתר
ראוול :ולסים אצילים וסנטימנטלים
רוסל :בכחוס ואריאדנה ,סואיטה מס' 2

שנברג :הניצול מוורשה
מהלר :שירים מתוך קרן הפלאים של הנער
שנברג :פלאס ומליסנדה

גאלה
פוצ'יני :טוסקה
(אופרה בביצוע קונצרטי)

 /07יום ד' 30.3.22

 /08יום ב' 16.5.22

 /09יום ג' 31.5.22

 /10יום ה' 9.6.22

 /11יום א' 10.7.22

ג'נאנדראה נוזדה ,מנצח
דודו כרמל ,אבובן

אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

להב שני ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן

באך :קונצ'רטו לאבוב ב-רה מינור,
רי"ב 1059
ברוקנר :סימפוניה מס' 6

ליסט :הפרלודים
ליסט :ולס מפיסטו
ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט
במערכה אחת

צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 7

ברטוק :קונצ'רטו לפסנתר מס' 2
פרוקופייב :סימפוניה מס' 5

מנוי החל מ־₪ 1,809
* הופעה ראשונה בפילהרמונית ** ביצוע ראשון בפילהרמונית
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בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב
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קלאסי
12.2.22 /04

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס' 21
ב-דו מג'ור ,ק' 467
מהלר :סימפוניה מס' 5

26.2.22 /05

° 12.3.22 /06

זובין מהטה ,מנצח
ג'ניפר ראולי* ,סופרן (טוסקה)
חורחה דה לאון ,טנור (קברדוסי)
דויד צ'קוני* ,בריטון (סקרפיה)
המקהלה הישראלית ע"ש
גארי ברתיני
מקהלת אנקור ע"ש יהושע
טוטנאור שליד האקדמיה
למוזיקה ולמחול בירושלים

אלן גילברט ,מנצח
לייף אובה אנסנס ,פסנתרן
לילי בולנז'ה :בוקר אביב**
שומאן :קונצ'רטו לפסנתר
ראוול :ולסים אצילים
וסנטימנטלים
רוסל :בכחוס ואריאדנה,
סואיטה מס' 2

° 9.10.21 /01

20.11.21 /02

° 15.1.22 /03

להב שני ,מנצח
ג'ושוע בל ,כנר

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי,
יגאל שדה ושחקני הבימה

פיליפ ז'ורדן* ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן

נועם שריף" :מוסיקה" לכלי
נשיפה מעץ ,לטרומבון,
לפסנתר ולבאס**
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור
סטרווינסקי :פולחן האביב

קונצרט תיאטרון
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי
הבימה

שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

פרוקופייב :רומאו ויוליה

19.3.22 /07

° 2.4.22 /08

° 21.5.22 /09

להב שני ,מנצח
גרהילד רומברגר ,מצו-סופרן
איתי טיראן ,שחקן

ג'נאנדראה נוזדה ,מנצח
דודו כרמל ,אבובן

אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף

באך :קונצ'רטו לאבוב ב-רה
מינור ,רי"ב 1059
ברוקנר :סימפוניה מס' 6

ליסט :הפרלודים
ליסט :ולס מפיסטו
ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט
במערכה אחת

שנברג :הניצול מוורשה
מהלר :שירים מתוך קרן הפלאים
של הנער
שנברג :פלאס ומליסנדה

פוצ'יני :טוסקה
(אופרה בביצוע קונצרטי)

11.6.22 /10
וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 7

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית
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2.7.22 /11
להב שני ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן
נער סופרן (שם יפורסם)
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני
ברנשטין :מזמורי צ'יצ'סטר
סטרווינסקי :סימפוניית תהילים
רחמנינוב :קונצ'רטו לפסנתר מס' 3

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

מנוי החל מ־₪ 1,809
 °סידרת מיני החל מ־₪ 876

במוצ״ש
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 /01יום ב' 18.10.21

 /02יום ה' 13.1.22

 /03מוצ"ש 5.3.22

 /04יום ד' 16.3.22

להב שני ,מנצח
פנחס צוקרמן ,ויולן

פיליפ ז'ורדן*  ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן

ליגטי :אטמוספרות
ברטוק :קונצ'רטו לויולה
צ'ייקובסקי :סימפוניה מס' 4

שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

זובין מהטה ,מנצח
ג'ניפר ראולי* ,סופרן (טוסקה)
חורחה דה לאון ,טנור (קברדוסי)
דויד צ'קוני* ,בריטון (סקרפיה)
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני
מקהלת אנקור ע"ש יהושע טוטנאור שליד
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

להב שני ,מנצח
גרהילד רומברגר ,מצו-סופרן
איתי טיראן ,שחקן
שנברג :הניצול מוורשה
מהלר :שירים מתוך קרן הפלאים
של הנער
שנברג :פלאס ומליסנדה

פוצ'יני :טוסקה
(אופרה בביצוע קונצרטי)

השמינייה הקלאסית
 /05מוצ"ש 30.4.22

 /06יום ה' 26.5.22

 /07יום ג' 14.6.22

 /08יום א' 17.7.22

עומר מאיר ולבר ,מנצח
חואן פרס פלוריסטן ,פסנתרן
אלי דנקר ,שחקן

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

להב שני ,מנצח
טבאה צימרמן ,ויולנית
קיאן סולטני ,צ'לן

בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

רחמנינוב :רפסודיה על נושא מאת
פגניני לפסנתר ולתזמורת
אלה מילך-שריף :הזר הנצחי**
בטהובן :סימפוניה מס' 4

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית
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היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 7

מנוי החל מ־₪ 1,358

מנדלסון :הפתיחה ים שקט והפלגה נעימה
מרק קופיטמן :קאנטוס  :Vקונצ'רטו לויולה
ולתזמורת סימפונית**
ר' שטראוס :דון קישוט לויולה ,לצ'לו
ולתזמורת
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 /01יום ג' 19.10.21

להב שני ,מנצח
פנחס צוקרמן ,ויולן

ליגטי :אטמוספרות
ברטוק :קונצ'רטו לויולה
צ'ייקובסקי :סימפוניה מס' 4

 /03יום ה' 3.3.22
זובין מהטה ,מנצח
ג'ניפר ראולי* ,סופרן (טוסקה)
חורחה דה לאון ,טנור (קברדוסי)
דויד צ'קוני* ,בריטון (סקרפיה)
המקהלה הישראלית ע"ש
גארי ברתיני
מקהלת אנקור ע"ש יהושע
טוטנאור שליד האקדמיה למוזיקה
ולמחול בירושלים
פוצ'יני :טוסקה
(אופרה בביצוע קונצרטי)

 /05יום ד' 25.5.22

 /06יום א' 19.6.22

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית
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ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוברט :סימפוניה מס' 2

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

מנוי החל מ־₪ 1,201

 /02יום ד' 12.1.22
פיליפ ז'ורדן* ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן
שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

 /04יום א' 13.3.22
אלן גילברט ,מנצח
לייף אובה אנסנס ,פסנתרן
לילי בולנז'ה :בוקר אביב**
שומאן :קונצ'רטו לפסנתר
ראוול :ולסים אצילים
וסנטימנטלים
רוסל :בכחוס ואריאדנה,
סואיטה מס' 2

 /07יום ד' 13.7.22
להב שני ,מנצח
טבאה צימרמן ,ויולנית
מנדלסון :הפתיחה ים שקט והפלגה נעימה
וולטון :קונצ'רטו לויולה
פרוקופייב :סימפוניה מס' 5

14

שישי ב:2 00

8.10.21 /01

11.2.22 /02

להב שני ,מנצח
ג'ושוע בל ,כנר

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן

נועם שריף" :מוסיקה" לכלי נשיפה
מעץ ,לטרומבון ,לפסנתר ולבאס**
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור
סטרווינסקי :פולחן האביב

מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  21ב-דו מג'ור,
ק' 467
מהלר :סימפוניה מס' 5

25.2.22 /03

25.3.22 /04

זובין מהטה ,מנצח

להב שני ,מנצח
דניל טריפונוב ,פסנתרן

בטהובן :סימפוניה מס' 6
("פסטורלית")
דבוז'ק :סימפוניה מס' 7

10.6.22 /05
וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 7
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* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית

רחמנינוב-סטוקובסקי :פרלוד ב-דו
דיאז מינור ,אופ'  3מס' 2
מייסון בייטס :קונצ'רטו לפסנתר**
רחמנינוב :מחולות סימפוניים

8.7.22 /06
להב שני ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן
ברטוק :קונצ'רטו לפסנתר מס' 2
פרוקופייב :סימפוניה מס' 5

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

מנוי החל מ־₪ 936

16

פילו
קלא
סיקה
 /03יום ה' 10.3.22

 /04מוצ"ש 28.5.22

אלן גילברט ,מנצח
לייף אובה אנסנס ,פסנתרן

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

לילי בולנז'ה :בוקר אביב**
שומאן :קונצ'רטו לפסנתר
ראוול :ולסים אצילים וסנטימנטלים
רוסל :בכחוס ואריאדנה ,סואיטה מס' 2

17

מנוי החל
מ־₪ 1,040

 /01יום ה' 21.10.21

 /02יום א' 13.2.22

להב שני ,מנצח
פנחס צוקרמן ,כנר

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן

ברוך :קונצ'רטו לכינור מס' 1
צ'ייקובסקי :סימפוניה מס' 4

בטהובן :הפתיחה יצורי פרומתאוס
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  21ב-דו מג'ור ,ק' 467
בטהובן :סימפוניה מס' 1

בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

 /05יום ד' 15.6.22

 /06יום ב' 18.7.22

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

להב שני ,מנצח
קיאן סולטני ,צ'לן

ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוברט :סימפוניה מס' 2

מנדלסון :הפתיחה ים שקט והפלגה נעימה
היידן :קונצ'רטו לצ'לו ב-דו מג'ור
בטהובן :סימפוניה מס' "( 3ארואיקה")

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

18

קלא
סית
קלה
 /01יום ב' 22.11.21

 /02יום ד' 9.2.22

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי,
יגאל שדה ושחקני הבימה

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן

קונצרט תיאטרון בשיתוף עם
התיאטרון הלאומי הבימה
פרוקופייב :רומאו ויוליה

בטהובן :הפתיחה יצורי פרומתאוס
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  21ב-דו
מג'ור ,ק' 467
בטהובן :סימפוניה מס' 1

 /03יום ג' 1.3.22

 /04מוצ"ש 26.3.22

זובין מהטה ,מנצח

להב שני ,מנצח
דניל טריפונוב ,פסנתרן

בטהובן :סימפוניה מס' 6
("פסטורלית")
דבוז'ק :סימפוניה מס' 7

רחמנינוב-סטוקובסקי :פרלוד ב-דו
דיאז מינור ,אופ'  3מס' 2
פרוקופייב :קונצ'רטו לפסנתר מס' 2
רחמנינוב :מחולות סימפוניים

 /05יום ג 17.5.22

 /06מוצ"ש 18.6.22

אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

ליסט :הפרלודים
ליסט :ולס מפיסטו
ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט במערכה אחת

ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוברט :סימפוניה מס' 2

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית

19

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן,
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

מנוי החל
מ־₪ 1,040

20

הפילה
רמונית בג׳ינס
היום:
יום חמישי

18.11.21 /01

10.2.22 /02

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי,
יגאל שדה ושחקני הבימה

כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה ,פסנתרן
איתי הרמן ,מנחה

קונצרט תיאטרון
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה
פרוקופייב :רומאו ויוליה

השעה:
 10בלילה

מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס'  21ב-דו מג'ור,
ק' 467
בטהובן :סימפוניה מס' 1

במעמד שר התרבות והספורט
חילי טרופר

הבירה:
על חשבוננו

28.4.22 /03

19.5.22 /04

16.6.22 /05

7.7.22 /06

עומר מאיר ולבר ,מנצח
חואן פרס פלוריסטן ,פסנתרן
אלי דנקר ,שחקן
אבי קושניר ,מנחה

אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף
נועה קולר ,מנחה

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן
דוריה למפל ,מנחה

להב שני ,מנצח ופסנתרן
יפים ברונפמן ,פסנתרן
גיא זו-ארץ ,מנחה

ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט
במערכה אחת

ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוברט :סימפוניה מס' 2

צ'ייקובסקי :מבחר קטעים מתוך
"מפצח האגוזים" בעיבודו של ניקולה אקונומו
לשני פסנתרים
רחמנינוב :קונצ'רטו לפסנתר מס' 3

המנחה:
מעולם הבידור או התקשורת

לפני הקונצרט ואחריו
הופעת "חימום" באכסדרה!

רחמנינוב :רפסודיה על נושא מאת
פגניני לפסנתר ולתזמורת
אלה מילך-שריף :הזר הנצחי
בטהובן :סימפוניה מס' 4

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

21

מנוי החל
מ־₪ 780

22

ַה ִפ י ְל ה רְ מ ֹו ִנ י ת
דִ
י
ְ
ִל ָל י ם
 /01יום ב' 8.11.21
עד קצה העולם

 /02יום ד' 8.12.21
היפהפייה הנמה מתעוררת

 /03יום ג' 25.1.22
ארץ יצורי הלילה

 /04יום א' 24.4.22
ירדן ודידי ורוני פילהרמוני

 /05יום ד' 22.6.22
צלילים מספרים אגדות

ירון גוטפריד ,מנצח
אנסמבל טרמולו ונגני כלי
הנקישה של התזמורת

רוני פורת ,מנצח ומנחה
עמנואל חנון ,שחקן
גוני פז ,בובנאית
מגמת המחול ,קמפוס אריסון
לאמנויות ,תל אביב

גיא פדר ,מנצח
דרור קרן ,שחקן ומנחה

רוני פורת ,מנצח
ירדן בר-כוכבא הלפרין
ודידי שחר ,מנחים ושחקנים

ערן ראמי ,מנצח
טל מוסרי ,מנחה
מקהלת בת קול הצעירה
מקהלת קונסרבטוריון הוד השרון

יצירות מאת מאקי יישי,
ברטוק ,דבוז'ק ,שוסטקוביץ',
רבואלטס ועוד

23

מבחר קטעי מחול מאת
צ'ייקובסקי

יצירות על שדים ,גמדים
וטרולים מאת מוסורגסקי,
ג'ון ויליאמס ,סן-סאנס,
מנדלסון וגריג

יצירות מאת מוצרט,
מנדלסון ,בריטן ועוד

צ'ייקובסקי :קטעים מתוך
"מפצח האגוזים"
מאזל :העציץ הריק
רוסיני :הפתיחה לאופרה
"העורב הלקחן"

מחיר למבוגר ₪ 475
מחיר לילד (עד גיל ₪ 238 )18
היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן
אולם הקונצרטים ע"ש לואי ,תל אביב

24

ירו
של ים
 /01יום ב' ° 11.10.21

 /02יום א' • 21.11.21

 /03יום ג' ° 11.1.22

להב שני ,מנצח
ג'ושוע בל ,כנר

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי,
יגאל שדה ושחקני הבימה

פיליפ ז'ורדן* ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן

נועם שריף" :מוסיקה" לכלי נשיפה מעץ,
לטרומבון ,לפסנתר ולבאס**
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור
סטרווינסקי :פולחן האביב

קונצרט תיאטרון
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה

שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

פרוקופייב :רומאו ויוליה

ירושלים ,תיאטרון שרובר

 /04יום א' • 6.3.22
זובין מהטה ,מנצח

בטהובן :סימפוניה מס' "( 6פסטורלית")
דבוז'ק :סימפוניה מס' 7

 /05יום ג' • 22.3.22

/06יום א' • 1.5.22

להב שני ,מנצח
דניל טריפונוב ,פסנתרן
רחמנינוב-סטוקובסקי :פרלוד
ב-דו דיאז מינור ,אופ'  3מס' 2
מייסון בייטס :קונצ'רטו לפסנתר**
רחמנינוב :מחולות סימפוניים

עומר מאיר ולבר ,מנצח
חואן פרס פלוריסטן ,פסנתרן
אלי דנקר ,שחקן

/07יום א' ° 22.5.22

 /08יום ב' • 30.5.22

אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

ליסט :הפרלודים
ליסט :ולס מפיסטו
ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט במערכה
אחת

רחמנינוב :רפסודיה על נושא מאת
פגניני לפסנתר ולתזמורת
אלה מילך-שריף :הזר הנצחי**
בטהובן :סימפוניה מס' 4

בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

 /10יום א' • 3.7.22

 /09יום ב' ° 20.6.22

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן
ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוברט :סימפוניה מס' 2

* הופעה ראשונה בפילהרמונית
** ביצוע ראשון בפילהרמונית

25

להב שני ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן
נער סופרן (שם יפורסם)
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני
ברנשטין :מזמורי צ'יצ'סטר
סטרווינסקי :סימפוניית תהילים
רחמנינוב :קונצ'רטו לפסנתר מס' 3

סידרה מלאה
החל מ־₪ 1,058
• סידרה בת  6קונצרטים
החל מ־₪ 662
 °סידרה בת  4קונצרטים
החל מ־₪ 450

26

 /03יום א' 16.1.22
פיליפ ז'ורדן* ,מנצח
קלאודיה מנקה* ,מצו-סופרן

 /04יום ג' 8.2.22
כריסטוף אשנבך ,מנצח
מאו פוג'יטה* ,פסנתרן

שנברג :חמישה קטעים לתזמורת
ברג :שירי אלטנברג**
ר' שטראוס :סימפוניית האלפים

מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס' 21
ב-דו מג'ור ,ק' 467
מהלר :סימפוניה מס' 5

 /05יום ב' 28.2.22

 /06יום ד' 18.5.22

זובין מהטה ,מנצח
ג'ניפר ראולי* ,סופרן (טוסקה)
חורחה דה לאון ,טנור (קברדוסי)
דויד צ'קוני* ,בריטון (סקרפיה)
המקהלה הישראלית ע"ש
גארי ברתיני
מקהלת אנקור ע"ש יהושע טוטנאור שליד האקדמיה
למוזיקה ולמחול בירושלים

להב שני ,מנצח
אילן וולקוב ,מנצח
כוריאוגרפיה :נועה צוק ואהד פישוף
ליסט :הפרלודים
ליסט :ולס מפיסטו
ברטוק :המנדרין המופלא ,בלט במערכה אחת

פוצ'יני :טוסקה
(אופרה בביצוע קונצרטי)

 /07יום א' 29.5.22

 /08יום א' 12.6.22

לאונידס קבקוס ,מנצח וכנר

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

בטהובן :קונצ'רטו לכינור
ברהמס :סימפוניה מס' 4

צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 7

 /01יום ד' 20.10.21

 /02יום ג' 16.11.21

 /09יום ה' 30.6.22

 /10יום ג' 19.7.22

להב שני ,מנצח
פנחס צוקרמן ,ויולן

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי,
יגאל שדה ושחקני הבימה

להב שני ,מנצח
יפים ברונפמן ,פסנתרן
נער סופרן (שם יפורסם)
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני

להב שני ,מנצח
טבאה צימרמן ,ויולנית
קיאן סולטני ,צ'לן

קונצרט תיאטרון
בשיתוף עם התיאטרון
הלאומי הבימה

ברנשטין :מזמורי צ'יצ'סטר
סטרווינסקי :סימפוניית תהילים
רחמנינוב :קונצ'רטו לפסנתר מס' 3

ליגטי :אטמוספרות
ברטוק :קונצ'רטו לויולה
צ'ייקובסקי :סימפוניה
מס' 4

פרוקופייב :רומאו ויוליה
* הופעה ראשונה בפילהרמונית ** ביצוע ראשון בפילהרמונית

27

מנוי החל
מ־₪ 1,058
חיפה
אודיטוריום חיפה

מנדלסון :הפתיחה ים שקט והפלגה נעימה
מרק קופיטמן :קאנטוס  :Vקונצ'רטו לויולה
ולתזמורת סימפונית**
ר' שטראוס :דון קישוט לויולה ,לצ'לו ולתזמורת

28

ח י הפ
קלאסית
 /01יום ד' 13.10.21
להב שני ,מנצח
ג'ושוע בל ,כנר

צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור
צ'ייקובסקי :סימפוניה מס' 4

 /06יום ג' 21.6.22

וסילי פטרנקו ,מנצח
בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

ובר :הפתיחה ל"אויריאנתה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס'
שוברט :סימפוניה מס' 2

* הופעה ראשונה בפילהרמונית ** ביצוע ראשון בפילהרמונית

29

חיפה
אודיטוריום חיפה

 /02יום ד' 17.11.21

 /03יום ד' 2.3.22

להב שני ,מנצח
משה קפטן ,במאי
גילה אלמגור אגמון ,רוני דלומי ,יגאל שדה
ושחקני הבימה

זובין מהטה ,מנצח

קונצרט תיאטרון
בשיתוף עם התיאטרון הלאומי הבימה

בטהובן :סימפוניה מס' 6
("פסטורלית")
דבוז'ק :סימפוניה מס' 7

פרוקופייב :רומאו ויוליה

 /04יום ה' 24.3.22

 /05יום ב' 2.5.22

להב שני ,מנצח
דניל טריפונוב ,פסנתרן

סווינג בין מלחמות העולם

רחמנינוב-סטוקובסקי :פרלוד
ב-דו דיאז מינור ,אופ'  3מס' 2
פרוקופייב :קונצ'רטו לפסנתר
מס' 2
רחמנינוב :מחולות סימפוניים

 /07יום ג' 12.7.22
להב שני ,מנצח
טבאה צימרמן ,ויולנית
מנדלסון :הפתיחה ים שקט
והפלגה נעימה
וולטון :קונצ'רטו לויולה
פרוקופייב :סימפוניה מס' 5

מנוי החל
מ־₪ 764

אלי גורנשטיין ,זמר ושחקן
האחיות לוז ,זמרות
רקדני סווינג איט ישראל
שוסטקוביץ :סואיטת ג'אז מס' 1
שירים מפרי עטם של ארווינג ברלין ,ג'ורג' גרשווין,
דיוק אלינגטון ,קול פורטר ,קורט וייל ועוד

קלה
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הסידרה
הקאמרית
באולם
צוקר
תל אביב
היכל התרבות ע”ש
צ’רלס ברונפמן,
אולם צוקר
בשעה 17:00
₪977

9.10.21 /01

6.11.21 /02

11.12.21 /03

22.1.22 /04

12.2.22 /05

קונצרט פתיחת
העונה באולם לואי

פולינה יהודין ,כנרת
יוקי אישיזקה ,כנרת
גילי רדיין-שדה ,ויולנית
ליה פרלוב ,צ'לנית
יבגני יהודין ,קלרניתן

יפים ברונפמן ,פסנתרן

רון זלקה ,קלרניתן
סיון מעיני ,כנרת
ישי שאער ,פסנתרן

מאו פוג'יטה ,פסנתרן

ג'ושוע בל ,כנר
להב שני ,פסנתרן

דוד רדזינסקי ,כנר
דמיטרי רטוש ,ויולן
הרן מלצר ,צ'לן
ניר קומפורטי ,נגן קונטרבאס
ברהמס :סונטה מס'  1ב-סול מג'ור
לכינור ולפסנתר ,אופ' 78
שוברט :חמישייה ב-לה מג'ור
לפסנתר ולכלי קשת ,ד' 667
("הטרוטה")

שוסטקוביץ' :חמישייה ב-סול מינור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 57
שומאן :חמישייה ב-מי במול מג'ור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 44

שומאן :שלוש רומנסות לקלרנית
ולפסנתר ,אופ' 94
סטרווינסקי :סואיטה מתוך "מעשה
בחייל" לקלרנית ,לכינור ולפסנתר
בטהובן :סונטה מס'  10ב-סול מג'ור
לכינור ולפסנתר ,אופ' 96
ברטוק :קונטרסטים לקלרנית ,לכינור
ולפסנתר

סן-סאנס :שביעייה ב-מי במול
מג'ור לחצוצרה ,לכלי קשת
ולפסנתר ,אופ' 65
איב שרדון :סונטה לחצוצרה
ולצ'לו ,אופ' 21
פורה :חמישייה מס'  1ב-רה מינור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 89

12.3.22 /06

26.3.22 /07

30.4.22 /08

18.6.22 /09

16.7.22 /10

לייף אובה אנסנס ,פסנתרן

אנתולוגיה של הטנגו
 100שנות היסטוריה

חואן פרס פלוריסטן ,פסנתרן

בזוד אבדוריימוב ,פסנתרן

טבאה צימרמן ,ויולנית
קיאן סולטני ,צ'לן

רביעיית פרסונטה:
דומיטרו פוצ'יטרי ,כנר
ניצן קאנטי ,כנר
גילי רדיין-שדה ,ויולנית
גל ניסקה ,צ'לן

מנחם ויזנברג" :בין קודש לחול"
לרביעיית כלי קשת
מוצרט :רביעייה מס'  19ב-דו מג'ור
לכלי קשת ,ק' "( 465הדיסוננסים")
דבוז'ק :חמישייה מס'  2ב-לה מג'ור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 81
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ברטוק :רביעייה מס'  1ב-לה מינור
לכלי קשת
מוצרט :חמישייה ב-לה מג'ור
לקלרנית ולכלי קשת ,ק' 581

יבגניה פיקובסקי ,כנרת
אסף מעוז ,כנר
אמיר ון דר האל ,ויולן
מרים הרטמן ,ויולנית
פליקס נמירובסקי ,צ'לן

שרון כהן ,כנרת
הדר כהן ,כנר
יונתן גרטנר ,ויולן
לינור כץ ,צ'לנית
אורי ארבל ,נגן קונטרבאס
יובל שפירא ,חצוצרן

אדוארדו אברמסון ,נגן בנדונאון וזמר
דרורית פלק ,כנרת
גלעד ריבקין ,כנר
יבגניה אורן ,ויולנית
אנריקא מלץ ,צ'לן
נועם מסריק ,נגן קונטרבאס
ישראל קסטוריאנו ,פסנתרן
רקדני טנגו
קטעי טנגו ידועים ואהובים מאת
קרלוס גרדל ,אסטור פיאצולה ועוד

סעידה בר לב ,כנרת
ארי ויליאמסון ,כנר
מתן נוסימוביץ' ,ויולן
גל ניסקה ,צ'לן
צ׳לן ,שם יפורסם

שוברט :חמישייה ב-דו מג'ור לכלי
קשת ,ד' 956
ברהמס :חמישייה ב-פה מינור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 34

דוד רדזינסקי ,כנר
דומיטרו פוצ׳יטרי ,כנר
ויולן ,שם יפורסם
ליה פרלוב ,צ'לנית
נגן קונטרבאס ,שם יפורסם

היידן :שלישייה מס'  39ב-סול מג'ור
לכלי קשת ,הוב' "( XV:25הצועני")
דבוז'ק :שלישייה מס'  4ב-מי
מינור לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 90
("דומקי")
מנדלסון :שישייה ב-רה מג'ור
לפסנתר ולכלי קשת ,אופ' 110

סעידה ברלב ,כנרת
מריאנה פובולוצקי ,כנרת
מתן נוסימוביץ' ,ויולן
הרן מלצר ,צ׳לן
גי אשד ,חלילן
דודו כרמל ,אבובן
יוליה רובינסקי ,נבלאית
נגן צ'מבלו ,שם יפורסם

באך :טריו סונטה לאבוב ,לויולה
ולצ'מבלו
דביסי :סונטה לחליל ,לויולה ולנבל
מנדלסון :חמישייה מס'  1ב-לה מג'ור
לכלי קשת ,אופ' 18
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