הכנו עבורך

צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017
עשרות כוכבים מהארץ ומהעולם בביצועי מופת ליצירות הגדולות של
כל הזמנים בניצוחם של המנהל המוזיקלי אריאל צוקרמן ואורחי כבוד.
סדרת עולם אקזוטית ,אגדות ילדים מהנות במיוחד והפתעות נוספות
בעונה צבעונית שכדאי לשמוע!

מאי2016 ,

צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

מפת העונה
פורטרט
בצלילים

דיאלוג
בגוונים

הקול
כמכחול

צבעים
מהעולם

סולנים בינלאומיים
מבצעים קונצ'רטי
מהמופת הקלאסי

מוזיקאים מובילים
נפגשים על קדמת
הבמה בשיח סולני

קולות ומקהלות
בביצוע יצירות
מופת ווקאליות

מגוון מרתק של
תרבויות מוזיקליות

סיפורי ילדותנו
בגישה מוזיקלית
רעננה

 .1גם הוא
באצילים

 .5הפסטורלית

 .9המיסה
הגדולה של באך

 .13וונדר וומן

 .17פינוקיו

 3-2בנובמבר
2016

 28-27בספטמבר
2016

 14-13בספטמבר
2016

 22-21בנובמבר
2016

 22,24בספטמבר
2016

 .2חושים

 .6משולש
סימפוני

 .10יוהנס פסיון

 100 .14שנה
לחינסטרה

 .18אגדות
צוענים

 26-25בינואר
2017

 8-7בדצמבר
2016

 27בפברואר
1במרץ 2017

 9-8בפברואר
2017

 7 ,5בינואר 2017

 .3מסיבארוק

 .7שחור ,לבן ו־
 40אצבעות

 .11האימפרסריו

 .15ליל הטנגו
המעגלי

 .19החלילן
מהמלין

 7-6ביוני 2017

 12-11בינואר
2017

 23-22במרץ
2017

 25 ,22במאי
2017

 4 ,2בפברואר
2017

 .4אריאל VS
סלים

 .8גראנד
פינאלה

 .12הבלתי
גמורה

 .16גרוניך,
שיטרית ומגן

 .20תיבת
הנגינה של נח

 22-21ביוני 2017

 27-26ביולי 2017

 20-19באפריל
2017

 13-12ביולי 2017

 8 ,6ביולי 2017

בונוס!

אגדות ילדים

קונצרט מתנה למנויים

 .21בחירת הקהל
 20-19בדצמבר 2016

כל הקונצרטים מתקיימים בשעה  20:30במוזיאון תל-אביב לאמנות ,אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

סדרת

פורטרט בצלילים
סולנים בינלאומיים מבצעים קונצ'רטי מהמופת הקלאסי
אריאל צוקרמן | תומר יריב ואנסמבל כלי ההקשה "טרמולו" |
אנדריי יֹוניצה (רומניה) | דודו כרמל | חזי ניר | אלינא גורביץ |
עד־אל
ֶ
שלו

קונצרטים
 .1גם הוא באצילים

 .2חושים

אריאל צוקרמן  -מנצח
תומר יריב ואנסמבל כלי ההקשה "טרמולו"

אריאל צוקרמן  -מנצח
אנדריי יֹוניצה (רומניה)  -צ'לו

ז'אן־בטיסט לולי" :גם הוא באצילים"
דור פישר" :ציפייה ואבסורד" קונצ'רטו לכלי הקשה
ריכרד שטראוס" :גם הוא באצילים"

ארז כהן" :חושים"  5קטעים לתזמורת קאמרית (במסגרת
קול קורא )7
שוסטקוביץ' :קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מס' 1
בטהובן :סמפוניה מס' " ,3ארואיקה"

ימים ד'-ה' 3-2 ,בנובמבר 2016
ימים ד'-ה' 26-25 ,בינואר 2017

 .3מסיבארוק

 .4אריאל  VSסלים

אריאל צוקרמן  -מנצח וסולן (חליל) ,דודו כרמל  -אבוב ,חזי
ניר  -קרן ,אלינא גורביץ  -כינור ,כריסטיאנה יהודין-פטרסהיים
עד־אל  -צ'מבלו
ֶ
– חליל צד ,שלו
י.ס .באך :קונצרטו כפול לאבוב וכינור בדו מינור ,רי"ב 1060
י.ס .באך :קונצ'רטו לצ'מבלו רי"ב (1057מבוסס על
הברנדרבורגי הרביעי)
י.ס .באך :קונצ'רטי ברנדרבורגי מס'  ,5רי"ב 1050
טלמן :קונצ'רטו לכינור ולשלוש קרנות
ימים ג'-ד' 7-6 ,ביוני 2017

אריאל צוקרמן  -מנצח וסולן (חליל)
סלים עבוד אשקר  -מנצח וסולן (פסנתר)
היידן :סימפוניה מס' " , 85המלכה"
בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 2
ברדנשווילי" :גלגולים" קונצ'רטו לחליל ומיתרים
שוברט :סימפוניה מס' 5
ימים ד'-ה' 22-21 ,ביוני 2017

כל הקונצרטים מתקיימים במוזיאון תל-אביב לאמנות בשעה  ,20:30אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

סדרת

דיאלוג בגוונים

מוזיקאים מובילים נפגשים על קדמת הבמה בשיח סולני
אריאל צוקרמן | יובל גוטליבוביץ | הלל צורי | אלה וסילביצקי |
דניס סדוב | פרופ' תומר לב ורביעיית "מולטיפיאנו" | עינת
ארונשטיין | אבישי בן חור  Iגיא בראונשטיין | עמיחי גרוס

קונצרטים
 .5הפסטורלית

 .6משולש סימפוני

אריאל צוקרמן  -מנצח
יובל גוטליבוביץ  -ויולה ,הלל צורי  -צ'לו

אריאל צוקרמן  -מנצח
סופרן -אלה וסילביצקי ,דניס סדוב  -בריטון

ברטוק :דיוורטימנטו למיתרים
ויזנברג :קונצ'רטו כפול לוויולה ולצ'לו
בטהובן :סימפוניה מס' " ,6הפסטורלית"

בריטן" :סימפוניה פשוטה"
היידן :סימפוניה " , 92אוקספורד"
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 14

ימים ג'-ד' 28-27 ,בספטמבר 2016

ימים ד'-ה' 8-7 ,בדצמבר 2016

 .7שחור ,לבן ו־  40אצבעות

 .8גראנד פינאלה

אריאל צוקרמן – מנצח ,פרופ' תומר לב ורביעיית "מולטיפיאנו"
בשיתוף האקדמיה למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה ,עינת ארונשטיין
– סופרן ,אבישי בן חור  -חצוצרה
י.ס .באך :קנטטה רי"ב " , 51הריעו לאלוהים בכל הארצות"
מרטן :קונצ'רטו ל־  7כלי נשיפה ,תזמורת מיתרים וטימפני
י.ס .באך :קונצ'רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור ,רי"ב
1065
מרטן :סימפוניה קונצרטית ל־  3פסנתרים ולתזמורת מיתרים
כפולה
ימים ד'-ה' 12-11 ,בינואר 2017

אריאל צוקרמן – מנצח
גיא בראונשטיין  -כינור
עמיחי גרוס  -ויולה
דה פאיה" :אהבה מכשפת" – אל אמור ברוכו
מוצרט :סינפוניה קונצ'רטנטה לכינור ולויולה
ברדנשווילי :קונצ'רטינו לכינור ולויולה – בכורה עולמית
פרוקופייב :סימפוניה מס' 1
ימים ד'-ה' 27-26 ,ביולי 2017

כל הקונצרטים מתקיימים במוזיאון תל-אביב לאמנות ,אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

סדרת

הקול כמכחול

קולות ומקהלות בביצוע יצירות מופת ווקאליות
אריאל צוקרמן | קלייר מגנאג'י | אביטל דרי | ריימונט נולטה |
המקהלה הקאמרית של האקדמיה למוזיקה בירושלים | אנדרס
מוסטונן (אסטוניה) | סולני האופרה האסטונית הלאומית | מקהלת
הילדים של טאלין (אסטוניה) | סטנלי ספרבר | זמרי הקשר הווקאלי
וינה-תל־אביב | פיודור מקרוב | טליה אור  Iמקהלת ברתיני

קונצרטים
 .9המיסה הגדולה של באך

 .10יוהנס פסיון

אריאל צוקרמן  -מנצח ,קלייר מגנאג'י (סופרן)
אביטל דרי (אלט) ,ריימונט נולטה (בס)
טנור (יפורסם)
המקהלה הקאמרית של האקדמיה למוזיקה בירושלים

אנדרס מוסטונן (אסטוניה)  -מנצח
סולני האופרה האסטונית הלאומית
מקהלת הילדים של טאלין (אסטוניה)
במסגרת פסטיבל טאלין תל-אביב

י.ס .באך :מיסה בסי מינור ,רי"ב 232

י.ס .באך :יוהנס פסיון ,רי"ב 245

ימים ג'-ד' 14-13 ,בספטמבר 2016

יום ב' 27 ,בפברואר 2017
יום ד 1 ,במרץ 2017

 .11האימפרסריו

 .12הבלתי גמורה

סטנלי ספרבר  -מנצח
זמרי הקשר הווקאלי וינה-תל־אביב
פיודור מקרוב  -שחקן

אריאל צוקרמן  -מנצח
מקהלת ברתיני בהדרכת רונן בורשבסקי
טליה אור – סופרן,
טנור ובס  -יפורסם

מוצרט :סימפוניה מס' " , 38פראג"
מוצרט :אמרגן :אימפרסריו :אופרה קומית
ימים ד'=ה' 23-22 ,במרץ 2017

שוברט :סימפוניה מס' " ,8הבלתי גמורה"
חיים פרמונט 4 :פרקים מתוך "שירה לישראל"
שוברט" :סטאבט מאטר" בפה מינור
ימים ד'-ה' 20-19 ,באפריל 2017

כל הקונצרטים מתקיימים במוזיאון תל-אביב לאמנות ,אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

סדרת

צבעים מהעולם

מגוון מרתק של תרבויות מוזיקליות
גונהילד קרלינג (שוודיה) | ג'יזל בן־דור (ארה"ב) | גסטון ריברו
(אורוגוואי) | ורג'יניה טולה (ארגנטינה) | נופר פיי | טללית
צ'רסקי | אריה ליפסקי | מיכה שיטרית | אלי מגן | שלמה גרוניך

קונצרטים
 .13וונדר וומן

 100 .14שנה לחינסטרה

גונהילד קרלינג (שוודיה) ,פרפורמרית רב־כלית ,זמרת
וירטואוזית ורקדנית במופע רבגוני מרהיב בליווי תזמורת

קונצרט מחווה למלחין אלברטו חינסטרה עם יצירות
מופת מהמוסיקה הלאטינית הקלאסית
ג'יזל בן־דור (ארה"ב) – מנצחת
גסטון ריברו (אורוגוואי) – טנור
ורג'יניה טולה (ארגנטינה)  -סופרן
חינסטרה :חמישה שירים ארגנטינאיים פופולרים אופוס ,10
מבחר סרסואלות ,בלט "אסטנסיה" אופוס 8

ימים ב'-ג' 22-21 ,בנובמבר 2016

ימים ד'-ה' 9-8 ,בפברואר 2017

 .15ליל הטנגו המעגלי

 .16גרוניך ,שיטרית ומגן

חגיגת טנגו פיוז'ן עם ריקוד ואקרובטיקה אמנותית ,בשיתוף עם
( Fusion1721נופר פיי וטללית צ'רסקי) בניצוחו של אריה
ליפסקי

שלושת ענקי התרבות הישראלית לראשונה במופע
משותף בשירי איזקסון לצד להיטיהם הגדולים

מולינלי Twin Legends :לצ'לו ותזמורת מיתרים
נופר פייAt This Moment :
פיאצולהThe Rough Dancer and the Cyclical Night :
 -סוויטה תיאטרלית בעיבוד תזמורתי־אלקטרוני עשיר

רונן שפירא" :אחד" ,יצירה לשתי תזמורות ,סופרן ,עּוד
וצ'מבלו
מיטב משירי המשורר מירון איזקסון ,להיטי מיכה שיטרית,
שלמה גרוניך ואלי מגן בעיבודים תזמורתיים

ימים ד'-ה' 13-12 ,ביולי 2017
ימים ב',ה' 25 ,22 ,במאי 2017
כל הקונצרטים מתקיימים במוזיאון תל-אביב לאמנות ,אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

סדרת

אגדות ילדים

סיפורי ילדותנו בגישה מוזיקלית רעננה
עידית שכטמן | דורון סלומון | ניצה שאול | איתן גלוברזון
| אלי גורנשטיין | מקהלת הילדים מורן בניהולה של נעמי פארן
| גיא פלץ | סיוון אלבו בן־חור

קונצרטים
 .17פינוקיו

 .18אגדות צוענים

פינוקיו נסחף בקסמה של המוזיקה ,כשלפתע ,בהשפעתה
הוא מתחיל להרגיש שמחה ,עצב ,כעס ,פחד והפתעה .האם
קסמי המוזיקה חזקים מספיק בכדי שפינוקיו יהפוך לילד
אמיתי?
עידית שכטמן  -עיבוד ,הנחייה ,שירה וניצוח
מירי עוזיאל – משחק
מאיה מידר־מורן  -תפאורה ואביזרים
לאה נאור – עריכת סיפור מאת קרלו קולודי
יום ה' 22 ,בספטמבר  -18:00 2016מוזיאון ת"א
יום ש' 24 ,בספטמבר  -11:00 2016מרכז המוסיקה ביפו

מופע חובק עולם הלוקח את הילדים למסע אל נבכי חייהם
של הצוענים הנוודים בחמש יבשות ,דרך סיפור ,מוזיקה
וריקוד.

יום ה' 5 ,בינואר  -18:00 ,2017מוזיאון ת"א
יום ש' 7 ,בינואר  -11:00 2017מרכז המוסיקה ביפו

 .19החלילן מהמלין

 .20תיבת הנגינה של נח

אופרה מהפטנת לכל המשפחה עם מוזיקה מאת חיים פרמונט
ומילים של תלמה אליגון־רוז.

מסע מוזיקלי מרתק המפעיל את דמיונם של הילדים ומחבר
בין כלי הנגינה השונים לעולם הטבע והחי
בסיפור המבול התנכ"י המפורסם.

איתן גלוברזון  -מנצח
אלי גורנשטיין  -שחקן ובמאי
מקהלת הילדים מורן בניהולה של נעמי פארן
גיא פלץ – בריטון
כרמל עמית-אנטופולסקי  -עוזרת במאי
יום ה' 2 ,בפברואר  -18:00 ,2017מוזיאון ת"א
יום ש' 4 ,בפברואר  -11:00 ,2017מרכז המוסיקה ביפו

דורון סלומון  -מנצח
ניצה שאול  -שחקנית
רקדנים צועניים

סיוון אלבו בן־חור – מנצחת
אניטל רון אלבחר  -שחקנית

יום ה' 6 ,ביולי  -18:00 ,2017מוזיאון ת"א
יום ש 8 ,ביולי  -11:00 ,2017מרכז המוסיקה ביפו

הזכות לשינויים שמורה.

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

קונצרט בונוס!
קונצרט מתנה למנויים
אריאל צוקרמן  -מנצח
הקהל בוחר את היצירות בזמן אמת ,מתוך עשרות יצירות
ושירים קצרים בשלל סגנונות מרפרטואר התזמורת ,כפי
שנצבר על פני  50שנים .קונצרט " “SHUFFLEמפתיע!

 .21בחירת הקהל

ימים ב'-ג' 20-19 ,בדצמבר 2016

כל הקונצרטים מתקיימים במוזיאון תל-אביב לאמנות ,אלא אם צוין אחרת.
הזכות לשינויים שמורה.

מפת האולם

לרכישת מנוי03-5188845 :
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צבעים שכדאי לשמוע
עונה 2016-2017

מחירון מנויים
הנחות למהירי החלטה
מנוי חדש
רגיל
 8+1קונצרטים

שתי סדרות  +בונוס

 6+1קונצרטים

₪ 1,200

גמלאי

מנוי מחדש

₪ 1,045

₪ 1,140

₪ 990

₪ 980

₪ 880

₪ 995

₪ 945
₪ 840

שישה בבחירה חפשית
 +בונוס

₪ 930

₪ 830

₪ 800

 4+1קונצרטים

₪ 750

₪ 650

₪ 625

סדרה  +בונוס

סדרת אגדות ילדים

 4קונצרטים

₪ 715
₪ 250

₪ 240

₪ 595

₪ 620

₪ 210

₪ 210

₪ 200

₪ 200

*סטודנטים ונכים זכאים ל 50%-הנחה מהמחיר המלא

כרטיסים בודדים
מחיר מלא

גמלאי

קונצרט ערב

₪ 185

₪ 130

קונצרט ילדים

₪ 75

₪ 65

לרכישת מנוי03-5188845 :
הזכות לשינויים שמורה
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