
                

 החוג למוסיקה    

 במסגרת השישיהקונצרט 

 (2018/19) טסדרת הקונצרטים האוניברסיטאית תשע"

 , באודיטוריום מוזיאון הכט14:15, בשעה 2019 באפריל 7 יום א',

 חמישיית תל אביב

 לשם, קרן יעררואי אמוץ, חליל; יגאל קמינקא, אבוב; דני ארדמן, קלרינט; נדב כהן, בסון; איתמר 

 רוסיני והינדמית ,יצירות מאת ליגטי, באך

 בגטלות 6 :(György Ligeti ,2006-1923) ליגטירגי יגי

Allegro con spirit 

Rubato. Lamentoso 

Allegro grazioso 

Presto ruvido 

Adagio. Mesto 

Molto vivace. Capriccioso 

 529 רי"ב מג'ור, בדו 5 'מס סונטה טריו :(Bach Sebastian Johann, 1685-1750) באך סבסטיאן והןי

 רכטמן( מרדכי )עיבוד:

Allegro 

Largo 

Allegro 

 בסי במול מג'ור 4רביעייה מס'  :(Goachino Rossini ,1868-1792)רוסיני ג׳ואקינו 

Allegro vivace 

Andante 

Rondo: Allegretto 

 24/2 אופ' ,קטנה קאמרית מוזיקה (:Hindemith Paul, 1895-1963) הינדמית פאול

Lustig 

Walzer 

Ruhig und einfach 

Schnelle Viertel 

Sehr Lebhaft 

 רבע שך הקונצרט כשעהמ



עשייה קאמרית משמעותית בתחום בארץ ליצור שהיה להם עניין בידי מוסיקאים ישראלים צעירים  2009נוסדה בשנת  חמישיית תל אביב

באוניברסיטה  –בירושלים כלי הנשיפה. האנסמבל מופיע בקביעות והקליט לרדיו באולמות הקונצרטים המרכזיים ובסדרות הנחשבות בארץ: 

ם המורמונית, במרכז למוסיקה ירושלים משכנות שאננים, באולם הנרי קראון )במסגרת הסדרה "אתנחתא"( ובאולם ימק"א בירושלי

בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה )שטריקר( ובמוזיאון תל אביב  ,בין היתר ,)במסגרת הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית(; ובתל אביב

 בלום עד מצפה רמון.-שנתית בפריפריה, מכפר-פעילות תרבותית וחינוכית ענפה ורבהחמישייה עסוקה גם בלאמנות. 

מנחם צור, איתן : ביצוע והקלטה של יצירות פרי עטם של מלחינים ישראלים מובילים מכל הדורותחלק בלתי נפרד מיעדי החמישייה הוא 

סדנאות ופעילויות למלחינים ישראלים עורכת . החמישייה , בין השארשטיינברג, אהרון חרל"פ, צבי אבני, אריק שפירא ועמית גילוץ

. נגני החמישייה פעיל ןסולגם  ואחברי ההרכב הכל אחד מנים הישראלי. שיתוף פעולה הדוק עם איגוד המלחיבולסטודנטים לקומפוזיציה 

דניאל בארנבוים, ג'יימס לווין, גיא בראונשטיין, מרתה ארגריץ', פייר בולז בעולם, וביניהם עם תזמורות ועם מוסיקאים ידועי שם ניגנו 

 ואנדראש שיף.

וכן במענקים לאורך השנים  2011זכה בפרס איגוד המבצעים לשנת ההרכב נתמך ע"י מנהל התרבות של משרד התרבות והספורט. הוא 

הוציאה החמישייה לאור את  2016ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות. בדצמבר  מטעם קרן רבינוביץ׳ לאמנויות, קרן תרבות חיפה, קרן רונן

 שבתאי.-במיוחד עבור ההרכב ארי בןהכולל יצירות מאת באך, בטהובן ופיאצולה וכן הקלטת בכורה ליצירה שכתב  ,אלבומה הראשון

 מקונצרט עם הפסנתרן ירון קולברג.חיות הקלטות ובו  ,, אלבומה השני של החמישייהLIVEיצא לאור  2018באפריל 

סיירה החמישייה  2018. בשנת שבשווייץ בברן, בבאזל ובציריך–שלה הבינלאומי חמישיית תל אביב את סיור הבכורה ערכה  2017ביוני 

 סיור בסין.ערוך ת 2019ובגרמניה ובמאי בצרפת 

 

 

 

 

 

 

 

 הקונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":

 , אודיטוריום מוזיאון הכט14:15, 2019 במאי 5יום ראשון, 

 רסיטל פסנתר בנגינת עפרה יצחקי

 באך, מרדכי סתר, ורדינה שלונסקי, ארתור גלברון ופאול בן חייםיצירות מאת 

 פשיתוהכניסה ח

______________________________________________________________________________ 

 – עיון ועוד-, כנסים, ימיהצגות ,קונצרטים, תערוכות –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצה. gmichal@univ.haifa.ac.il-כתבו בבקשה ל

 

    ת, אוניברסיטת חיפהבית הספר לאמנויו 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

