
                

 החוג למוסיקה    

 במסגרת השישיהקונצרט 

 (2021/22) פ"בשסדרת הקונצרטים האוניברסיטאית ת

 , באודיטוריום מוזיאון הכט14:15, בשעה 2022 באפריל 24 יום א',

 אנסמבל מצו 

 אהבה בשנייםבתוכנית: 

 סופרן -יעלה אביטל

 קונטרה טנור -יניב ד׳אור

 חליליות וניהול אמנותי -דורט פלורנטין

 גיטרה בארוק -גדעון ברטלר

 לאוטה ותיאורבו -איתן הופר

 

century) th15 -(Medici courtCanti Fiorentini  

Era di Maggio 

Maggio Valente 

Ben venga Maggio 

In questo ballo 

Villancicos (Cancionero de palacio, end of 15th century) 

Gabriel- Aquella mora garrida 

Anonymus- Tres Morillas m'enamoran 

Anonymus- El cervel mi fa 

Anonymus- Dindirindin 

G.P. Palestrina (c.1525- 1594)- Madrigal “Vestival I colli” (1566) 

Diminutions on the Madrigal by F. Rognoni (died 1626) 

C.Monteverdi (1567- 1643)- “Signor, deh, non partire” (Poppea) 

A. Grandi  (died 1630)- “O quam tu pulchra es” 

G. Frescobaldi (1583-1643)- “Se l'aura spira” 

D. Castello (1602-1631)-  Sonata seconda 

G.P. Cima (c.1570-1630)- “Quam pulchra es” 

C. Monteverdi (1567- 1643)- “Ohime ch'io cado” 

C. Monteverdi (1567- 1643)- “Damigella tutta bella” 

C. Monteverdi (1567- 1643)- “Pur ti miro” (Poppea) 

 



 ידי אמנית החליליות דורט פלורנטין. -על 2015 -הנו הרכב מוזיקלי ישראלי. ההרכב הוקם באנסמבל מצו 

גונית, ביקשה לאחד את כל פעילותה המוזיקלית למסגרת אמנותית אחת. חברי ההרכב -דורט, מוזיקאית פעילה ורב

נגינה היסטוריים, לאחר לימודים גבוהים במרכזי הביצוע ההיסטורי -התמחו כולם בביצוע מוסיקה מוקדמת בכלי

 בחו"ל. 

תכניות ההרכב מבוססות על נושאים מוזיקליים הנבחנים מזוויות תרבותיות שונות. הן מנגישות סגנונות מוזיקליים 

מגוונים ומציגות נקודות מבט שונות, תוך חתירה להרחיב את החוויה של המוזיקה העתיקה ככל האפשר. בכך נותן 

 ציג בפני קהל שומעיו תמונה צלילית עשירה ומיוחדת. ההרכב ביטוי ליכולות המוזיקליות המגוונות של חבריו והוא מ

האנסמבל משלב בתכניותיו מעת לעת גם מוזיקה עממית: צלילי יוון, קפריסין, איטליה וספרד. בצד אלו מושמעת 

מוזיקה של מלחינים ישראלים בכלי נגינה עתיקים, לא נפקד מקומם של מלחינים בני זמננו, שכותבים יצירות במיוחד 

האנסמבל מופיע ברחבי הארץ, בפסטיבלים כגון הפסטיבל ״החג של החגים״, פסטיבל ״פליציה  הרכב.עבור ה

אנסמבל מצו הוציא דיסק בהפקת חברת  גוש ובאולמות וקיבוצים מצפונה ועד דרומה.-בלומנטל״, פסטיבל אבו

 2022ה באביב וסתיו המופץ בכל העולם ומתוכנן להופיע באיטליה וגרמני Stradivariusהתקליטים האיטלקית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רבע משך הקונצרט כשעה

 

 

 

 

 

 קונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":ה

 , אודיטוריום מוזיאון הכט14:15, 2022 במאי 1יום ראשון, 

 )פסנתר( גורביץ' -)כינור(  דואו אוסטרובסקי

  יצירות מאת טרטיני, גריג, ויניאבסקי

 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 
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