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 תכנית:ה
 

 ( Arvo Pärt, 1935)נ.  ארוו פרט
Kindliche Ergebung (1977 )  

 קל"א פרק טקסט: תהילים
 

 ארוו פרט
Trivium (1976לעוגב ) סולו  

 
 (Tõnis Kaumann, 1971)נ. טוניס קאומן  

In Paradisum deducant te Angeli (2019) 
 מזמור נוצרי בלטינית  טקסט:

 
 (Josquin des Prez, 1450-1521)ז'סקן דה פרה 

Ave Maria... virgo serena 
 תלטיניב טקסט: מזמור נוצרי

 
 (Valentin Silvestrov, 1937)נ.  וולנטין סילבסטרוב

Ikona (2004) 



 
 (Tõnu Kõrvits, 1969נ. )טונו קורביץ 

Tuul, taevaste tuul  (Wind, wind of heavens) 
 (Viivi Luik)טקסט: ויוי לואיק 

 
 (1955נ. )איתן שטיינברג 

 (2021", סוף-רסיס של אין")סוף -טער פון איןילא שפ
 לדיקס", ביידישאמתוך אסופת שיריו "וו (1913-2005)צקבר וטקסט: אברהם ס

 אסטוניה(ב פברוארבכורה ישראלית )בכורה עולמית התקיימה ב
 

 ארוו פרט
Trivium II סולו לעוגב  

 
 (Helena Tulve, 1972)נ. הלנה טולבה 

Ole tervitatud, Maarja / Ave Maria (2015) 
 , באסטונית”Ave Maria“נוצרי המזמור הטקסט: 

 
 (1948)נ. יוסף ברדנשוילי 

 2020, מתוך האופרה "הדיבוק", תפילה
 : מתוך שיר השירים, שיר השירים רבה, ספר תהילים וספר משלי.טקסט

 
 טוניס קאומן  

 (2011)סטאבט מאטר 
 ”Stabat Mater“ תלטיניבטקסט: מתוך המזמור הנוצרי 

 
 ארוו פרט

Trivium III סולו לעוגב  
 

 ארוו פרט
Da pacem Domine  (2004) 

 ע"ב פרק תהילים: טקסט

 
 Hortus Musicusאנסמבל 

, ולכן נחשב 1972את הקונצרט הראשון שלו בשנת  )"הגן המוזיקלי"( ביצע "הורטוס מוזיקוס" אנסמבל

לאנסמבל הוותיק ביותר בתחומו במזרח אירופה ואחד האנסמבלים המוסיקליים הבודדים בעולם הפועלים 

בהיותו תלמיד לכינור עוד . האנסמבל הוקם על ידי אנדרס מוסטונן זמן כה ארוךברציפות לאורך 

, האנסמבל חוגג את יובל החמישים שלו, כאשר חמישה 2022. השנה, בקונסרבטוריון הממלכתי של טאלין

 מוזיקאים מתוך ההרכב המקורי עדיין חברים בו.

תנו יקה שאמנם רחוקה מאזמו –יקה עתיקה זקלישאות כלפי מו-האנסמבל מאופיין בגישה יצירתית נטולת

הביצוע ה'אותנטי' או ה'היסטורי', אך גם לא שאף  התנגד לסגנוןבזמן, אך לא בתכנים. האנסמבל מעולם לא 

ביצוע מסוג זה. הקונצרטים וההקלטות של האנסמבל נשמעים רעננים, ברורים ועוצמתיים, ומוגשים ל

 .אנו-יקה חיה המיועדת לימינוזכמו

 ועד 8-יקה אירופית מהמאה הזחקרו וביצעו מו "הורטוס מוזיקוס"שנות פעילותו, חברי אנסמבל  50במשך 

-: מזמורים גרגוריאניים, דרמות ליטורגיות מימי הביניים, מוטטים, יצירות מהאסכולה הפרנקו21-ההמאה 

, שאנסונים 16-ה, יצירות פוליפוניות מהמאה 14-הפלמית, יצירות של המאסטרים האיטלקיים מהמאה 

מוקדמות ויצירות  צרפתיים עתיקים, מדריגלים איטלקיים, ריקודים רנסנסיים מכל רחבי אירופה, סונטות

, 21-וה 20-מהמאה ה. כל זאת לצד יצירות של מלחינים 18-וה 17-ה ותהיקף מהמא-דתיות רחבות

עתים קרובות הולחנו במיוחד עבור הורטוס מוזיקוס. מופעי האנסמבל חוצים גבולות, תקופות וז'אנרים: של

יקה מסורתית של זמוו, ג'אז, יקה מודרניתזמוקדמת, רפרטואר האנסמבל כולל מוקלאסית יקה זמלבד מו

 כמו למשל מוזיקה הודית, פיוטים בעברית, מוזיקה ארמנית ומוזיקה ערבית.  ,שונותתרבויות 

 פסטיבל אוטרכט, פסטיבל הםיניב בעולם, החשובים בפסטיבלים ופיעוה םאלבומי 25האנסמבל הקליט 

 לוקנהאוס פסטיבל בגלאזגו, העתיקה המוזיקה פסטיבל בלונדון, לופטהנזה הבארוק פסטיבל ,מלמו הבארוק

הופיע לראשונה  האנסמבל בישראל, .העולם רחבי בכל ובקונצרטים בחמניץ מוצרט פסטיבל באוסטריה,



בפסטיבל  האנסמבל ביצע בארץ קונצרטים רבים, השתתף מאז,יקה יפו. זבפסטיבל המו ,1988בשנת 

פסט" -" ברחבי הארץ. "מוסטונןפסט-ןמוסטו"וכמובן באירועי  ,יקה הקאמרית באילת, בפסטיבל ישראלזהמו

פות מוזיקאים ומתקיים מידי שנה בהשתת 2014הוא פסטיבל שנתי שייסד אנדרס מוסטונן בשנת 

 . מאסטוניה ומישראל. גם הקונצרט היום מבוצע במסגרתו

  

 מוסטונן אנדרס המוזיקלי, המנהל

 וחמש בטאלין למוזיקה הגבוה הספר בית את סיים 1972 בשנת .אסטוניה ,טאלין יליד הוא מוסטונן אנדרס

 וזכה ובהולנד באוסטריה השתלם טאלין. של הממלכתי בקונסרבטוריון לימודיו את סיים מכן לאחר שנים

 ןיניהב רבות, תזמורות עם הופיע כמנצח שלו הקריירה במהלך לה. מחוצה והן באסטוניה הן להכרה

 רדיו של צ'ייקובסקי תזמורת רוסיה, של הממלכתית הסימפונית התזמורת ריגה, של הקאמרית הסינפונייטה

 ,פטרבורג סנט של הפילהרמונית התזמורת על גם ניצח מוסקבה. של הפילהרמונית והתזמורת מוסקבה

 מקהלות ועם פינלנד דיור תזמורת עם הופיע ,ולטביה בליטא פילהרמוניות תזמורות עם פעולה בשיתוף עבד

 ועל האסטוני של הלאומית הסימפונית התזמורת על ניצח באסטוניה והולנד. שוודיה בגרמניה, רבות

 ברוקנר, מוצרט, באך, מאת יצירות על בניצוח שם לו עשה מוסטונן אנדרס טאלין. של הקאמרית התזמורת

 מקורות לחיפוש אותו עוררה סקרנותו אחרים.ו גוביידולינה סופיה שיץ, טלמן, שוסטקוביץ', קרדוסו, מנואל

 כיום ".מוזיקוס הורטוס" את ייסד הוא 1972 בשנתו עתיקה, ליטורגית במוזיקה – חדשה למוזיקה השראה

 כמנהל בו מכהן מוסטונן אנדרס הקמתו ומאז ,באירופה הפעיל עתיקה למוזיקה ביותר הוותיק ההרכב זהו

 אלבומים שהקליטה מוזיקוס, הורטוס של האקדמית התזמורת את גם ייסד מוסטונן ומנצח. נרכ מוזיקלי,

 הסימפונית על ניצח השאר ביןו בישראל, להופיע מרבה הוא 2011 מאז .שונות תקליטים בחברות

 ירושלים. הסימפונית התזמורת עלו ירושלים הישראלית הקאמרטה על לציון, ראשון הישראלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סוף"-הטקסט ביצירתו של איתן שטיינברג, "רסיס של אין

 לדיקס"א"וו שיריו קובץמאת אברהם סוצקבר, מתוך 

 

 תרגום לעברית מאת בני מר

 

ל ָחׁשּוב ָלַעִין, ֵיׁש ִעְנָין,  ַהכֹּ

ל ָיָקר ַלִשיר, ְדמּותֹו ְטמּוָנה  ַהכֹּ

ץ, ֵעץ ּוַמעָין  רֶׂ ב, אֶׂ   –ְבֵעשֶׂ

ַבע ָהָרחֹוק  ל ַהֵשָנה.ַבצֶׂ  ׁשֶׂ

ז ָהֵאיְנסֹוף ֲאִני ּפֹוֵגׁש ת נֶׂתֶׂ  אֶׂ

 ְבָכל ִּפָנה.

ן ַהִלְבנֶׂה. ה ְבֹלבֶׂ  ּגּוִפי ִנְראֶׂ

ד ִבְפִריָחה,  ָדִמי מּוָחׁש ַבוֶׂרֶׂ

הּוא ִמְׁשַתנֶׂה, ַבע, ְכׁשֶׂ  ּוִמן ַהטֶׂ

ְטוֶׂה ִלי ַבִית   זֹו ַההֹוָכָחה –אֶׂ

 ַלִהְתַּגּלּות ְסִביִבי

ָחּה  .ְבָכל כֹּ

 ָכל ְבַדל ָאָבק אֹוֵמר ִלי ְמִחיָלה,

ד ַקל. סֶׂ  ָכל ַטל ָׁשֵקט לֹוֵחׁש ְבחֶׂ

 ַתּפּוַח ָשח ְבַאֲהָבה ְצלּוָלה

 ְלַפְרֵדסֹו ַהַצח ְוַהְמֻתְסָכל:

ַגע ְבִלי ִהְמנֹון הּוא  ָכל רֶׂ

ַגע ְמֻקְלָקל.  רֶׂ

ִּלי. ַחְׁשִתי, הּוא ׁשֶׂ ל, ָכל ָמה ׁשֶׂ  ַהכֹּ

 ְדָבִרי ֲאִני ִנְמָצא.-עְבָכל ַמּגַ 

נֶׂג בֹו ַמְפִליא,  ִכְנֵוה ִמְדָבר ָהעֹּ

ת ַחַיי ִבְמרּוָצה,  מֹוֵׁשְך ִבי אֶׂ

ל, ְטִביַעת ַרְגִלי ל, ַהכֹּ ת ַהכֹּ  ְואֶׂ

 חֹוָצה.

 מבוצע ביצירהוכך הוא , ביידישבמקור  נכתב השיר

 

 ַאלץ איז ווערדיק פַאר מיין אויגס געווָאגל

 חשוב, טייער פַאר מיין סטרָאף: ַאלץ איז

 גרָאזן, ביימער, ערד, ַא קווַאל, א לָאגל

 און די ווייטע פַארביקייט פון שלָאף.

 און אין ַאלץ בַאגעגן איך ַא שפליטער     

 סוף.-פון אין

 כ'זע מיין לייב אין וייס פון דער בעריָאזע,

 כ'פיל מיין בלוט אין בלִיונג פון ַא רויז,

 דער נַאטורס מעטַאמָארפָאזעאון אויס 

 וועב איך פון דערקענטעניש ַא הויז.

 און אין ַאלץ ַאנטפלעקט זיך מיין געביטער     

 טיף און גרויס.

 ּפרָאסטע שטויבן ריידן פון פַארגיבשַאפט,

 פון לייכטנדיקן גנָאד. –שטילער טוי 

 עפל זָאגן ָאן פון קלוגער ליבשַאפט

 דטן סָאד.צו דעם וויסן, ָאּפגעשיי

  –און ס'איז יעדע רגע ָאן ַא הימען      

 מיר ַא שָאד. 

 ַאלץ, ווָאס ווערט פון מיר דערפילט, איז מייניק.

 ווּו נָאר ס'גרייכט מיין וָארט, בין איך פַארַאן.

 ווי ַא קווַאל אין מידבר שלָאגט דער תענוג

 און ער לָאקט מיין לעבנס קַארַאווַאן.

 אין אלץ איז דָא דער סימן און אין ַאלץ,     

 פון מיין שּפַאן.

 

 

 

 



 

 

 

 הטקסט ביצירתו של יוסף ברדנשוילי, "תפילה":

  חלק ראשון: 

רֹות, ָכעֹוֵרב. ֵעיָניו, ְכיֹוִנים ַעל  דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום, ָדגּול ֵמְרָבָבה. ם ָּפז; ְקוֻצֹוָתיו, ַתְלַתִּלים, ְׁשחֹּ תֶׂ ֲאִפיֵקי  רֹּאׁשֹו, כֶׂ

ָחָלב ֲחצֹות, בֶׂ ְׁשבֹות, ַעל ָמִים; רֹּ ְרָקִחים; ִשְפתֹוָתיו, ׁשֹוַׁשִנים .ִמֵּלאת יֹּ ם, ִמְגְדלֹות מֶׂ שֶׂ ְטפֹות,  ְלָחָיו ַכֲערּוַגת ַהבֹּ נֹּ

ֵבר.  ַוְיַאְשרּוָה, ְמָלכֹות ַאַחת ִהיא, יֹוָנִתי ַתָמִתי. ַאַחת ִהיא ְלִאָמּה, ָבָרה ִהיא ְליֹוַלְדָתּה; ָראּוָה ָבנֹות מֹור עֹּ

ֹּאת ַהִנְׁשָקָפה, ְכמֹו ִמי ּוִפיַלְגִׁשים ַוְיַהְללּוָה. ִחכֹו ַמְמַתִקים,  ֲאיָֻמה, ַכִנְדָּגלֹות. ָיָפה ַכְּלָבָנה, ָבָרה ַכַחָמה  ָׁשַחר: ז

ה ֵרִעי, ְבנֹות ְירּוָׁשלִָ   השירים, פרקים ה', ו'[  שירמתוך ] .םיְוֻכּלֹו ַמֲחַמִדים; זֶׂה דֹוִדי ְוזֶׂ

 חלק שני:

יָך, ְמֵחה ְפָׁשָעי ב ַרֲחמֶׂ ָך; ְכרֹּ ב .ָחֵנִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׂ רֶׂ ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; -ִכי ִני; ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני., ַכְבֵסִני ֵמֲעֹוהֶׂ

ְגִדי ָתִמיד ָך. ֵהן ְלַמַען, ִתְצַדק ְבָדְברֶׂ  :ְבֵעינֶׂיָך, ָעִשיִתיְלָך ְלַבְדָך, ָחָטאִתי, ְוָהַרע  .ְוַחָטאִתי נֶׂ ְבָעוֹון ָך, ִתְזכֶׂה ְבָׁשְפטֶׂ

ת, ָחַפְצָת ַבֻטחֹות; ּוְבָסֻתם, ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. ֵהן .חֹוָלְלִתי; ּוְבֵחְטא, יֱֶׂחַמְתִני ִאִמי ְטָהר;  ֱאמֶׂ ְתַחְטֵאִני ְבֵאזֹוב ְואֶׂ

ג ַאְלִביןְתַכְבֵסִני, ּוִמשֶׂ  ַתי ֲעֹו ַהְסֵתר ָּפנֶׂיָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל .ַתְׁשִמיֵעִני, ָששֹון ְוִשְמָחה; ָתֵגְלָנה, ֲעָצמֹות ִדִכיתָ  .לֶׂ נֹּ

ִני ְׁשָך, ַאלַתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפנֶׂיָך; ְורּוַח ָקְד  ַאל ִלי ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵדׁש ְבִקְרִבי. ֵלב ָטהֹור, ְבָרא  ְמֵחה.  .ִתַקח ִממֶׂ

ָך; ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִני  ספר תהילים, פרק נ"א[מתוך ] .ָהִׁשיָבה ִּלי, ְששֹון ִיְׁשעֶׂ

  חלק שלישי:

ים ַמה ַמה ה ַבָנִׁשִׁ֑ ֹוד ַהָיָפָ֖ ְך ִמדּ֔ י צַ  דֹוֵדֵ֣ נּו׃ דֹוִדִ֥ ָכה ִהְׁשַבְעָתָּֽ ָכָ֖ ֹוד ׁשֶׂ ְך ִמדּ֔ ה׃  חדֹוֵדֵ֣ ּול ֵמְרָבָבָּֽ ֹום ָדגָ֖ ֻאמֹות ָהעֹוָלם ְוָאדּ֔

ם, אֹוְמִרים ְלִיְשָרֵאל, ַמה דֹוֵדְך ִמדֹוד, ָמה ֱאלֹוַּה הּוא ֵמֱאלֹוהּות, ַמה ַּפְטרֹון הּוא ִמַּפְטרֹוִנין. ִיְשָרֵאל אֹו ְמִרים ָלהֶׂ

ה. ַצח ִלי ְבַׁשָבת, ְוָאדֹום ִלי ָכל ְיֵמי ַהַשָבת. ַצח ִלי ְברֹּאׁש דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום ַצח ִלי ָבעֹוָלם ַהָבא, ְוָאדֹום ִלי ָבעֹולָ  ם ַהזֶׂ

 ]מתוך שיר השירים רבה[ .ַהָשָנה, ְוָאדֹום ִלי ָכל ְימֹות ַהָשָנה

ת ק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה ֵאׁשֶׂ ֹּא יֶׂ  .ַחִיל, ִמי ִיְמָצא; ְוָרחֹּ ל ְיֵמי  ְּגָמַלְתהּו טֹוב ְולֹּא .ְחָסרָבַטח ָבּה, ֵלב ַבְעָלּה; ְוָׁשָלל, ל ָרע, כֹּ

יָה.   פרק ל"א[ספר משלי, מתוך ]ַחיֶׂ
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