
כשמיתרים וקלידים נפגשים...
מירי ימפולסקי -פסנתר | צביקה פלסר, צ'לו 

ג'ובאני גוצו, כינור )איטליה/הונגריה( | גיא בן ציוני -ויולה
מאת'יו מקדונלד – בס )גרמניה( 

רוסיני: דואו לצ'לו ובס
בן חיים: שלישיית כלי קשת 

טורינה: רביעיית פסנתר 
שוברט: חמישיית דג השמך 

20 בפברואר 2019 יום רביעי בשעה 20:00

פרטי פריטה 
מפגש מפרטים בין הגיטריסט המוכשר והמרתק, אדם 

לוין, זוכה תחרויות ופרסים בינלאומיים וחברי אנסמבל 
סולני המנדולינה הישראליים: הרכב פורטים של מצטייני 
האקדמיה למוסיקה בירושלים בניהולו המוסיקלי של יקי 

ראובן. 
ביחד הם יוצאים לטיול מוסיקלי ברחבי איטליה: נאפולי, 
ונציה, פנדנגו טרנטלות ושגעון אין סופי של ווירטואוזיות 
בפריטה עם יצירות מאת: ויוולדי, ברבלה, בוקרני וקורלי.

2 בינואר 2019 יום רביעי בשעה 20:00 

דואו לורנצן והשילוש הקדוש 
של המוסיקה הקלאסית

זוג הסולנים הבינלאומיים, בתיה סטיינבוק- לורנצן 
)פסנתר( ואקרט לורנצן )כינור( בתכנית שעושה כבוד 

למלחינים הגדולים, הידועים כשלושת ה- B:  באך, 
בטהובן, ברהמס. 

הזדמנות נפלאה ליהנות מביצועי הזוג המוסיקלי 
המבוקש, המופיע ברחבי העולם, לקטעים נבחרים מתוך 

יצירותים של ענקי המוסיקה הקלאסית. 

28 בנובמבר 2018 יום רביעי בשעה 20:00 
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טריו פסנתר זלצבורג
רויטל חכמוב, פסנתר | ראמון יפה, צ'לו )לטביה/גרמניה( 

לאווארד סקולארסן, כינור )דנמרק/ ברזיל( 

חיבור מרגש בין 3 מוסיקאים בינלאומיים, כל אחד מהם 
מוערך ומבוקש בתחומו. הטריו שנוסד בשנת  1984 

זכה בפרסים רבים והופיע בפסטיבלים ידועים )פסטיבל 
שלזוויג- הולשטיין, ימי המוסיקה בזלצבורג ופסטיבל 

מוצרט באיטליה( וקונצרטים ברחבי אירופה ובצפון, מרכז 
ודרום אמריקה. להופעת הבכורה של הטריו בבאר-שבע 

נבחרו היצירות הבאות:
בטהובן: סונטה לצ'לו מס' 2 בסול מינור, אופ' 5

צ'ייקובסקי: שלישייה בלה מינור, אופ' 50 
 

24 באוקטובר 2018 יום רביעי בשעה 20:00 

סדרת "קאמרית 7" ברפרטואר מפתיע 
וסוחף, בביצוע מיטב המוסיקאים

מרחבי הארץ והעולם. 

2021



כל הקונצרטים בסדרה מתקיימים באולם הקונסרבטוריון
העירוני באר-שבע בשעה 20:00

ניהול אמנותי: הנהלת הקונסרבטוריון והנהלת הסינפונייטה
ט.ל.ח הזכות לשינויים שמורה 

הסדרה בשיתוף: 

חמישיית סולני הסינפונייטה  
שרה פינטלינג-מורג, חליל | יואל ליפשיץ, אבוב

סולן קלרינט יפורסם בהמשך  | רולאנדו קסאדה,  בסון
רומן קוט, קרן יער | נטליה לסקון, פסנתרנית אורחת 

דאנצי: חמישייה לכלי נשיפה
רימסקי-קורסקוב: חמישייה לפסנתר וכלי נשיפה

אורי ברנר: " Little wind Quintet" חמישייה לכלי 
נשיפה )לזכר שוסטקוביץ'(

פ.פולנק: שישייה לפסנתר וכלי נשיפה, אופ' 100 
יצירה נוספת תפורסם בהמשך

25 ביוני 2019 יום שלישי בשעה 20:00 

חמישיית תל-אביב 
מארי קודמה, פסנתר )יפן(  | חמישיית תל- אביב, כלי נשיפה 

חמישיית תל אביב מארחת את הפסנתרנית היפנית הנודעת 
מארי קודמה  בתכנית מרתקת: חמישיית הפסנתר המופתית 

מאת מוצרט לצד חמישייה של המלחין הגרמני הצעיר יורג 
וידמן. החלילן רואי אמוץ יחבור למארי ויחדיו הם יבצעו את 

הסונטה הקסומה לחליל ופסנתר מאת פולנק ועוד...

מוצרט: חמישייה לפסנתר וכלי נשיפה במי- במול מז'ור
יורג וידמן: חמישייה לפסנתר וכלי נשיפה

פולנק: סונטה לחליל
הינדמית: חמישייה לכלי נשיפה
פרנסיי: שישייה )שעת הרועה(

29 במאי 2019 יום רביעי בשעה 20:00 
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Best of Brahms
אלינא גורביץ - כינור | יוני עציון - צ'לו

אנה קייסרמן - פסנתר

סונטה לכינור מס' 2 בלה מז'ור, אופ' 100
סונטה לצ'לו מס' 1 במי מינור, אופ' 38

שלישיית פסנתר מס' 1 בסי מז'ור, אופ' 8 

3 באפריל 2019 יום רביעי בשעה 20:00 
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