
2016-17

אנסמבל מיתר העונה ה-13



אנסמבל מיתר ופרוייקט תדרים במרכז 
למוסיקה חדשה

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב 



 קונצרט פתיחת העונה 29.10.16

אולם רן ברון 20:30

 נדב לב גיטרה / עמית דולברג פסנתר / 
זיו קוז׳וקרו מנצח / אנסמבל מיתר

עמוס אלקנה TRIPP לחמישייה  *בכורה

איל אדלר ROCK EXPRESSIONS לגיטרה כפולה 
ולאנסמבל

בעז בן משה WHEN MUSIC SPEAKS לגיטרה 
ולאנסמבל  *בכורה

MOMENTS INCOMMUNICABLES יאיר קלרטג
לגיטרה ולאנסמבל

רבקה סאונדרס SHADOW לפסנתר

מורט צ'ולק STO-EN לחמישייה



 קונצרט מיוחד: מיתר קלאסי 21.11.16

אולם רן ברון 20:30

איילת אמוץ־אברמסון מצו סופרן / 
עמית דולברג  פסנתר / ליחי בן דיין, 

הגר מעוז כינורות / משה אהרונוב 
ויולה / יוני גוטליבוביץ׳ צ׳לו

יוהנס ברהמס חמישיית פסנתר, שני שירים 
לקול, לויולה ולפסנתר

גבריאל פורה השיר הטוב למצו סופרן 
ולאנסמבל



03.04.17 

אודיטוריום 20:30 

רביעיית תל אביב / אנסמבל מיתר

ז׳ורז׳ אפרגיס CROSSWIND לויולה ולרביעיית 
סקסופונים

ארקי סוון טור LAMENTATIO לרביעיית 
סקסופונים

ארז כהן )פרוייקט תדרים( יצירה חדשה 
לרביעיית סקסופונים, לחליל, לויולה, לצ'לו 

ולפסנתר *בכורה

לורי רדפורד יצירה חדשה לחליל, לויולה, לצ׳לו 
ולפסנתר *בכורה

מת׳יאס פינצ׳ר URIEL לצ׳לו ולפסנתר

11.03.17 

אולם רן ברון 20:30 

אנסמבל מיתר / פרוייקט תדרים

איוון פדלה 14 בגטלות לשלישיית פסנתר

  HAUPTWEG UND NEBENWEGE גבריאל איראני
לשלישיית פסנתר

יונתן רון )פרוייקט תדרים( טריו מיתרים  
*בכורה

IN FREUNDSCHAFT משחק מוסיקלי ל־15 

מלחינים ולאנסמבל *בכורה



15.06.17 

אודיטוריום 20:30

פייר־אנדרה ואלאד מנצח / אנסמבל מיתר

CA TOURNE ÇA BLOQUE אנדריי אדמק 
ל־10 נגנים ולסמפלר

פיליפ הורל FIGURES LIBRES לאנסמבל

וולטר צימרמן NUMBERS לקול, לאנסמבל 
ולטייפ

 וולטר צימרמן ZWEIGESANG I+II לויולה ולטייפ
*בכורה

היצירה הזוכה בתחרות מתן גבעול למלחינים



קונצרט סיום העונה 01.07.17

אולם רן ברון 20:30

פרוייקט תדרים / אנסמבל מיתר

ארז כהן )פרוייקט תדרים( טריו לקלרינט, לויולה 
ולפסנתר  *בכורה

פרנצ׳סקו פילידאי BAGATELLA לחליל, לקלרינט 
ולפסנתר

ארנולד שנברג פיירו הסהרורי לקול ולאנסמבל



המרכז למוסיקה חדשה, הקונסרבטוריון 
הישראלי למוסיקה, תל אביב 

לבונטין 7, תל אביב
מרכז לאמנויות אלמא, מלון אלמא, זכרון יעקב



26-29.12.16

 כיתות אמן CEME למלחינים עם 
גיאורג פרידריך האס

29.12.16

אולם רן ברון, 20:30

גיאורג פרידריך האס פורטרט מלחין

גיאורג פרידריך האס מרצה / פייר־אנדרה 
ואלאד מנצח / אנסמבל מיתר

NACH-RUF...ENT-GLEITEND לאנסמבל

״שלוש מחוות״ לשני פסנתרים בשתי ידיים

INS LICHT / TOMBEAU לשלישיית פסנתר 



קונצרט פתיחת הפסטיבל 04.01.17

לבונטין 7, תל אביב 20:00

חן הלוי קלרינט / גלעד הראל קלרינט / 
יונתן הדס קלרינט

הלת בן קנז ״מחווה לדו״

סוון אינגו קוך ISTANBUL SARKILARI לשלושה 
קלרינטים

אדיסון דניסוב סונטה לקלרינט סולו

פייר בולז DOMAINES לקלרינט סולו

טוניה קו יצירה חדשה לשלושה קלרינטים *בכורה

לבונטין 7, תל אביב 22:00 

טריו ויס / רואי אמוץ חליל / עירא גבעול 
צ׳לו / מתן פורת פסנתר

64 דברים

כיתות אמן CEME לנגנים, מנצחים ומלחינים 

 פיליפ לרו / פייר־אנדרה ואלאד / 
חן הלוי / גלעד הראל / יונתן הדס

03.01.17 

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה 18:15

 כיתת אמן למנצחים בהדרכתו של
פייר־אנדרה ואלאד

 גיאורג פרידריך האס
NACH-RUF...ENT-GLEITEND לאנסמבל

01-07.01.17 



05.01.17 

פסטיבל CEME מתארח במרכז למוסיקה 
קאמרית, תל אביב

אודיטוריום, הקונסרבטוריון הישראלי 
למוסיקה 20:30 

פייר־אנדרה ואלאד מנצח / אנסמבל מיתר

קלייר מגנאג׳י סופרן / חן הלוי, גלעד הראל, 
יונתן הדס קלרינטים / עמית דולברג פסנתר

פרנץ שוברט הרועה על הסלע לסופרן, לקלרינט 
ולפסנתר

וו.א.מוצרט סרנדה לשלושה קלרינטים

פיליפ לרו POSTLUDE À L’ÈPAIS לחמישייה

גוסטב מאהלר, קארל אאגה רסמוסן סימפוניה 
מס׳ 4 בגרסא לזמרת ול17 סולנים



07.01.17 

מרכז לאמנויות אלמא 10:00

 כיתת אמן למנצחים בהדרכתו של
פייר־אנדרה ואלאד

פיליפ לרו POSTLUDE À L’ÈPAIS לחמישייה

מועדון הקיוב )אלמא( 16:00

 קונצרט ספרותי-מוסיקלי עם חברי 
פרוייקט תדרים

 CEME יצירות משתתפי כיתות האמן 
*בכורה

06.01.17 

מרכז לאמנויות אלמא 11:00

 כיתת אמן לקלרניטנים
בהדרכתו של חן הלוי

מועדון הקיוב )אלמא( 20:00

פייר־אנדרה ואלאד מנצח / אנסמבל מיתר

קלוד  דביוסי סונטה לחליל, לויולה ולנבל

ז׳אן פרנסה רביעייה לשלושה קלרינטים ולפסנתר

קאמיל סן סאנס פנטזיה לכינור ולנבל

DERIVE2 לאנסמבל E פייר בולז



07.01.17 

אולם אלמא 20:00

פייר־אנדרה ואלאד מנצח

אנסמבל מיתר

קלייר מגנאג׳י סופרן / חן הלוי, גלעד 
הראל, יונתן הדס קלרינטים / עמית דולברג 

פסנתר

פרנץ שוברט הרועה על הסלע לסופרן, לקלרינט 
ולפסנתר

וו.א.מוצרט סרנדה לשלושה קלרינטים

פיליפ לרו POSTLUDE À L’ÈPAIS לחמישייה

גוסטב מאהלר, קארל אאגה רסמוסן סימפוניה 
מס׳ 4 בגרסא לזמרת ו17 סולנים



07.01.17 

מועדון הקיוב )אלמא( 22:00

טריו ויס / רואי אמוץ חליל / עירא גבעול 
צ׳לו / מתן פורת פסנתר

64 דברים



אנסמבל מיתר

CEME פסטיבל

מיתר בדרכים



07.10.16 

אולם רקנטי, מוזיאון תל אביב לאומנות 16:00

חג המוסיקה הישראלית

תום בן ישי )פרוייקט תדרים( סופרן / 
איילת אמוץ־אברמסון מצו סופרן / רועי 

סרוק בריטון / אבישי שלום מנצח / 
אנסמבל מיתר

הלת בן קנז / אריק שפירא / סיוון כהן 
 אליאס / יונתן רון )פרוייקט תדרים( / 

גל פרנקל

08.10.16 

אולם הבנק הלאומי הסרבי, בלגרד, סרביה 
20:00

25th INTERNATIONAL REVIEW OF 
COMPOSERS FESTIVAL 

אנסמבל מיתר

 ראובן סרוסי, מנחם צור / עופר פלץ / 
 מריה לוביקה / וולדאן ראדונוביץ׳ / 

אלכסנדר אברדוביץ׳



20.10.16 

היכל התרבות, נתניה 20:30

פסטיבל הגיטרה

נדב לב גיטרה / זיו קוז׳וקרו  מנצח / 
אנסמבל מיתר

איל אדלר / בעז בן משה / אנטוניו ויואלדי 
/ מנואל דה־פאייה / סטיב מאקי

31.10.16 

אולם הפילהרמונית, טימישוארה, רומניה 19:00

 INTRADA FESTIVAL

עמית דולברג פסנתר

רבקה סאונדרס / לואוג'י נונו / טריסטאן 
מוראי / יוסף טל / איל אדלר

12.11.16 

אולם רפפורט, חיפה 20:00

החוג למוסיקה קאמרית חיפה

איילת אמוץ־אברמסון מצו סופרן

אנסמבל מיתר

יוהנס ברהמס / גבריאל פורה

25.11.16 

תאטרון תמונע, תל אביב 20:00

פסטיבל טקטוניקס - פרופיל כפול 

פרוייקט תדרים / אנסמבל מיתר

הלמוט לכנמן / קלאוס לאנג



31.12.16 

שדה בוקר 20:00

פסטיבל ״צלילים במדבר״

קרולינה ואנסמבל מיתר

11.02.17 

מוזיאון תל אביב לאמנות, אוסף מיזנה 
בלומנטל 20:30

פועם בלב 

פרוייקט תדרים / אנסמבל מיתר

ארי בן שבתאי / עופר פלץ / ראובן סרוסי 
/ אורי כוכבי / חנה אג׳אשווילי / מנחם 

ויזנברג

06-08.04.17 קיבוץ סאסא 

כיתות אמן CEME צעיר למלחינים עם חנה 
אג׳אשווילי וחברי אנסמבל מיתר

 08.04.17

מועדון המוסיקה, קיבוץ סאסא 13:00 

קונצרט סיום כיתות אמן CEME צעיר 

אנסמבל מיתר



24.04.17 

 אולם קלרמונט, בית הספר למוסיקה ע״ש
בוכמן מהטה, אוניברסיטת תל אביב 19:30

 פרוייקט תדרים ואנסמבל מיתר
מתארחים בבית הספר למוסיקה  

טריסטן מוראי / וולפגנג רים / נוריקו באבא

 קאמרינגב 05.05.17

מועדון הג׳אז, מצפה רמון 16:30

 מה זה הרעש הזה?
יצירות גדולות לקטנים )וגם לגדולים(

מועדון הג׳אז, מצפה רמון 21:00 

קונצרט / אנסמבל מיתר

וו.א.מוצרט / רוברט שומן / גיורגי קורטג / 
איגור סטרווינסקי

18.05.17 

אולם רקאנטי, מוזיאון תל אביב לאמנות 

פסטיבל פליציה בלומנטל

איילת אמוץ־אברמסון מצו סופרן / יובל 
צורן מנצח / אנסמבל מיתר / פרוייקט 

תדרים

IN FREUNDSCHAFT משחק מוסיקלי ל־15 

מלחינים ולחברי פרוייקט תדרים

מוריס ראוול / איגור סטרווינסקי / ארנולד 
שנברג / ג׳ון אדמס

07.17 

CACERES / ספרד CEME

 כיתות אמן למלחינים עם
טנסי דיוויס )אנגליה( וחברי אנסמבל מיתר



כרטיסים לקונצרטים במרכז למוסיקה חדשה, ת״א
כרטיס לקונצרט )מלבד ה־21.11.16( 70 ש״ח

כרטיס ל״מיתר קלאסי״ 21.11.16 100 ש״ח *קונצרט 
בונוס - חינם למנויים

גילאים 31-35 30 ש״ח

צעירים מתחת לגיל 31 חינם )ע״ב מקום פנוי(

מנויים לקונצרטים במרכז למוסיקה חדשה, ת״א
״חופשי שנתי״ כל הקונצרטים במרכז למוסיקה 

חדשה ופסטיבל CEME ו500 ש״ח
״חופשי שנתי״ לחברי איגוד הקומפוזיטורים, חברות 

פורום המלחינות ומנוי ממשיך 300 ש״ח

״חופשי שנתי״ לגילאים 31-35 250 ש״ח

מנוי לפסטיבל CEME ת״א בלבד )4 ארועים(  200 ש״ח
מנוי לפסטיבל CEME תל אביב עד גיל 35 )3 ארועים 

וקונצרט אודיטוריום ע״ב מקום פנוי( 50 ש״ח

לפרטים והזמנות 03-5466228
meitarensemble@gmail.com

 כרטיסים למרכז לאמנויות אלמא
www.elmahotel.co.il

*הזכות לשינויים שמורה

אנסמבל מיתר איילת אמוץ אברמסון, תהילה 
איילת אמוץ אברמסון, ברכה קול מצו סופרן / 

רואי אמוץ, הגר שחל חליל / גלעד הראל, יונתן 
הדס קלרינט / נדב כהן בסון / אליסה קאסיני 

כינור / משה אהרונוב ויולה / יוני גוטליבוביץ׳  
צ׳לו / עמית דולברג פסנתר / פיליפ לרו )צרפת( 
מלחין הבית/ פייר־אנדרה ואלאד )צרפת( מנצח 

הבית

פרוייקט תדרים תם בן ישי סופרן / שגית 
צור חליל / דניאל בן קנז, יונתן לייבוביץ׳, אדוה 

חדידה קלרינט / סוניה נבות  צ׳לו / מריה־קיארה 
גרילי פסנתר / יונתן רון, ארז כהן מלחינים / גיא 

פלץ, עידו שפיטלניק מנצחים

עמית דולברג מנהל מוסיקלי / משה אהרונוב 
מנהל פרוייקט תדרים / רואי אמוץ ניהול 

פרוייקטים וייצוג האנסמבל באירופה / עופר פלץ 
ניהול פרוייקטים וייצוג האנסמבל בארה״ב וקנדה 

/ ענת וקנין אפלבאום עיצוב / עמית דולברג 
CEME ומשה אהרונוב ניהול פסטיבל וכיתות אמן



תודות דן יקיר / פרוייקט אלכס / הקרן ע״ש 
אדל וג׳ון גריי / משפחת גבעול / הלן קונוואי / 

הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל אביב


