
מדינת ישראל - המשרד לחינוך
המינהל הפדגוגי

הפיקוח על הקונסרבטוריונים

 ימי המוזיקה 2016

קובי אוז ומיכה שטרית
סולם יעקב - סיפורים ושירים על השבת

יום חמישי | 1.12.16 | 21:30 | אולם זוהר
כרטיס כניסה | 60 ש“ח

כרטיסים באתר אולם זוהר
**בעידוד המחלקה לתרבות יהודית

יוצרים צעירים במחול
ערב של יצירות פרי עבודת תלמידי בי"ס למחול

יום שישי | 23.12.16 | 13:30 | אולם זוהר
כרטיס כניסה | 30 ₪ 

כרטיסים באתר מתנ"ס קריית טבעון

תזמורות בצוותא
יום חמישי | 22.12.16 | 19:00 | אולם צוותא

משתתפים |
מנחם  מנצח,   נשיפה,   כלי  טבעון  קריית  הייצוגית  התזמורת 
התזמורת   | רגב  יוסי  מנצח,  ת"א,  הנוער  תזמורת  גרודזינסקי 

הייצוגית קריית טבעון כלי מיתר, מנצחת, אורית מסר יעקבי.
הכניסה חופשית

שירת המקהלות
כנס מקהלות – קריית טבעון

יום רביעי | 21.12.16 | 19:00 | אולם צוותא
משתתפים |

קול  מקהלת   | אקסלרוד  לאריסה  מנצחת,  רקפת,  מקהלת 
מנצחת,  שקד,  בי"ס  מקהלת   | שפירו  לידיה  מנצחת,  הזהב, 

לאריסה אקסלרוד  
המקהלה הקאמרית, מנצחת, יעל וגנר אביטל

הכניסה חופשית

אמנות הכינור – חגי שחם
יום שישי | 2.12.16 | אולם צוותא

כיתת אמן ורסיטל לכינור ופסנתר עם הפרופ' חגי שחם.
כיתת אמן בשעה 13:00 | רסיטל לכינור ופסנתר בשעה 16:00

חגי שחם, כינור | ארנון ארז, פסנתר
כרטיס כניסה | 30 ₪ | לתלמידי הקונסרבטוריון ללא תשלום

טלפון להזמנת כרטיסים | 04-9831142
ביום הקונצרט | בקופה

ג'אז בצוותא
מפגש הרכבים ותזמורות ג'אז

לזכרו של ג'ניה מייסטרובסקי
יום רביעי | 30.11.16 | 19:00 | אולם צוותא

משתתפים | 
אנסמבל הג'אז, קריית טבעון | להקת דומיננטה | ביג בנד, קריית טבעון 

ביג בנד, זבולון | האנסמבל האתני | יריב - בנד  | הרכב רוק צעיר

הכניסה חופשית

רסיטל לצ'לו
עם אמן הצ'לו עמנואל גרובר

מוצ"ש | 17.12.16 | 19:00 | אולם צוותא
החוג הנודד קריית טבעון מארח את אמן הצ'לו.

כרטיס כניסה 50 ₪ | לגמלאים 40 ₪ | לתלמידים 20 ₪
מכירת כרטיסים | ביום המופע

דניאל זמיר
מוזיקה אתנית יהודית

יום חמישי | 15.12.16 | 20:00 | אולם צוותא
מופע אינטימי של המוזיקאי, היוצר ואמן הסקסופון בליווי קלידים.

כרטיס כניסה במכירה מוקדמת | 50 ₪  |  ביום המופע | 60 ₪
כרטיס לתלמידי הקונסרבטוריון | 40 ₪ (רכישה במזכירות)

רכישת כרטיסים באתר המתנ"ס
**בעידוד המחלקה לתרבות יהודית

אורטוריות
קונצרט חגיגי בביצוע המקהלה הקאמרית

מנצחת | יעל וגנר אביטל
מוצ"ש |  3.12.16 | 20:00 | אולם צוותא

בתוכנית | מבחר אורטוריות
כרטיס כניסה |  50 ₪ | נוער וחיילים | 30 ₪ 

ניתן לרכוש כרטיסים בחנות יודן במרכז טבעון |  טל' 04-9535773
050-8272742

כל אחד והקצב שלו
סל תרבות לגני הילדים

13-15.12.16 | 9:30 | אולם צוותא
קונצרט מוסבר בביצוע נגני הקונסרבטוריון.

בהדרכת | אורי ביתן

שלושתנו
חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז

מופע ישראלי עם הלהיטים היפים והמוכרים של שלושת הזמרים: "היום, היום", 
"האיש מהבקעה", "ליל חנייה" ועוד.

בשילוב הגיטרה המלהיבה של אורי הרפז.
יום שישי | 30.12.16 | 21:00 | אולם זוהר

מחיר כרטיס במכירה מוקדמת | 90 ₪  |  מחיר כרטיס ביום המופע | 100 ₪
מכירת כרטיסים באתר אולם זוהר

לפרטים ולהזמנת כרטיסים:
קונסרבטוריון קריית טבעון רח‘ כצנלסון 35 קריית טבעון

טל‘: 04-9831142 | פקס: 04-9533286

muzik@kiryattiv.matnasim.co.il

www.matnastiv.co.il

אולם צוותא - כצנלסון 35 | אולם זוהר - מרכז זייד

רשת המתנ"סים קרית טבעון


