
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1טריו מס  – (1756-1791) מוצרט. א.
 452קכל ( דיברטימנטו )

I.     Allegro assai  
II.   Adagio  
III.  Rondo. Tempo di menuetto 

  -1879-1941))  פיליפ גובר
 שלושה אקוורלים

I.   Par un clair matin 

II.  Soir d'Automne 

III. Sérénade 

 – הפסקה -

 
מחווה )נוקטורן לילי כפול  -(4112) יחיעם מרקס

 (מרדכי זעיראמאת " לילה לילה"לשיר 
 

  1786-1826)) – וובר. מ.ק
 בסול מינור 36טריו אופוס 

I. Allegro moderato 
II. Scherzo: Allegro vivace 

III. Schäfers Klage: Andante espressivo 
IV. Finale: Allegro 

 

,צוותא  

 53כצנלסון 

טבעון.ק  

 26.10.19 
ש"מוצ    

20:00 

 חנוך פנחס ר"ד
 450-9954584  ,389-9934:    בטלפון פרטים

sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 חליל – שמר עדית

   לו'צ – יעקבי-מסר אורית

 פסנתר –  )ב"ארה/אנגליה(  קול מגי

 
 
 
 

 

 :בתוכנית
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 טריו נגה
, חליל)שלוש חברות הטריו עוסקות באופן שוטף בנגינה בכלים עתיקים ": דרך הפוכה"היא שלישייה שעשתה " טריו נגה"
עם ידע גדול שצברו הן עושות זאת  .אך בטריו זה הן חוזרות לנגינה בכלים המודרניים, (מבלו ופסנתר פטישים'צ,לו 'צ

 .אלא שלישייה עם צליל אחר ועם שקיפות מיוחדת ושונה, אין זה עוד הרכב מודרני מבריק .בנגינה על כלים עתיקים
 

 חליל, עדית שמר
של ויסקונסין מילווקי ' היא למדה באוני. 1631החלילנית עדית שמר נולדה בירושלים בשנת 

 ". אמן"שם סיימה את לימודיה בתואר , ובאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
בהרכבים קאמריים וחברה קבועה , היא מופיעה ברסיטלים, עשייתה המוסיקלית רחבת היקף

היא חלוצת הנגינה בחליל  .היא מופיעה רבות גם כסולניתאתה , "תזמורת הבארוק ירושלים"ב
היא חברה בקבוצות קאמריות אחדות  .בארוק בישראל ומתמחה בדרכי הביצוע בכלים אותנטיים 

כיה 'צ,לטביה , אוסטריה, בלגיה, הולנד, גרמניה)באירופה  ,והופיעה בקונצרטים רבים בישראל
וכן הקלטות , באך. פ.נטות לשני חלילים מאת והקלטותיה כוללות את מכלול שש הסו. ב"ובארה

  ,ביחד עם הפסנתרנית מגי קול יצא לאור לאחרונה דיסק מיצירותיו של פיליפ גובר .רבות לרדיו
והיא מחלקת את , בנוסף לעשייתה המוסיקלית כמבצעת וכמורה היא עוסקת גם בכתיבת פרוזה

 .זמנה בין שני תחומים אלה המשלימים עבורה מעגל של יצירה
 

  לֹו'צ  , יעקבי-אורית מסר
ש רובין "בוגרת האקדמיה למוסיקה ע, לנית המובילה של תזמורת הבארוק ירושלים'הצ

במימון ( איטליה)יני 'לו בארוק בהדרכת רוברטו ג'בעלת תואר אמן בצאביב ו-באוניברסיטת תל
היא הופיעה עם אנסמבלים מובילים בארץ ובעולם כמו  .מלגות מטעם ממשלת איטליה וישראל

בין השאר  –בפסטיבלים בארץ " רטו'אנסמבל קונצ"תזמורת הבארוק של ונציה ו, "אנסמבל זפירו"
ובשידורים חיים ברדיו ובפסטיבלים בינלאומיים בקנדה וברחבי  גוש וכפר בלום-אבו, פסטיבל ישראל

 .ארקנה ואקורד, סטרדיבריוס ,סוני קלאסיקל: היא הקליטה עבור חברות התקליטים. אירופה
 תאטרון : אורית מבצעת גם מוסיקה בת זמננו והשתתפה בפרויקטים ששילבו תחומים שונים

היא מדריכה הרכבי מוסיקה קאמרית  .ועוד( הרמת מסך)מחול , "(תאטרונטו"פסטיבל )
סבא ומנצחת על תזמורות קשתנים שם ועל -בקונסרבטוריון קריית טבעון ובקונסרבטוריון כפר

 ."בני הקיבוצים"תזמורת 
 

 פסנתר, מגי קול
לאומית -קריירה מוסיקלית בין, ילידת ארצות הברית המתגוררת בלונדון, למגי קול

פסנתר פטישים ופסנתר , מבלו'צ: מקלדת שוניםכאמנית מבצעת ומקליטה בכלי 
את אהבתה . 41 –ועד המאה ה  11 –הרפרטואר שלה משתרע מן המאה ה . מודרני

עם קתי  (Goya) "גויה"לתקופה הקלאסית היא מממשת עם טריו פסנתר הפטישים 
אחדים משיתופי הפעולה המוסיקליים  .לו'דברצני בכינור וסבסטיאן קומברטי בצ

רין 'מבלו עם קת'כמו מכלול הסונטות של באך לכינור ולצ, הניבו הקלטות הרבים שלה
עם סבסטיאן " מוצרטינה", ליסאמבלו עם סטיבן איסר'לו ולצ'הסונטות לצ, מקינטוש

הקלטות הסולו . גויה-קומברטי וכן השלישיות של היידן לפסנתר פטישים עם טריו
סונטות למקלדת של סקרלטי  באך וכן. ס.שלה כוללות את וריאציות גולדברג של י

אתו היא מופיעה , שבארצות הברית' הממוקם בעיר קיימברידג (Sarasa) " סראסה"מגי חברה באנסמבל הקאמרי  .וסולר
אפשר לה להרחיב את אהבתה להוראה עד " סראסה"השיתוף עם אנסמבל . מבלו ופסנתר פטישים'בקביעות כנגנית צ

ושירה וליצור שיתוף פעולה עם מתקני מעצר לבני נוער  אינסטרומנטלית מוסיקהלפיתוח תכנית מיוחדת המיועדת לקרב 
ומלמדת כלי מקלדת  "גילדהול"מגי היא מורה מן מניין לפסנתר פטישים בבית הספר למוסיקה ולמשחק ה .ב"בארה

 .אנגליה, מוקדמים בקורסי הקיץ הבינלאומיים בדרטינגטון
 

 19.11.23     :קונצרט הבא
 1141:ש בשעה "מוצ  
 

 לו ופסנתר'רסיטל לצ
 ,כינור  – אוסטרובסקי.ס
 פסנתר  – ברכמן.י 


