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THE HAIFA CHAMBER MUSIC SOCIETY
החוג למוסיקה קאמרית בחיפה

החוג למוסיקה קאמרית ת.ד. 6149, חיפה 31061. טל:     04-8363804

חג המוסיקה הישראלית השניים-עשר
מתחם אודיטוריום חיפה, יום ג’, 22 בספטמבר 2009

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות, מחלקת המוסיקה
מנהל אמנותי: דר’ מיכאל וולפה

הפקה: פאול לנדאו - המכון למוסיקה ישראלית
  רוסליה חפץ הפקות וייצוג אמנים

בשיתוף רשות השידור, “קול המוסיקה”

בשיתוף החוג למוסיקה קאמרית- חיפה 
הכניסה לכל האירועים ללא תשלום )מותנית בהרשמה מראש(
להרשמה והזמנת כרטיסים ללא תשלום בטלפון: 04-8363804

על התוכניתכותרת ומשתתפים אולם ושעה

האודיטוריום בימת 
1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0

באך במזרח
התזמורת היהודית ערבית הצעירה 

בניצוח דר’ תייסיר אליאס  

התזמורת הצעירה והתוססת שינתה את פניה לאחרונה עם כניסתו 
של נגן העוד והכנר תייסיר אליאס לתפקיד המנהל האמנותי 

והמנצח של התזמורת. יחדיו הם מביאים בפנינו מוסיקה המשלבת 
את הסגנון הערבי הקלאסי בסגנונות מערביים. בתוכניתה החדשה 

של התזמורת ביצועי בכורה של יצירות חדשות ביניהן ‘באך 
במזרח’ מאת צבי אבני, ‘מכתב לרפעת’ מאת ערן אשכנזי לצד 

יצירות ממיטב הרפרטואר של התזמורת, ביניהן ‘זיקיראתי’ מאת 
המלחין המצרי מוחמד אל קסבי, ‘פרח הלימון’ מאת אברהם 

אמזלג-עילם,  ויצירות נוספות מאת ויסאם ג’ובראן, מתתיהו שלם 
ועוד יצירות מן הרפרטואר הערבי הקלאסי.

האודיטוריום בימת 
1 1 : 3 0 - 1 3 : 0 0

“שירת המקהלה”  
מקהלת ‘קולות שלובים’ בניצוח רונית אייזנברג / 

‘זמרי קולגיום’ בניצוח אבנר איתי

מרתון המקהלות בחיפה מארח כמה מן המקהלות המעורבות 
הבולטות בחיי המוסיקה בארץ. בחלקו הראשון שתי מקהלות 

המציגות מבחר של יצירות ישראליות מאת פאול בן-חיים, ציפי 
פלישר, אבנר איתי, ראובן ירון, יחזקאל בראון ומרדכי זעירא ולצידם 

עיבודים חדשים למיטב הזמר העברי.   

האודיטוריום בימת 
1 4 : 0 0 - 1 5 : 3 0

מארם נהריים להר המוריה מופע של פיוטי חודש תשרי 
מראש השנה, סליחות שבין כסה לעשור, יום הכיפורים, 

חג הסוכות ושמחת תורה ממסורת יהודיות שונות 
במרחב של המזרח הקרוב. 

משתתפים: הפייטן ר’ דוד מנחם - שירה ונאי/ הפייטן 
אלעד גבאי - עוד, קאנון ושירה/ יאיר הראל - שירה, 
הנחיה וכלי הקשה/יוחאי ברק - סאז, ונגנים נוספים.  

המופע יחשוף פנים שונות של מסורות המזרח הקרוב מבבל 
וכורדיסטאן )ארם נהריים(, תורכיה )ארם נחור( וסוריה )ארם 
צובא( ויעמוד על הדומה והשונה שבין המסורות ובין התחנות 

הרוחניות-רגשיות השונות של חגי חודש תשרי כפי שמתבטאים 
במילים ובמנגינות. משירת תשבחות בגדאדית נוגה, נדירה ולא 
מוכרת לציבור  ועד שירי ריקוד לשמחת תורה בעיבוד להרכב 
המשלב את הסאונד הכורדי הסוחף עם העתיקות הבגדאדית, 

האצילות התורכית והקלאסיקה החלבית, ברוח רעננה וצעירה. 

האודיטוריום בימת 
1 6 : 0 0 - 1 7 : 3 0

“שירת המקהלה”  
‘קולות השדה’ בניצוח ענת אהרוני /
‘אנסמבל וויולה’ בניצוח טובה רשף

חלקו השני של מרתון המקהלות עם מבחר של עיבודים חדשים 
לשירים עבריים ושירה משותפת עם הקהל בביצוען של שתי 

מקהלות הפועלות בצפון הארץ.  

האודיטוריום בימת 
1 8 : 3 0 - 2 0 : 3 0

טקס הענקת פרסי ראש הממשלה לקומפוזיטורים 
תשס”ט  וקונצרט קאמרי 

עם מיטב ההרכבים הקאמריים בארץ 

 מבחר של יצירות פרי עטם של זוכי פרס ראש-הממשלה.
שמות הזוכים ושמות היצירות יפורסמו בהמשך.

רפפורט אולם 
2 0 : 3 0 - 2 2 : 3 0

עקדה
ביצוע בכורה עולמי של האורטוריה ‘עקדה’ מאת אריק 
שפירא בביצוע אנסמבל “מיתר”, מקהלה, נגנים וזמרים 

אורחים בניצוח קרין בן-יוסף.
מפיק מוסיקאלי: עמית דולברג

תהילה ניני גולדשטיין-סופרן / איילת אמוץ אברהמסון - 
מצו סופרן / ברכה קול - אלט / ערן צור - זמר רוק

האורטוריה “עקדה” היא מן הנועזות והחזקות שביצירותיו של 
הקומפוזיטור החיפאי, חתן פרס ישראל, אריק שפירא.  יש ביצירה זו 

אמירה היסטורית ופוליטית נוקבת ופרובוקטיבית, השוזרת בתוכה 
את עקדת יצחק, שיבת ציון, קטעים מנאומי דוד בן-גוריון, סיפור על 

קונצרט בגטו טרזין ועוד חוויות קולקטיביות רבות, בביצוע הרכב 
בלתי שגרתי המשלב קלאסי, מודרני ורוק. בראשית המופע ייתן 

היוצר עצמו הרצאה קצרה על היצירה, ועם סיום ביצועה נקיים דיון 
פתוח עם הקהל.
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אתר החוג:

www.hchamber.co.il
כתובת לדואר אלקטרוני: 

hchamber@netvision.net.il



מוצ”ש - 5.9.09    בשעה 21:00
מועדון הסטודיו - בית הכט

מועדון הבארוק
  דרורה ברוק - חליליות                                 ניתאי צורי - כנור בארוק

מירי זינגר - צ’מבלו
טריו סונטות וסונטות מהבארוק המאוחר בגרמניה ובאיטליה.

)באך, הנדל, טלמן, ג’מיניאני וויואלדי(
המקומות אינם מסומנים. ניקוב אחד של כרטיס המנוי.

יש להזמין כרטיסים בטלפון החוג 8363804

יום ג’ - 29.9.09    בשעה 20:30
אולם רפפורט - מרכז הכרמל

רסיטל מיוחד לפסנתר
בשיתוף עמותת ארתור רובינשטיין

איאן פאונטיין - פסנתר, זוכה פרס תחרות רובינשטיין 1989  
K. 311 ,מוצרט - סונטה לפסנתר ברה מז’ור

שומן - קטעי פנטסיה, אופ. 12
רחמנינוב - ארבעה קטעי פסנתר )בר קרולה, הומרסקה...(

רחמנינוב - ארבעה אטיודים )אופ. 33 ואופ. 39(
שופן - סקרצו מס’ 2, אופ. 31

המקומות אינם מסומנים. ניקוב אחד של כרטיסיית המנוי.

מוצ”ש- 12.9.09    בשעה 20:30
אולם רפפורט - מרכז הכרמל

חגיגת שישים שנה לחוג למוסיקה קאמרית

ערב חגיגי
החוג שלנו נוסד בספטמבר 1949 ע”י חובבי מוסיקה נלהבים. שנים רבות 

פעל החוג באולם בית הרופא ובאולמות שונים ברחבי העיר. בקונצרט זה ינגנו 
עשרות אמנים שליוו את החוג החל משנות החמישים ועד ימינו.

בין האמנים שהבטיחו את השתתפותם:
זאב שטיינברג )נ. 1918( - נגן ויולה של הפילהרמונית הישראלית, חבר רביעיית 
עשרות  אותנו  ליווה  אשר  הישראלית,  והרביעייה  תל-אביב  רביעיית  פולישוק, 
שנים בנגינתו. זאב ינגן פרקים מתוך חמישייה לכלי מיתר של מוצרט עם חמישיית 

הוד.
מרדכי רכטמן - בסון )נ. 1926( - חבר חמישיית כלי הנשיפה הישראלית. נגן 
מנגני   .1946-1991 השנים  בין  הישראלית  הפילהרמונית  של  הראשי  הבסון 

הבסון המפורסמים בעולם. ניגן בחוג מאז שנות החמישים.
היה החלילן הראשי של הפילהרמונית.  - במשך 27 שנה  חליל   - אורי שוהם 

הופיע בחוג בשנות ה-70  וה-80.
ריצ’רד לסר - קלרינט - נגל הקלרינט הראשי של הפילהרמונית במשך שנים 

ארוכות.
השלושה הם חברי חמישיית כלי הנשיפה הישראלית. אליה יצטרפו דודו כרמל 

)אבוב( מייקל סלטקין )קרן( ואילן רכטמן - פסנתר בנגינת השישיה של פולנק.
גילה ירון - שירת לידים מאת שוברט. עידית וגילה הופיעו  עידית צבי והזמרת 

בשנות ה-80 וה-90 פעמים אחדות.
שמחה חלד - צ’לו - חבר שלישיית יובל אשר מופיעה בוג בקביעות מתחילת 
שנות ה-60 ועד עתה - הופיע בחוג בעשרות קונצרטים. שמחה ינגן שני קטעים 

לצ’לו בליווי פסנתר.
ינגן עם שלישיית כלי קשת של הפילהרמונית רביעייה של  )קלרינט(  אלי חפץ 

מוצרט לחליל, המעובדת ע”י רכטמן לקלרינט.
קטעי  תנגן  אירינה  רבות.  שנים  אותנו  המלווה   - פסנתר   - פרידלנדר  אירינה 

פסנתר מאת רחמנינוב וליסט.
יוסי ארנהיים - חליל - הוא החלילן האשי של הפילהרמונית הישראלית היום 

ומופיע בחוג בקביעות משנות ה-90 ועד ימינו.
הרביעייה הפילהרמונית )קונובלוב הנגן הראשי( ייצגו את העשור האחרון.

הרביעייה תנגן קטעים מאת צ’ייקובסקי ושוברט.

אנא בואו כולכם לחוויה חד פעמית - פעם בשישים שנה.
המקומות מסומנים. ניקוב אחד של כרטיס המנוי.

נא להזמין מקומות בהקדם בטלפון החוג 8363804.

יום ה’ - 10.9.09    בשעה 21:00
מועדון הסטודיו - בית הכט

מועדון הג’אז
קולות וצלילי הבוסה נובה

אורי ברכה - שירה טנירה דה סילבה - שירה  
גונן רוזנברג - תופים תום פלג - באס   

התכנית מוקדשת למוסיקה הלאטינית ושירי אהבה מאת קרלוס ז’ובים 
וג’סמונטי. מופע מלא שמחת חיים וקצב חי שפועם ברחובות ברזיל.

 המקומות אינם מסומנים.הכניסה בניקוב אחד של כרטיסיית המנוי.
לאורחים 70 ש”ח.

 יש להזמין מקומות בטלפון 8363804.


