תעלומה בקונצרט בנתיבות 21.11.13 -
עידית שכטמן ושרלוק הולמס בביצוע התזמורת הקאמרית הישראלית
הכל התחיל כמו בכל ישוב אחר .מכתב נשלח מהפיס לראש העיר נתיבות ,נקבע תאריך למופע ,התקיימה
ישיבת הפקה עם נציגי הישוב בה גובשה התוכנית השיווקית ,מדי יום נעשו טלפונים מנדנדים באשר
למצב מכירת כרטיסים.שמואליק מנהל הקונסרבטוריון הרגיע שוב ושוב :לא לדאוג האולם יהיה מלא ,לא
לדאוג נציג הרשות יברך ,הכל יהיה בסדר.
הכל כמו בכל ישוב אחר ולמרות זאת ביום המופע זה נראה אחרת.
כשעה לפני מועד המופע ,התזמורת כבר על הבמה לחזרה אחרונה ,כיבוד לנגנים מסודר על השולחנות,
קהל מתחיל לזרום ומתאסף ברחבת הכניסה .בהתחלה טפטוף של ילדים ואט אט הקצב מתגבר .המונים
צועדים לעבר אולם הקונסרבטוריון בנתיבות ובהם  05ילדים שהגיעו משדרות .הם היו במופע אחר
מסדרת קלאסילייק בשדרות ורוצים עוד.
"באתי לקנות כרטיסים" אומרת אמא לשלושה קטנים" .מצטערת לא הספקתי מראש"" .לא יודע מה
לעשות" אומר שמואליק "כל הכרטיסים נמכרו ובדרך עוד עשרות ילדים אוהבי מוסיקה מבתי הספר .אני
לא יכול למנוע את הכניסה מילד שרוצה לבוא לקונצרט".
בחלל הכניסה לקונסרבטוריון התרגשות של לפני מופע .מאות ילדים והורים וקבוצת ילדים מלווים
במורות חיילות צובאים על דלת הכניסה .מתחילים להכניס קהל .בהתחלה מתמלאים המושבים וחן מנהל
המתנס מוסיף כסאות .אחר כך מתמלאת הרחבה שלפני הבמה ,ואז שני המעברים שבצידי האולם.
הנכנסים האחרונים מוזמנים לתפוש מקום בעמידה בחלק האחורי של האולם .יוליה הבימאית ממלמלת
"טוב שהגעתי לכאן ,חגיגה קהל כזאת לא ראיתי הרבה זמן"
נגני התזמורת כבר ישובים על הבמה .שמואליק נותן הוראות אחרונות" .במקרה של צבע אדום כולנו
הולכים לחדר האחורי"" .בזמן הקונצרט אנחנו מכבדים את המוסיקה והנגנים .לא קמים ,לא מסתובבים,
לא מדברים ,לא מרעישים"
ראש מנהל החינוך בנתיבות עולה לבמה ומודה למפעל הפיס ,למלחינה לתזמורת ולקהל" .אנחנו בנתיבות
מאמינים כי המוסיקה עושה טוב לכולם ובעיקר לכם הילדים" .הוא אומר להמוני הילדים ואלה מגיבים
במחיאות כפיים .עכשיו אפשר להתחיל.
התזמורת מוכנה ,קהל הילדים דרוך .עידית המנצחת עולה לבמה קדה קידה ונעמדת על הפודיום .מקל
המנצחת מתחיל להתנועע .הקונצרט מתחיל .המוסיקה עוטפת הכל בצליל עמוק ונקי ,הנגנים מרוכזים.
עידית זורמת .שרלוק הולמס (ירון השחקן) מתרוצץ על הבמה מנסה לפתור את התעלומה וכל העיניים
נשואות אליו .
והקהל מדהים .מאות ילדים קשובים ובסוף כל קטע מוסיקאלי מוחאים כפיים בהתלהבות .בסיום הם
מחזירים בתשואות את המנצחת והשחקן להדרן.
"ממש כך רצינו שיקרה" אני אומר ללבנת ולעידית .וחן מנהל המתנ"ס אומר "איזו התרגשות .הכל כל כך
מדויק" .ניכר כי בנתיבות אומרים מוסיקה קלאסית בקול רם וקונצרט היא לא מילה גסה .יש כאן אוהבי
מוסיקה אמיתיים ומחיאות הכפיים הם ביטוי אוטנטי של תודה .ככה מאות ילדים והוריהם אומרים שהם
נהנים ורוצים עוד.
תודה לכם תושבי נתיבות ,ילדים ומבוגרים ,על החוויה העמוקה שהענקתם לי .עזרתם לי להבין כי תוכנית
קלאסילייק אכן ממלאת את יעודה ואת מטרותיה .תודתי לאנשי הרשות המקומית ,המתנ"ס
והקונסרבטוריון בנתיבות על שיתוף הפעולה והתארגנות .תודה לאנשי הפיס ולחברי מועצת הפיס
לתרבות על הרעיון ,הביצוע והמימון .למלחינה מנצחת ,לשחקן ולבימאית .ולכם נגני התזמורת הקאמרית
הישראלית תודתי והערכתי הרבה .ללבנת ,לחן ולמיכל חברי להפקה על תחושת השליחות ועבודת הפקה
מדהימה שאתם עושים.
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