
Schubert - Mass
 
H. Permont - "Yishma'el, Yishma'el" 
for choir and string orchestra
Vivaldi - Gloria
Schubert - Mass in G Major
Galay - The twin Sisters

Yishai Steckler, Conductor
Clair Meghnagi, Soprano
Alon Harari, Contra-tenor
David Levine, Tenor
Noam Heintz Lewonstein, Bass
The Tel Aviv Collegium Singers

Shmuel Atzmon, Narrator

שוברט - מיסה

ח. פרמונט - "ישמעאל, ישמעאל" 
למקהלה ותזמורת מיתרים

ויואלדי - גלוריה
שוברט - מיסה בסול מז'ור

גלאי - התאומות

ישי שטקלר, מנצח 
קלייר מגנאג'י, סופרן

אלון הררי, קונטרה־טנור
דיוויד לוין, טנור

נועם היינץ לוונשטיין, בס
מקהלת זמרי קולגיום תל אביב

שמואל עצמון, קריין

8,10.10.2018 | 20:00

מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן

קונצרט 
פתיחת עונה

Season's 
Grand 

Opening



World Quintet - Kol Simcha
World Klezmer Quintet

Ariel Zuckermann, Flute, Conductor
Michael Heitzler, Clarinet
Olivier Truan, Piano
Barak Murri, Bass 
Christoph Staudenmann, Drums

Mendelssohn - Concerto 

Guy Mintus - "Al Kanfei Nesharim"
Mendelssohn - Violin Concerto in E minor
Beethoven - Symphony No. 2

Ariel Zuckermann, Conductor
Rosanne Philippens (Netherlands), Violin
Guy Mintus, Jazz Piano

וורלד קווינטט - קול שמחה
הרכב הכליזמר העולמי 

אריאל צוקרמן, מנצח וחליל
מיכאל הייטצלר, קלרינט
אוליבייה טרואן, פסנתר

ברק מורי, בס
כריסטוף שטאודמן, תופים

מנדלסון - קונצ'רטו

גיא מינטוס - "על כנפי נשרים"
מנדלסון - קונצ'רטו לכינור במי מינור 

בטהובן - סימפוניה מס' 2

אריאל צוקרמן, מנצח
רוזן פיליפנס )הולנד(, כנרת

גיא מינטוס, פסנתר ג'אז

30,31.10.2018 | 20:00

19,20.11.2018 | 20:00 

https://www.youtube.com/watch?v=4AOb49qHfkY



Midsummer Night's Dream 

Mendelssohn - Overture & Scherzo 
Schubert - Grand Sonata - piano 4 hands and orchestra
Guillaume Lekeu - Adagio pour Quatuor d'Orchestre 
Bizet - Symphony in C Major 
 
Avi Ostrowsky, Conductor
Gil Garburg & Sivan Silver, Piano 

חלום ליל קיץ

מנדלסון - פתיחה וסקרצו מתוך חלום ליל קיץ
שוברט - גראנד סונטה ל-4 ידיים ותזמורת מיתרים 

לקה - אדג'יו לתזמורת
ביזה - סימפוניה בדו מז'ור

אבי אוסטרובסקי, מנצח
גיל גרבורג וסיוון סילבר, פסנתר

Schumann & Saint Saens

Vivaldi - Concerto for 2 Celli
Schumann - Cello concerto in A minor
Saint Saens - Cello concerto No. 1 in A minor 
Gian Carlo Menotti - Fantasy for 2 Celli 

Ariel Zuckermann, Conductor
Hillel Zori, Zvi Plesser, Cello

שומאן וסן־סנס

ויואלדי - קונצ'רטו ל-2 צ'לים
שומאן - קונצ'רטו לצ'לו בלה מינור 

סן־סנס - קונצ'רטו לצ'לו מס' 1 בלה מינור 
ז'אן קרלו מנוטי - פנטסיה ל-2 צ'לים

אריאל צוקרמן, מנצח
הלל צורי וצביקה פלסר, צ'לו

21.11.2018 | 20:00

17,18.12.2018 | 20:00



Beethoven - Violin Concerto 

Mozart - Symphony No. 33 in B flat major 
Britten - Serenade for tenor, horn and strings, Op. 31
Beethoven - Violin Concerto in D major, Op. 61 

Kolja Blacher, Conductor, Violin
Chezi Nir, Horn 
Jorge Navarro Colorado (Spain), Tenor

בטהובן - קונצ'רטו לכינור

מוצרט - סימפוניה מס' 33
בריטן - סרנדה לטנור, קרן יער ומיתרים

בטהובן - קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור

קוליה בלכר, מנצח וכינור
חזי ניר, קרן יער

חוזה נבארו קולוראדו )ספרד(, טנור

16,17.1. 2019

30.1.19

שוסטקוביץ ומוצרט

110a שוסטקוביץ סימפוניה קאמרית, אופ׳
מוצרט קונצ׳רטו לפסנתר מס׳ 24 בדו מינור, ק׳ 491

שוסטקוביץ קונצ׳רטו לפסנתר מס׳ 1, אופ׳ 35
מוצרט סימפוניה מס׳ 36 ״לינץ״ בדו מז׳ור, ק׳ 425

אריאל צוקרמן, מנצח
בוריס גילטבורג, פסנתר
אבישי בן־חור, חצוצרה

Shostakovich & Mozart

Shostakovich Chamber Symphony, Op. 110a
Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491
Shostakovich Piano Concerto No. 1, Op. 35
Mozart Symphony No. 36 “Linz" in C major, K. 425

Ariel Zuckermann, Conductor
Boris Giltburg, Piano
Avishay Ben-Hur, Trumpet



Liszt - Piano Concerto
Nielsen - Little Suite Op. 1 
Liszt - Piano Concerto No. 1
Chopin - Polonaise Brillante 
Schubert - Symphony No. 3

 Ariel Zuckermann, Conductor 
Amir Katz (Israel), Piano 

ליסט - קונצ'רטו לפסנתר
נילסן - סוויטה קטנה אופ' 1

ליסט - קונצ'רטו לפסנתר מס' 1
שופן -פולונז בריליאנט

שוברט - סימפוניה מס' 3

אריאל צוקרמן, מנצח
אמיר כץ )ישראל(, פסנתר

Handel Resurrection HWV 47

Andres Mustonen (Estonia), Conductor
Claire Meghnagi, Soprano
Daniela Skorka, Soprano
Soloists from Estonia

 HWV 47 הנדל - התחייה

אנדרס מוסטונן )אסטוניה(, מנצח
קלייר מגנאג'י, סופרן

דניאלה סקורקה, סופרן
סולנים מאסטוניה

12,13.2.2019 | 20:00

12,13.3.2019 | 20:00



Fair Melusina
Mendelssohn - "Fair Melusina" Overture
Nielsen - Clarinet Concerto
L. Navok - "Tetris" for double wind quintet
Mozart - Symphony No. 41

Christoph Poppen, Conductor
Horacio Ferreira, Clarinet

17,18.4.2019 | 20:00

6,12.5.2019 | 20;00

מלוזינה היפה
מנדלסון - הפתיחה ל"מלוזינה היפה"

נילסן - קונצ'רטו לקלרינט
ל. נבוק "טטריס" לחמישיית נשיפה כפולה

מוצרט - סימפוניה מס' 41

כריסטוף פופן, מנצח
הוריצ'ו פריירה, קלרינט

Bach Cantatas

J. S. Bach - Sonata For Flute and Continuo 
J.S. Bach - Aria from Cantata No. 127 
C. P. E. Bach - Flute Concerto in D minor
J. S. Bach - Cembalo Concerto in F minor 
J.S. Bach - Cantata No. 202

Ariel Zuckermann, Flute & Conductor 
Shalev Ad El, Cembalo
Einat Aronstein, Soprano

באך - קנטטות

י.ס. באך - סונטה לחליל וקונטינואו
י.ס. באך - אריה מתוך קנטטה 127

ק.פ.ע. באך - קונצ׳רטו לחליל ברה מינור 
י.ס. באך - קונצ׳רטו לצ'מבלו בפה מינור

י.ס. באך - קנטטה 202

אריאל צוקרמן, מנצח וחליל
שלו עד אל, צ'מבלו

עינת ארונשטיין, סופרן



Faure - Requiem

Haydn - Symphony No. 83
Britten - Les Illuminations
Faure - Requiem

Ariel Zuckermann, Conductor
Israeli Vocal Ensemble, Yuval Benozer
Talia Or, Soprano

 

פורה - רקוויאם

היידן - סימפוניה מס' 83
Les Illuminations - בריטן

פורה - רקוויאם

אריאל צוקרמן, מנצח 
האנסמבל הקולי הישראלי, יובל בן עוזר

טליה אור, סופרן

28,30.5.2019 | 20:00

Beethoven - Piano Concerti
Concert 1 

Concerto No. 2 in B flat Major, Op. 19
Concerto No. 4 in G Major, Op. 58
Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 
 
Ariel Zuckerman, Conductor
Eliso Virsaladze (Georgia), Piano 

בטהובן - קונצ'רטי לפסנתר
קונצרט 1 

קונצ'רטו מס' 2 בסי במול מז'ור, אופ׳ 19
קונצ'רטו מס' 4 בסול מז'ור, אופ׳ 58 
קונצ'רטו מס' 3 בדו מינור, אופ' 37 

אריאל צוקרמן, מנצח
אליסו וירסלדזה )גאורגיה(, פסנתר

19.6.2019 | 18:00



 בטהובן קונצ'רטי - לפסנתר
קונצרט 2 

קונצ'רטו מס' 1 בדו מז'ור, אופ' 15 
קונצ'רטו מס' 5 במי במול מז'ור, אופ' 73 "הקיסר" 

אריאל צוקרמן, מנצח
אליסו וירסלדזה )גאורגיה(, פסנתר

Beethoven - Piano Concerti
Concert 2

Concerto No. 1 in C Major Op.15
Concerto No. 5 in E flat major Op.73 "Emperor" 

Ariel Zuckermann, Conductor 
Eliso Virsaladze (Georgia), Piano 

19.6.2019 | 21:00

מוצרט - על אדונים ומשרתים

מה קורה בחדרי המיטות של הגיבורים והגיבורות 
באופרות של מוצרט? מי אוהב את מי ובעיקר מי בוגד 

במי ועם מי?
למה מתכוונת המשרתת כשהיא אומרת לא לאדון? 

ואת מי בדיוק מחפשים הרוזן והרוזנת בארון?

מפגש עם כמה מרגעי השיא האופראיים בזמנים בהם 
האהבה והבגידה נבחנים כל רגע מחדש.

 קטעים נבחרים מהאופרות נישואי פיגרו, דון ג'ובני 
וכך עושות כולן בבימוי משעשע ובתלבושות.

השירה באיטלקית בליווי כתוביות בעברית.

 בביצוע סולני מיתר אופרה סטודיו של 
האופרה הישראלית וסולנים אחרים

אריאל צוקרמן, מנצח
שירית לי וייס, בימוי

Mozart - Upstairs Downstairs 

1,3.7.2019 | 20:00
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