פנטזיה

סדרה של חמישה קונצרטים שבהם התזמורת
הקאמרית הישראלית חושפת ילדים למוזיקה
ולדרכים שבהן היא משתלבת באמנויות במה.
נולדתי לשלום | הצדעה לעוזי חיטמן ,במלאת  16שנים למותו
סיוון אלבו בן־חור מנצחת | חני נחמיאס הנחיה ,משחק ,שירה | אייל חביב עיבודים,
פסנתר ,שירה | ערן חגי נויברג ,מעין גולדברג ,מירי זהבי שירה | גיל לוין וידאו ארט
פסקול הילדות האהוב של עוזי חיטמן בביצוע מהוקצע וסוחף של משתתפי המופע
עם התזמורת | .שבת  31.10.20בשעות  10:30ו12:00-
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2

וולפגנג קופץ לביקור | מאת רוני פורת ושלומי מושקוביץ
רוני פורת מנצח משוחח | עמנואל ָחנוּן ווֹלְ ְפגַ נְ ג
המלאך גבריאל מאפשר לוולפגנג אמדאוס מוצרט ביקור בן שעה עלי אדמות .כך אנו
למדים על שנותיו כילד פלא שאביו מאלצו להפגין לעיני כל את להטוטנו המוזיקאלית.
שבת  16.1.21בשעות  10:30ו12:00-

3

ציפור ,לאן את נוסעת? | סיפור :שלומית כהן־אסיף | מוזיקה :רני גולן
סיוון אלבו בן־חור מנצחת | רני גולן פסנתר ,שירה
מזג האוויר התבלבל ולחסידה אין לאן לנדוד השנה .האם תצליח לרפא את הנזקים
שהסב האדם לאקלים? צוות של זמרות וזמרים ,שחקניות ושחקנים יצטרף לתזמורת
ולרני גולן בקונצרט תיאטרלי קצבי וסוחף | .שבת  6.2.21בשעות  10:30ו12:00-

4

טימי אמיץ הלב | שני סיפורים מוזיקליים זה לצד זה
"פטר והזאב" מוזיקה :סרגיי פרוקופייב "טימי אמיץ־הלב" מוזיקה :ליאור נבוק
אריאל צוקרמן מנצח | עידו מוסרי קריין
ב״פטר והזאב״ האומץ של פטר מביא לידי אובדנו של הזאב הרע .ב״טימי אמיץ־הלב״
האתוס הפוך :האומץ של טימי הוא בזה שהוא מתיידד עם הזאב .המסר :ראוי לנו
לשמור על הטבע שסביבנו ולחיות עימו בהרמוניה | .שבת  1.5.21בשעות  10:30ו12:00-

5

מיץ פטל | הצגה מוזיקלית על־פי סיפורה האהוב של חיה שנהב
ליברית :יונתן קרת ואיתנה מדן משה | מוזיקה מקורית :יונתן קרת
חן צימבליסטה מנצח | יוליה פבזנר בימוי | שרון רוסטורף־זמיר ניהול מוסיקלי
אנסמבל האופרה של ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה שירה ומשחק
עם הג'ירפה והאריה ננסה לגלות מיהו "מיץ פטל" המסתורי .סיפור הפיענוח מבליט
ערכים כגון יצירתיות ,חברות ,יכולת סליחה ,ועוד | .שבת  5.6.21בשעות  10:30ו12:00-
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