
 
 
 
 
 

 מנהל מוזיקלי: אריאל צוקרמן

 

 

 VOX -הווקאלית 

 שיר השירים  

  19:00 – 2017לספטמבר  12

הרצאה מאת אלינא גורביץ  – 20:00 – 2017לספטמבר  13

 18:30בשעה 

  

 קונצרט חגיגי לפתיחת העונה

 

 ״שיר השירים״ לחליל ולתזמורת: נ. שריף

 626מוצרט: רקוויאם ק' 

 

  אריאל צוקרמן: מנצח / חלילן

 סופרן: דניאלה סקורקה

 שחר לביאאלט: 

 טנור: איתן דרורי

 בס: עודד רייך

 מקהלת האיחוד

 

Song of Songs  

September 12, 2017- 19:00 

September 13, 2017 – 20:00 – Lecture by Elina 

Gurevich at 18:30 

 

The season's grand opening concert 

  

N. Sheriff: "Song of Songs" for flute and orchestra 

Mozart: Requiem K.626 

 

Conductor / flute: Ariel Zuckermann  

Soprano: Daniela Skorka 

Alto: Shahar Lavi 

Tenor: Eitan Drori 

Bass: Oded Reich 

The Ichud Choir 

 הקולות הנורדים

  19:00 – 2018לפברואר  14

סיור ברחבי ת"א עם יוסי  – 20:00 – 2018לפברואר  15

בלאונרדו דה וינצ'י פינת קפלן בשעה  גולדברג, נקודת מפגש

 19:30, הסיור יסתיים ברחבת מוזיאון ת"א בשעה 18:00

  

 קונצרט הפתיחה של פסטיבל טאלין תל אביב 

 עם מקהלה וסולנים מאסטוניה וישראל  

 

 

 טה דאום: שרפנטייה

גיטרה באס ולתזמורת , ל לו'צ, ללכינור : "תפילה חרישית" לי'קנצ

 כלי קשת

 4'  מס 12 אופ' , בית השטן""ימפוניית ס: בוקריני

  

 (אסטוניה)אנדרס מוסטונן : כינור/ מנצח 

 נעה חורין: לו'צ

 ()אסטוניהווצ'ס מוזיקאלס מקהלת 

 

 

  

 

Nordic Voices 

February 14, 2018 – 19:00 

February 15, 2018 – 20:00 – A tour around Tel-Aviv by 

Yosi Goldberg, meeting point at Leonardo De Vinci St. 

corner Kaplan St. at 18:00. The tour ends at the Tel-

Aviv Museum of Arts at 19:30 

 

The opening concert of the Tallin-Tel-Aviv festival with 

choir and soloists from Estonia and Israel 

  

Charpentier: Te Deum 

Kancheli: "Silent Prayer" for violin, cello, electric 

guitar and string orchestra 

Boccherini: "La casa del diavolo", Symphony op. 12 

no. 4 

  

Conductor / violin: Andres Mustonen (Estonia),  

Cello: Noa Chorin 

Voces Musicales Choir (Estonia) 
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 קיסר אטלנטיס

  19:00 – 2018לאפריל  11

הרצאה מאת אירנה פרידלנד  - 20:00 – 2018לאפריל  12

 18:30בשעה 

 

 אולמן: קיסר אטלנטיס 

 

האופרה של ויקטור אולמן לליברית מאת פטר קיין, שנכתבה על 

 .ידם במחנה הריכוז. אופרה מרתקת המדמה את המוות לחופש

 .השואההקונצרטים יתקיימו בסמוך ליום 

  

 

 

 )ארה"ב( אדריאן סילבין: מנצח

 שישה זמרים מארה"ב ומישראל

  בשיתוף מפעל הפיס

 

The Emperor of Atlantis 

April 11, 2018 – 19:00 

April 12, 2018 – 20:00 – Lecture by Irena Friedland at 

18:30 

 

Ullmann: Der Kaiser von Atlantis 

 

Victor Ullmann’s opera to Peter Kien’s libretto 

composed in the Terezin concentration camp. 

A fascinating opera which portrays death as freedom 

Concerts will take place close to Holocaust Memorial 

Day 

  

Conductor: Adrian Sylveen   

Six singers from the USA and Israel 

Collaboration with Mifal Hapais  

 

 ובני'דון ג

  19:00 – 2018למאי  1

הרצאה מאת אלינא גורביץ בשעה  - 20:00 – 2018למאי  2

18:30 

  

 527ובני, ק' 'דון ג: מוצרט

  

דון ג׳ובני אמן הפיתוי וההטעיה , באופרת המופת של מוצרט

 היורד לשאול.

המשך שיתוף פעולה עם זמרים בינלאומיים של הקשר הווקאלי 

 וינה תל אביב 

 

 אריאל צוקרמן: מנצח
 המקהלה הקאמרית ירושלים

 בימוי והפקה : רוזי דנציגר 

 

Don Giovanni 

May 1, 2018 – 19:00 

May 2, 2018 – 20:00 - Lecture by Elina Gurevich at 

18:30 

  

Mozart: Don Giovanni, K. 527 

  

In Mozart's celebrated opera Don Giovanni, the 

master of seduction descends to Hades . 

A continuation to our collaboration 

with the international singers of the Vienna-Tal Aviv 

Vocal Connection 

 

Ariel Zuckermann, conductor  

The Jerusalem Academy Chamber Choir 

Rosemarie Danziger, director and producer 
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 SOLO -ים סולנ

 צ'לו בין סימפוניות

  19:00 – 2017לנובמבר  29

הרצאה מאת אירנה פרידלנד  – 20:00 – 2017לנובמבר  30

 18:30בשעה 

  

 הצ'לן ההונגרי זוכה התחרות היוקרתית ע"ש פבלו קזלס 

 

 "הפנר' 385" קרה מז'ור, -ב 35' סימפוניה מס: מוצרט

 רה מז'ור-ב 2לו מס' 'רטו לצ'קונצ: היידן

 68פופר: רפסודיה הונגרית, אופ' 

 סינפונייטה: פולנק

 

  אריאל צוקרמן: מנצח

 : לסלו פנייו )הונגריה(לו'צ

 

  

 

Cello between Symphonies 

November 29, 2017 – 19:00 

November 30, 2017 – 20:00 - Lecture by Irena 

Friedland at 18:30 

 

The Hungarian cellist, winner of the prestigious Pablo 

Casals competition 

  

Mozart: Symphony no. 35 in D major, K. 385 "Haffner" 

Haydn: Cello Concerto no. 2 in D major 

Popper: Hungarian Rhapsody, op. 68  

Poulenc: Sinfonietta 

 

Conductor: Ariel Zuckermann,  

Cello: László Fenyö (Hungary) 

 
 דודתפילה ל 

  19:00 – 2017לדצמבר  13

הרצאה מאת אירנה פרידלנד  – 20:00 – 2017לדצמבר  14

 18:30בשעה 

 

 טנור בשירי תפילה, ברוק ושירה עברית-קולות הצ'לו והקונטרה

 

 

 ראוול: קדיש לצ'לו ולכלי קשת

 לה מז'ור בעיבוד לצ'לו ולכלי קשת-בוקריני: סונטה ב

 שירים ואריות מתקופת הבארוק

 רא: דיוורטימנטו בסגנון עתיק למיתרים ולפסנתרס. נט

 מיטב להיטי דוד ד'אור

 

 

 

 מנצח / צ'לו: דמיטרי יבלונסקי

 טנור: דוד ד'אור-קונטרה

 

Prayer for David 

December 13, 2017 – 19:00 

December 14, 2017 – 20:00 - Lecture by Irena 

Friedland at 18:30 

 

The voices of cello and counter-tenor in songs, 

prayers, baroque, and Hebrew songs 

  

Ravel: Kaddish for cello and strings 

Boccherini: Sonata in A major transcribed for cello and 

strings 

Baroque songs and arias 

S. Natra: Divertimento in Ancient Style for strings and 

piano 

The Best of David D'or 

 

Dmitry Yablonsky, conductor / cello  

David D'or ,counter-tenor 
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 שניים בחליל אחד

  19:00 – 2018לינואר  24

הרצאה מאת אלינא גורביץ בשעה  - 20:00 – 2018לינואר  25

18:30 

 

 שנה להולדתו של לאונרד ברנשטיין 100במסגרת חגיגות 

  

 

  1049 סול מז'ור, רי"ב-ב' 4 רטו ברנדנבורגי מס'קונצ: באך

שנפל היצירה נכתבה לזכר ידין טננבוים  - "חליל: "ברנשטין

 במלחמת יום הכיפורים

 1מס.  44סיבליוס: "ואלס טריסט" אופ' 

  21דו מז'ור, אופ' -ב 1בטהובן: סימפוניה מס. 

  

 

 

 אריאל צוקרמן: מנצח / חליל

 כינור: אלינא גורביץ'

  הבר-איל עין: חליל

 

Two Guys, One  Flute 

January 24, 2018 – 19:00 

January 25, 2018 – 20:00 - Lecture by Elina Gurevich at 

18:30 

 

As part of the 100 birthday celebrations of Leonard 

Bernstein 

 

Bach: Brandenburg Concerto no. 4 in G major, BWV 

1049 

Bernstein: "Halil" – the piece was composed in 

memory of the flutist Yadin Tenenbaum who fall in 

combat during the 1973 Yom Kippur war. 

Sibelius: Kuolema - “Valse triste”, op. 44, no. 1 

Beethoven: Symphony no. 1 in C major, op. 21  

 

Ariel Zuckermann, conductor / flute  

Violin: Elina Gurevich 

Eyal Ein-Habar, flute              

 

 הסקוטית

  19:00 – 2018למאי  29

הרצאה מאת אירנה פרידלנד בשעה  - 20:00 – 2018למאי  30

18:30 

 

 אלגיה למיתרים ",אלי אלי: "ברדנשווילי

  25 אופ'סול מינור, -ב 1' קונצ'רטו לפסנתר מס: מנדלסון

 יו לתזמורת קאמרית'אדג: ב. אוליברו

 ""הסקוטית 56 אופ'לה מינור, -ב 3סימפוניה מס' : מנדלסון

 

 

 

  מנצח, אריאל צוקרמן

 פסנתר, כיה('צ)לוקאס וונדרצ׳ק 

 

 
 

The Scottish Symphony 

 

May 29, 2018 – 19:00 

May 30, 2018 – 20:00 - Lecture by Irena Friedland at 

18:30 

 

Bardanashvili: "Eli Eli" Elegy for strings 

Mendelssohn: Piano concerto no. 1 in G minor, op. 25 

minor 

B. Olivero: Adagio for Chamber Orchestra 

Mendelssohn: Symphony no. 3 in A minor, op. 56 

Scottish"" 

 

Ariel Zuckermann, conductor  

Lukáš Vondráček (Czech Republic), piano 
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 כחול לבן אדום

  19:00 – 2018ליוני  12

את אלינא גורביץ בשעה הרצאה מ - 20:00 – 2018ליוני  13

18:30 

  

 צרפת-קונצרט לכבוד שנת ישראל

 

 "קברו של קופרן": ראוול

  37 אופ'לה מינור, -ב 5' רטו לכינור מס'קונצ -וייטן 

 ' 58אופ, ״השור על הגג״ -מיו 

 "הדוב"דו מז'ור, -ב' 82 סימפוניה מס -היידן 

 אריאל צוקרמן: מנצח

 (  אוסטריה)בנימין שמידט : כינור

lue, White & RedB 

June 12, 2018 – 19:00 

June 13, 2018 – 20:00 - Lecture by Elina Gurevich at 

18:30 

  

Dedicated to the France-Israel Year 

  

Ravel: Le Tombeau de Couperin 

Vieuxtemps: Violin Concerto no. 5 in A minor, op. 37  

Millhaud: Le boeuf sur le toit, op. 58 

Haydn: symphony no. 82 in C major "The Bear” 

Ariel Zuckermann, conductor  

Benjamin Schmid (Austria), violin 

 

 UNIVERSAL -העולמית 

 

 ונגל'וילה בג -ברזיל 

  19:00 – 2017לנובמבר  15

הרצאה מאת דורון סלומון בשעה  – 20:00 – 2017לנובמבר  16

18:30  

 

 

-שנה להולדתו של המלחין וילה 130חגיגה ברזילאית לכבוד 

 בשיתוף שגרירות ברזיל. לובוס

 זיאוןלאחר הקונצרטים תופיע להקת קפוארה במבואה של המו

  

 

 

 A501 קונצ'רטו לגיטרה, :  לובוס-וילה

 449A  ,9באכיאנס ברזיליירס מס' :  לובוס-וילה

 ובים ואחרים'אנטוניו ג-שירים ברזילאים פופלריים מאת קרלוס

  

 

 דורון סלומון: מנצח 

 (ברזיל) צ'יקו פיניירו: גיטרה

 להקת קפוארה

 

 

 

 

 

Villa in the Jungle -Brazil  

November 15, 2017 – 19:00 

November 16, 2017 – 20:00 - Lecture by Doron 

Salomon at 18:30 

 

  

A Brazilian celebration for the 130th birthday of 

composer Villa-Lobos 

Collaboration with the Embassy of Brazil 

After the concerts a capoeira group will perform in the 

foyer of the museum 

  

Villa-Lobos: Concerto for guitar, A501 

Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras no. 9, A449 

Popular Brazilian songs by Carlos Antonio Jobim and 

others 

 

Doron Salomon, conductor 

Chico Pinheiro(Brazil), guitar 

Capoeira group 
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 לרוסיה באהבה

  19:00 – 2018לינואר  31

הרצאה מאת אירנה פרידלנד  - 20:00 – 2018לפברואר  1

 18:30בשעה 

 

עם רוסים במחווה לזכר חברי מקהלת הצבא -קונצרט שירי

 . 2016האדום שנספו בהתרסקות מטוס בדצמבר 

 

  48דו מז'ור, אופ' -צ'ייקובסקי: סרנדה ב

 53ברהמס: רפסודיה לאלט, אופ' 

 עם רוסיים בעיבודים לתזמורת קאמרית וזמר באס-שירי

 

 מנצח: אריאל צוקרמן

 אלט: נועה פרנקל

 )רוסיה(  באס:  דניס סדוב

הגברים מהמקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני וזמרים נבחרים 

 ממקהלות נוספות

 

 

 

For Russia with Love 

January 31, 2018 – 19:00 

February 1, 2018 – 20:00 - Lecture by Irena Friedland 

at 18:30 

 

A concert of Russian folk songs dedicated to the 

members of the Red Army Choir who died in the 

airplane crash of Dec. 2016 

 

Tchaikovsky: Serenade in C major, op. 48  

Brahms: Alto Rhapsody, op. 53 

Russian Folk Songs arranged for chamber orchestra 

and bass 

 

Conductor: Ariel Zuckermann 

Alto: Noa Frenkel  

Denis Sedov, bass 

Male singers of the Gary Bertini Israeli Choir and 

selected singers of various choirs 

 לאדינו מנדולינה -ספרד 

  19:00 – 2018למרץ  12

סיור ברחבי ת"א עם יוסי גולדברג,  - 20:00 – 2018למרץ  13

אביב )הבניין הישן( בשעה -נקודת מפגש בכניסה למוזיאון תל

 19:30, הסיור יסתיים ברחבת מוזיאון ת"א בשעה 18:00

  

 

 לתזמורתחוברים  נגני תזמורת כלי הפריטה הישראלית 25 

 .הקאמרית הישראלית בקונצרט חגיגת המנדולינה בגוון הלאדינו

 , לצד שירי לאדינו אהובים יצירות קלאסיות ישראליות

 

 

 קונצרטו לשני כינורות: י. גוטפריד

 נ. שריף: קונצ'רטו גרוסו

 קורלי: ״לה פוליה״

 ברנשטיין: קטעים מסיפור הפרברים

 משה: כוכבי בוקר-ב. בן

 פינותדה פאיה: כובע בשלוש 

שירי לאדינו אהובים בעיבודים של דניאל עקיבא, חגי גינזבורג 

וירון גוטפריד: מורנה, דורמה דורמה, אברהם אבינו, צור משלו, 

 אדון הסליחות ועוד 

  

 ירון גוטפריד:  מנצח

 כינור: אלינא גורביץ ויוליה בלגלי

 : קרן הדר זמרת

 ידטתזמורת כלי הפריטה הישראלית בניהולו של עדיאל שמ

Ladino Mandolina -Spain  

March 12, 2018 – 19:00 

March 13, 2018 – 20:00 - A tour around Tel-Aviv by 

Yosi Goldberg, meeting point at the Tel-Aviv Museum's 

entrance. at 18:00. The tour ends at the Tel-Aviv 

Museum of Arts at 19:30 

   

The 25 players of the Israeli Plectrum Orchestra join 

the Israel Chamber Orchestra in a Ladino-style 

mandolin concert, performing classical Israeli works 

alongside beloved Ladino songs 

  

Yaron Gottfried: Concerto for 2 violins 

N. Sheriff: Concerto Grosso 

Corello: "La Foglia" 

Bernstein: From "West side story" 

B. Ben Moshe: morning Stars 

De Falla: El sombrero de tres picos                                         

Much loved Ladino songs arranged by Daniel Akiva, 

Hagi Ginzburg and Yaron Gottfried: Morena, Durme 

Durme, Kuando el Rey Nimrod, Los Bilbilicos Cantan, 

Adon Haslichot and more.. 

 

Conductor: Yaron Gottfried  

Singer:  Keren Hadar 

The Israeli Plectrum Orchestra directed by Adiel 

Schmidt 
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 מיסה קריאולה -ארגנטינה 

  19:00 – 2018ליולי  9

יוסי גולדברג, נקודת סיור ברחבי ת"א עם  - 20:00 – 2018ליולי  10

, הסיור יסתיים 18:00מפגש בלאונרדו דה וינצ'י פינת קפלן בשעה 

  19:30ברחבת מוזיאון ת"א בשעה 

 

לכבוד יום העצמאות של ארגנטינה' קונצרט של יצירות המופת 

 המוכרות של רמירז ופיאצולה

לאחר הקונצרט תתקיים בלובי המוזיאון מילונגה )הרקדת טנגו ע"י 

 מופע(רקדני ה

 

 פלמיירי: גלוריה וקרדו, מתוך מיסה טנגו

 מיסה קריאולה: רמירז

 ארבע העונות בבואנוס איירס: פיאצולה

 טנגו אהובים מבחר קטעי

 

 דור-יזל בן'ג: מנצחת

 אלט: יונית קשד

 סופרן: מורן אבולוף

 )ארגנטינה) חואנחו מוסליני: בנדוניאון

 אנסמבל לטינואמריקאנו של נתן פורמנסקי

 זמרי קולגיום בהדרכת ישי שטקלר מקהלת

 רקדני טנגו : כריס ולילך דוארטה )ארגנטינה(

Misa Creola -Argentina  

July 9, 2018 – 19:00 

July 10, 2018 – 20:00 - A tour around Tel-Aviv by Yosi 

Goldberg, meeting point at Leonardo De Vinci St. corner 

Kaplan St. at 18:00. The tour ends at the Tel-Aviv 

Museum of Arts at 19:30 

  

In honor of Argentinean Independence Day, a concert of 

renowned pieces by Ramirez and Piazzolla 

Following the concert, dancers will teach the tango in the 

museum lobby 

  

Palmeri: Gloria and Credo, from Misa Tango 

Ramirez: Misa Criolla 

Piazzolla: The Four Seasons of Buenos Aires 

 

Conductor: Gisele Ben-Dor 

Alto: Yonit Shaked 

Soprano: Moran Abouloff 

Bandoneon: Juanjo Mosalini (Argentina)  

Ensamble Folklorico Latinoamericano 

The Tel Aviv Collegium Singers 

Chris and Lilach Doarte (Argentina), dancers 

 ENCORE -הבונוס 

 בין מוצרט לבאך

  19:00 – 2017לאוקטובר  17

הרצאה מאת אלינא גורביץ  – 20:00 – 2017לאוקטובר  18

 18:30בשעה 

 

 מפרקים!

מחלקים יצירה לשני חלקים ומחלקים את התזמורת לחטיבות 

 הנשיפה וכלי הקשת

  

 ק'" גראן פרטיטה"כלי נשיפה,  13-ל 10' סרנדה מס: מוצרט

 4-1פרקים  361

 WQ 182/1סימפוניה בסול מז'ור : באך' ע'פ'ק

 WQ 182/3סימפוניה בדו מז'ור : באך' ע'פ'ק

 ק'" גראן פרטיטה"כלי נשיפה,  13-ל 10' סרנדה מס: מוצרט

 7-5פרקים  361

 

 צוקרמן אריאל : מנצח

 

 

 

 

 

 

From Mozart to Bach 

October 17, 2017 – 19:00 

October 18, 2017 – 20:00 – Lecture by Elina Gurevich 

at 18:30 

 

Disassemble! 

Dividing Mozart into two parts and splitting the 

orchestra into string and wind sections 

 

Mozart: Serenade no. 10 for 13 woodwinds, "Gran 

Partita" K361, mov. 1-4 

C.P.E. Bach: Symphony in G major WQ182/1 

C.P.E. Bach: Symphony in C major WQ182/3 

Mozart: Serenade no. 10 for 13 woodwinds, "Gran 

Partita" K361, mov. 5-7 

 

Conductor: Ariel Zuckermann 
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 קזינו קונצרט

  19:00 – 2018ליולי  25

יוסי גולדברג, סיור ברחבי ת"א עם  - 20:00 – 2018ליולי  26

נקודת מפגש בכיכר התרבות ליד הקופות של הבימה בשעה 

 19:30, הסיור יסתיים ברחבת מוזיאון ת"א בשעה 18:00

  

 קונצרט סיום העונה לכבוד ט״ו באב  

 

 מרכיבים! 

אנחנו ממשיכים במסורת בה הקהל בונה את הקונצרט בזמן 

דרכי אמת. מופע אינטראקטיבי עשיר, תפריט מוזיקלי חדש, 

 הגרלה משעשעות והכרות אינטימית עם נגני התזמורת.

  

 

 אריאל צוקרמן: מנצח ומנחה

 ההילה פחימ: סופרן

Casino Concert 

July 25, 2018 – 19:00 

July 26, 2018 – 20:00 - A tour around Tel-Aviv by Yosi 

Goldberg, meeting point at Habima Square. at 18:00. 

The tour ends at the Tel-Aviv Museum of Arts at 19:30 

  

Season finale concert for Tu B'av 

 

Assemble! 

Our tradition of a concert in which the audience 

assembles the program live. An interactive and rich 

concert, a new musical menu, entertaining new raffle 

techniques and a close encounter with the orchestra 

 

Conductor and host: Ariel Zuckermann   

Soprano: Hila Fahima 

 FANTASIA -פנטזיה 

 םקונצרטי ילדי 

 איה פלוטו
מוזיאון ת"א, במסגרת מפסטיבל  - 2017לנובמבר  11

 11:00הפסנתר 
 11:00היכל המוזיקה ביפו  - 2017לנובמבר  18
 

 מקורי על פי ספרה של לאה גולדברג קונצרט תאטרלי
 סיפורו של פלוטו קם לחיים בביצוע מקורי ללחן מאת רני גולן. 

 מנצח: גיא פורת 
 זמרים/ שחקנים:

 עינת אזולאי 
 אלה תדמור 
 מעיין זיטמן
 אסף שגב 

Aye Pluto 
November 11, 2017 – Tel-Aviv Museum, as part of the 
Piano Festival – 11:00 
November 18, 2017 – Yafo Music center – 11:00 

 
An original theatrical concert based on Lea Goldberg's 
book. The story of Pluto comes to life in an original 
performance to the music of Rani Golan . 

Guy Porat, conductor 
Singers/ actors: 

Einat Azulay 
Ella Tadmor 
Maayan Zitmann 
Asaf Segev  

 פעמוני הלב
 12:30-ו 10:30היכל המוזיקה ביפו בשעות  - 2018לינואר  13
 

 מעשה במלך חכם וטוב שהעניק לבני עמו מתנה מיוחדת: 
 פעמונים קסומים, שביכולתם לבטא את רחשי הלב.  

כל מי שחש כאב או שמחה,  מוזמן למשוך בחבל הפעמונים 
 ליבו.    ולהשמיע את מנגינת

המלך הטוב הולך לעולמו ואת מקומו תופס אביר אמיץ אך 
 רשע. 

 הוא מצווה לבטל את הפעמונים!              
 שקט משתרר בכיכר העיר. דממה. 

עד שסוס אחד, זקן ואמיץ, סוסו האהוב של המלך, נזכר 
 …בפעמונים ומשנה את הכל

 
 אנסמבל פעמוני היד הישראלי "ענבלים" 

 ית שכטמןמנצחת: עיד
 םשחקנים: עמרי רווה, מעיין רחמי 

Bells of the heart 
January 13, 2018 – Yafo Music center – 10:30 and 12:30 

 
The tale of an old wise king who givse his people a 
special gift: magic bells which are able to express 
emotions . 

Anyone who feels pain or joy is welcome to ring the bells 
and play the tune of his heart. 

The good king passes away and in his place a brave but 
evil knight takes his place, ordering removal of the bells! 

Silence covers the town square, until an old, brave horse, 
the king's own favorite, remembers the bells and 

changes everything… 
 

The Inbalim Hand-bell Ensemble  
Idit Schechtman, conductor 
Omri Raveh, Maayan Rachamim, actors 
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 מוצרט תמיד ראשון
 12:30-ו 10:30היכל המוזיקה ביפו בשעות  - 2018למרץ  10
 

דול. כבר בגיל מוצרט היה ילד מאושר, מלא חיים ושובב ג
 שלוש הצליח לנגן להפליא בפסנתר ומהר מאד גם בכינור.

מוצרט שכולם בעצם קראו לו וולפי, רצה להשתעשע כל היום. 
הוא גנב את עוגת התפוחים מתרזה המבשלת, השתולל עם 
אחותו המחוננת נאנרל ועם הכלב האהוב שלו בימפרל, אבל 

יה גאון דבר לא עמד בפני האהבה שלו למוסיקה. הוא ה
מזהיר, החל להלחין בגיל חמש ולא הפסיק להפתיע את כל 

 הסובבים אותו.
ניצה שאול מגישה את סיפורו המדהים והמשעשע של מוצרט 

והמסע שלו לקונצרט המפורסם בו הופיע לפני הקיסר 
 והקיסרית בוינה. 

 
 ניצה שאול, שחקנית

 חמנצדורון סלומון, 

Mozart always First 
March 10, 2018 - Yafo Music center – 10:30 and 12:30 
 
Mozart was always a happy child, full of life and a big 
rascal. By age 3, he had managed to enchant people with 
his piano and violin performance. 
Mozart, who was called Woolfie by all, wanted to have 
fun all day long. He stole an apple pie from the cook, 
played with his sister and their dog, but nothing stood in 
his love for music. He was a bright genious, started 
composing at the age of 5 and did not stop surprising all 
around him  . Nitza Saul presents his amazing and fun 
story and his journey to a great concert before the 
Emperor and Empress of Vienna. 
 
Nitza Saul, actress 
Doron Salomon, conductor 

 בטהובן נוגע בצלילים
 12:30-ו 10:30היכל המוזיקה ביפו בשעות  - 2018ליוני  2
 

 הצגה מוזיקלית בה שומעים, רואים וגם נוגעים
 ליםבצלי

 
 לודוויג ואן בטהובן המלחין הנודע, נמצא
 בעיצומה של קריירה מוזיקלית מצליחה,

 כאשר לחרדתו הוא מתחיל לאבד את
 שמיעתו. מפגש עם מדען צעיר ומבריק בשם
 הנס, מוביל אותם למסע משותף של חיפוש

 אחר אבני היסוד של המוזיקה. במעבדתו
 הסודית, הנס מעביר את המוזיקה של

 רך חומרים שונים ומקבל תוצאהבטהובן ד 
 מפתיעה של צורות גאומטריות קסומות

 המוקרנות בחי על הבמה. בזכות הנס חוזר
 בטהובן להלחין יצירות מופת המהוות את פס

 הקול של הההצגה. לאחר סיום ביצוע הבכורה
 לאחת מיצירותיו, עומד בטהובן החירש על

 הבמה, מנותק מסביבתו, עד הרגע שבו מסובב
 המדען הנס כדי שיראה את התשואות אותו

 הרועמות של הקהל.
 

 מנצח: אריאל צוקרמן
 שחקן: פיודור מקרוב

Beethoven's touchable sounds 
June 2 2018 - Yafo Music center – 10:30 and 12:30 
 
A musical performance in which you hear, see, 
and touch the sounds 
 
Ludwig Van Beethoven, the famous composer, 
is in the midst of a successful musical career, 
when tragically, he begins to lose his hearing. An 
encounter with a brilliant young scientist named 
Hans leads them on a journey in search of the basic 
elements of music. In his secret laboratory, Hans 
transmits Beethoven’s music through different 
materials and finds surprising results of magical 
geometrical shapes projected live on the stage. 
Thanks to Hans, Beethoven returns to compose 
beautiful pieces which constitute the musical soundtrack 
of this show. At the conclusion of the premiere of one of 
his works, the deaf Beethoven stands there, 
disconnected from his environment, until Hans turns him 
around to see the audience applauding enthusiastically. 
 
Ariel Zuckermann, conductor 
Fyodor Makrov, actor 

 

 


