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פסטיבל כפר שמריהו

אשר פיש   מנהל אמנותי

יוסי שיפמן   תיאום אמנותי

פנינה רבינוביץ   מנהלת

אורה הולין   חברת הנהלה

בחסות המועצה המקומית כפר שמריהו

מרכז וייל לתרבות¨ ספורט¨ פנאי וקהילה

¥∂π±∞ הנוטע ∂¨ כפר שמריהו ßרח

±∏∫∞∞≠±¥∫∞∞ ¨±≤∫∞∞≠∞π∫∞∞ בין השעות ßה≠ßנשמח לעמוד לרשותכם בימים∫ א

weil@kfar.org.il ∫דוא¢ל ¨∞π≠πµ∞≤π∏ Æפקס ¨∞π≠πµ∂π¥≥∞ Æטל

w w w . k f a r . o r g . i l≤∞∞∏ פסטיבל המוסיקה כפר שמריהו

החברים של אשר פיש ≠ פסטיבל למוסיקה קאמרית

 ≤πÆµ≠≥±ÆµÆ≤∞∞∏



שישי ∏∞ÆµÆ∞≤¨ בשעה ∞∞∫≥≥
בית משפחת בית≠און¨ דרך הגנים ∑

חן צימבליסטה¨ מרימבה וכלי הקשה
נדב רובינשטיין¨ פסנתר 

יוהן סבסטיאן באך
הקונצßרטו לכינור בלה מינור בעיבוד למרימבה 

הייטור וילה לובוס 
  µ ßבאכיאנס ברזיליירס מס

חן צימבליסטה 
אימפולס 

אסטור פיאצולה 
פרקנפה 

מנחם ויזנברג  
¢למימי¢ 

ניי רוזאורו
שירים ברזיליים 

גßורגß גרשווין 
יש לי קצב

שבת ∏∞ÆµÆ±≤¨ בשעה ∞∞∫∑±
קונצרט ליד הבריכה

øøøø¨ ניהול אמנותי¨ תופים¨ כלי הקשה וקולות

øøøø¨ ניהול אמנותי¨ תופים¨ כלי הקשה וקולות

מוצ¢ש ∏∞ÆµÆ±≤¨ בשעה ∞∞∫±≥
אודיטוריום ווייל

הקמארטה הישראלית¨ ירושלים 
אשר פיש¨ מנצח ופסנתרן
לינדה פבלקה¨ מצו סופרן

וולפגנג אמדאוס מוצרט
קונצßרטו מסß ¥± לפסנתר ולתזמורת קπ ß¥¥ במי במול מזßור

יוזף היידן
אריאדנה בנקסוס קנטטה למצו ולתזמורת 

אוטורינו רספיגי
אריאדנה בנקסוס קנטטה למצו סופרן ולתזמורת 

יוזף היידן
סימפוניה

חמישי ∏∞πÆµÆ≥¨ בשעה ∞≤∫∞≥
בית משפחת טמיר¨ האורנים ∂≤

רסיטל לקול ופסנתר∫
לינדה פבלקה¨ מצו סופרן

גבי בוקובסקי¨ אבוב
ניתאי צרי¨ כינור

אשר פיש¨ פסנתר

בתכנית∫
רוברט שומן

ßאהבת אישה וחייהß
מלים∫ אדלברט שמיסו

מנחם ויזנברג

ßציפור כלואהß
מחזור שירי יאיר הורביץ

רוברט שומן
∑∞ ßיו ואלגרו אופßאדג

שישי ∏∞ÆµÆ∞≤¨ בשעה ∞≤∫∏±
בית משפחת צימרמן¨ קרן היסוד ∏±

אשר פיש¨ פסנתר 
רביעית דפנה ©חברי התזמורת הפילהרמונית הישראלית®

דרורית פאלק¨ כינור
אמנון פאלק¨ כינור

אמיר ון דר האל¨ ויולה
יורם אלפרין¨ צßלו

ארווין דבורזßק
שלישייה לפסנתר¨ כינור וצßלו אופπ∞ ß ≠ שלישיית דומקי

µ± ßור אופßרביעייה  לכלי קשת במי במול מז
חמישייה בלה מזßור אופß ±∏ לפסנתר ולרביעיית כלי קשת


