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פסטיבל המוסיקה

כרטיסים לכל מופעי הפסטיבל ניתן לרכוש בטלפון 09-9569430
הנחה לגמלאים, תלמידים וחיילים

פסטיבל כפר שמריהו
צבי פלסר, מנהל אמנותי

פנינה רבינוביץ, מנהלת מרכז וייל
פרופ’ ינעם ליף, אורה הולין, חברי הנהלה

מרכז וייל לתרבות וקהילה
רח’ הנוטע 6, כפר שמריהו 46910
נשמח לעמוד לרשותכם בימים:

א’-ה’ בין השעות 14:00-09:00, 18:00-16:00
טל. 09-9569430, פקס. 09-9502986

odit@kfar.org.il :דוא”ל
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קונצרט מס. 2
דניאל הס � צ’לו )13(

פזית גל � פסנתר

ולפסנתר  לצ’לו  סונטה   - יחזקאל בראון 
2002/1994 )ביצוע בכורה עולמי(

א.דבוז’אק - רונדו לצ’לו ולפסנתר, אופוס 94

שלישיית ירושלים:

רועי שילוח � כינור
אריאל טושינסקי � צ’לו

ירון רוזנטל � פסנתר

שלישייה ב-לה מז’ור לפסנתר,   - י. היידן 
לכינור ולצ’לו, הובוקן 25, מספר 18

אסטור פיאצולה - טנגו מתוך מתוך “ארבע 
העונות בבואנוס איירס”

2 בדו מינור   שלישייה מס’   - פ. מנדלסון 
לפסנתר ולכלי קשת, אופוס 66

קונצרט מס. 1
מרים פריד � כינור

אורי קם � ויולה
צבי פלסר � צ’לו

אילן רכטמן � פסנתר

מז’ור,  במול  ב-מי  רביעייה   - ל.ו. בטהובן 
אופוס 16 לפסנתר ולכלי קשת

מינור  ב-רה   -  3 מס’  סונטה   - ברהמס  י. 
לכינור ולפסנתר, אופוס 108

מינור  ב-דו   3 מס’  רביעייה   - ברהמס  י. 
לפסנתר ולכלי קשת, אופוס 60

יום חמישי, 27 במאי, ב-20:30
בית משפחת בורשטיין, רח’ האורנים 8

חניה בחניון מרכז וייל, כניסה משביל החצבים

יום שישי, 28 במאי, ב-18:00
בית משפחת אלון, רח’ הנוטע 5

יום שישי, 28 במאי, ב-21:00
בית משפחת נחשון, רח’ האורנים 51

מוצ”ש, 29 במאי, ב-20:30
אודיטוריום מרכז וייל, 

רח’ הנוטע 6

שבת, 29 במאי, ב-17:00
מועדון ספורט כפר שמריהו

רח’ קרן היסוד 14
הכניסה ללא תשלום

קונצרט מס. 3
ערב מוסיקלי 

יוני רכטר מנגן ושר עם:
יעל נחשון, יוראי אורון, טל כהן,

יעל צבי, איתי פרל

יוני רכטר הוא בין המוסיקאים הישראלים 
החשובים והמעניינים ביותר בארצנו.

בעשרות השירים שהלחין, עיבד והפיק 
מוסיקלית, יצר רכטר מגוון סגנוני רחב 
ושילב השפעות רבות ליצירת אמירה 
רכטר הלחין תמיד  אישית מרתקת. 
במקוריות, ברגישות רבה לתמלילים, 

ועבור מיטב המבצעים.

גם 30 שנה אחרי שהתחיל להלחין, הוא 
עדיין פורה ורבגוני כפי שהיה תמיד.

קונצרט מס. 5
הסינפונייטה הישראלית באר שבע

דורון סלומון � מנצח

סולנים:
מרים פריד � כינור

צבי פלסר � צ’לו

ראוול - קברו של קופרן 

י. ברהמס - קונצ’רטו כפול ב-לה מינור 
לכינור, לצ’לו ולתזמורת, אופוס 102

הפסקה

מוצרט - סימפוניה מס’ 40

קונצרט מס. 4
“קסם המתכת”: החמישייה הישראלית 

לכלי הנשיפה והמתכת

גיא שריג � חצוצרה 
יובל שפירא � חצוצרה  

ברק ייבין � קרן יער
ירון הרינג � טרומבון 
נועם נחמיה � טובה 

קונצרט מוסבר לכל המשפחה, מלווה 
בסיפורים חינניים והדגמת הכלים.

באך  מהרנסנס,  קלאסית  מוסיקה 
ומוסיקה  קלה  מוסיקה  ומנדלסון, 
מקורית לחמישיית כלי נשיפה ממתכת, 
הנשפנים  טובי  ידי  על  המבוצעת 

בישראל.


