המרכז למוסיקה קשת אילון Keshet Eilon Music Center

קשת אילון
כיתות אמן בינלאומיות
לכינור וכלי קשת
 23ביולי  10 -באוגוסט 2017
מציינים  27שנים לפעילות

שוחרי מוסיקה ,תושבי האזור ,ידידים יקרים,
ושוב אתכם...
גם הקיץ הזה  -עשרות נגני כלי קשת מרחבי העולם שיתארחו
במרכז למוסיקה קשת אילון  -ישובו ויהפכו את אילון שבגליל
המערבי למרכז של עשיית מוסיקה  -צעיר ,תוסס ומסקרן.
במקביל לפעילויות הקבועות של הקורס  -שיעורים אישיים,
כיתות אמן ,נגינת מוסיקה קאמרית ,סדנת ירי בקשת אולימפית
וקונצרטים מדי ערב ,נתמקד בדמותם ובמורשתם של הכנרים
ברוניסלב הוברמן ומישה אלמן ,ונעסוק גם בנושא הקשת -
כחלק בלתי נפרד מהכינור.
הפעילויות הפתוחות לקהל יחלו ביום ב'  24ביולי ויסתיימו
ב 8-באוגוסט (כולל) .לכולן הכניסה חופשית ,למעט הקונצרטים
באולם בר-אוריין ,להם ייגבו דמי כניסה המוקדשים לכיסוי
ההוצאות.
כולכם מוזמנים לעלות לאילון שבגליל המערבי וליהנות
מחוויה מוסיקלית מרגשת באווירה בינלאומית!
להתראות,
איציק שריר ,יצחק רשקובסקי ,גלעד שיבא ,ניצה אבידן

סגל המורים הבכירים בקיץ 2017
כינור :סרגיי אוסטרובסקי (ישראל) | שמואל אשכנזי (ישראל-ארה"ב)
טניה בקר-בנדר (גרמניה) | ואדים גלוזמן (ישראל) | צ'אן ג'ו (סינגפור)
גריגורי קלינובסקי (ארה"ב) | פול רוצ'ק (אוסטריה)
יצחק רשקובסקי (ישראל-אנגליה) ,אני שנרך (ישראל-אנגליה)
ויולה :טטיאנה מזורנקו (גרמניה-רוסיה) | מיגל דה סילבה
(צרפת-שוויץ)
צ'לו :עמית פלד (ארה"ב-ישראל) | הלל צרי (ישראל)
אורחים בני כבוד :אדוארד גראץ' (רוסיה) | חיים טאוב (ישראל)
רוזה פיין (גרמניה)
פסנתרנים :יוליה גורביץ' (ישראל) | אריאל הלוי (ישראל)
נעמן וגנר (ישראל) | אירינה ז'לזנובה (ישראל)
פטר יריקובסקי (צ'כיה) | יבגניה לקרניק (ישראל)
דניאל סרוסי (ישראל) | רוסתאם ראחמדוב (טורקמניסטן)
אטליה לכינורות וקשתות :דניאל שמידט (גרמניה) ,קשתות;
יואב פינקלשטיין (ישראל) ,כינורות
סדנת ירי בקשת אולימפית :פימה חיוטין ,אייל נווה (ישראל)

אקורדים מיוחדים בקיץ 2017
יום ב'  24ביולי "בסגנון לטיני ועוד - "...קונצרט טרום פתיחה
בקונכייה האקוסטית
בהשתתפות הפסנתרן רוסתאם ראחמדוב (טורקמניסטן) ,הכנרים
אלנה טארוסיאן וליאוניד בארנוב (רוסיה) ואחרים
יום ג'  25ביולי קונצרט חגיגי לפתיחת קורס הקיץ 2017
בהשתתפות הפסנתרן איתמר גולן ,השב לקשת אילון לאחר
שנים רבות ,והכנר איסקנדר ווידג'אג'ה ,בוגר קשת אילון בשנים
 .2010-2008כמו כן יופיעו ליה ז'ו (כינור) ,מאיה טל (ויולה),
אורי רון (צ'לו) ,אריאל הלוי (פסנתר) ואירינה ז'לזנובה (פסנתר).
יום ה'  27ביולי מחווה לברוניסלב הוברמן במלאת  70לפטירתו
קונצרט מיוחד לזכרו של הוברמן ,מייסד התזמורת הפילהרמונית
הארץ-ישראלית (היום הפילהרמונית הישראלית) .המנהל
המוסיקלי של קשת אילון יצחק רשקובסקי יציג את סיפור חייו
ומורשתו.
יום ו'  28ביולי ,שבת  5באוגוסט דור לדור מביע אומר
קונצרטים של אמנים בכירים חברי סגל קשת אילון ונגנים
ממשתתפי קורס הקיץ ,המבצעים ממיטב היצירות למוסיקה
קאמרית לכלי קשת ולפסנתר.

שבת  29ביולי מחווה למישה אלמן
קונצרט מיצירותיו ועיבודיו של הכנר הנודע ,שעל צליל נגינתו נאמר
ש"איננו בר חיקוי"  -ואחריו  -טקס קריאת ספריית התווים של קשת
אילון על שם מישה אלמן ,בנוכחות נכדותיו דנה פרינץ
וטרי מגנין ,שיגיעו במיוחד מארה"ב.
יום ו'  4באוגוסט הקשת במרכז הבמה
 17:30סיפורה של הקשת מיום המצאתה ועד ימינו אלה .נתחקה
אחר מוצאה של הקשת והאסכולות הנפוצות היום בבנייתה  -בעזרת
המנהל המוסיקלי יצחק רשקובסקי והמומחה העולמי לבניית
קשתות  -דניאל שמידט (גרמניה).
 20:15קונצרט מיוחד בו ישתמשו הנגנים בקשתות מסוגים שונים
ומתקופות שונות .תנכח בקונצרט הגב' נעמי לוין (ישראל) שתרמה
 2קשתות איכותיות למאגר הכלים של קשת אילון
יום ד'  9באוגוסט קונצרט הגאלה לסיום קורס הקיץ 2017
בקונצרט שיתקיים בבית האופרה-המשכן לאמנויות הבמה בת"א
יוצגו הפעילויות המוסיקליות השונות של קשת אילון לאורך
השנה ובקורס הקיץ ,כולל הופעת סולנים ,הרכבי מוסיקה קאמרית
והאנסמבל של כל נגני ומורי הקורס.

הקהל מוזמן להאזין
לשיעורים אישיים הניתנים למשתתפים

לקונצרטים ממיטב הרפרטואר לכלי קשת

ע"י חברי סגל קשת אילון ,לפני הצהריים,
בין  13:00 - 9:00בחדרי ההוראה

בביצוע נגנים מרחבי תבל
 20:15באולם בר-אוריין או בקונכייה האקוסטית

לכיתות אמן לכלי קשת עם סגל אמנים בכיר

לחזרות של הרכבים קאמריים

 12:00ו 17:30-באולם בר-אוריין

בהשתתפות חברי סגל ותלמידים ,בתיאום עם המשרד

פעילויות נוספות
חץ מקשת אילון תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריכים מוסמכים ,ימים א'-ה' ,16:30-14:30 ,באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד)
אטליה לבניה ושיפוץ של כינורות וקשתות קומה  3במגדל התווים ,בתיאום עם המשרד
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כל ההכנסות קודש לכיסוי הפעילות של מרכז המוסיקה קשת אילון

עשת אילון
טכנולוגיות מתקדמות
למיון ולאריזה

קשת אילון  -תוכנית אירועים מוסיקליים קיץ 2017
כיתות אמן ופעילויות אחרות באולם בר-אוריין

12:00

 20:15קונצרטים
באולם בר-אוריין או בקונכיה האקוסטית

17:30

ב' 24.7

קונצרט טרום פתיחה בסגנון לטיני ועוד...
בבביצוע הפסנתרן רוסתאם ראחמדוב ,הכנרים אלנה טארוסיאן,
ליאוניד בארנוב ואחרים
בקונכייה האקוסטית

ג' 25.7

ד' 26.7

ה' 27.7

ו' 28.7

ש' 29.7

עמית פלד

קונצרט חגיגי לפתיחת קורס הקיץ 2017

(ארה"ב-ישראל) ,צ'לו

עם :ליה ז'ו (כינור) ,איתמר גולן (פסנתר); מאיה טל (ויולה) ,אירינה ז'לזנובה
(פסנתר); אורי רון (צ'לו) ,אריאל הלוי (פסנתר); איסקנדר ווידג'אג'ה (כינור)

טטיאנה מזורנקו

סרגיי אוסטרובסקי

מיתרים וירטואוזיים 1

(גרמניה-רוסיה) ,ויולה

(ישראל) ,כינור

מבחר יצירות וירטואוזיות לכלי קשת

טניה בקר-בנדר

פול רוצ'ק

מחווה לברוניסלב הוברמן ,מייסד התזמורת הפילהרמונית הישראלית

(גרמניה) ,כינור

(אוסטריה) ,כינור

קונצרט מיוחד כולל הקדמה מפי יצחק רשקובסקי

רוזה פיין

חיים טאוב

קונצרט מוסיקה קאמרית

(גרמניה) ,כינור

(ישראל) ,כינור

הרכבים מעורבים של אמנים בכירים מסגל הקורס  -אני שנרך ,טניה בקר-בנדר,
דניאלה סוכובה ,סרגיי אוסטרובסקי (כינור); טטיאנה מזורנקו (ויולה);
עמית פלד (צ'לו); יוליה גורביץ' (פסנתר)  -ונגנים ממשתתפי הקורס  -מבצעים
את היצירות הבאות:
ל.ו .בטהובן  -סרנדה לשלישיית כלי קשת ברה מז'ור ,אופ' 8
ב .סמטנה  -שלישיית פסנתר בסול מז'ור ,אופ' 15
ד .שוסטקוביץ'  2 -קטעים לשמיניית כלי קשת ,אופ' 11
פ .שוברט  -שלישיית פסנתר מס'  2במי במול מז'ורD 929 ,

מוסיקה בחיוך

17:00קונצרט נגני הקורס
עם הפסנתרן איתמר גולן

 17:45מחווה לכנר הנודע מישה אלמן

איסקנדר ווידג'אגה (אינדונזיה) ומשתתפי הקורס
בקונכייה האקוסטית

כולל דברים לזכרו מפי נכדותיו וביצוע
יצירות שכתב ועיבד

א' 30.7

ב' 31.8

יצחק רשקובסקי

בצל המהפכה

(ישראל-אנגליה) ,כינור

יצירות שחוברו במחצית הראשונה של המאה ה20-

יום חופשי מפעילות  -טיול למשתתפי הקורס

ג' 1.8

מבארוק עד רוק
יצירות מתקופות שונות ,החל מהבארוק ועד ימינו

ד' 2.8

ה' 3.8

ואדים גלוזמן

מיגל דה סילבה

ברוח רומנטית

(ישראל) ,כינור

(צרפת-שוויץ) ,ויולה

מוסיקה מהתקופה הרומנטית

אני שנרך

שמואל אשכנזי

מיתרים וירטואוזיים 2

(ישראל-אנגליה) ,כינור

(ארה"ב-ישראל) ,כינור

מבחר יצירות וירטואוזיות לכלי קשת

סיפורה של הקשת מיום
המצאתה ועד ימינו -
מגישים יצחק רשקובסקי
ודניאל שמידט

הקשת במרכז הבמה

ו' 4.8

יום מוקדש לקשת

ש' 5.8

ביצוע יצירות בשימוש בקשתות שונות ומתקופות שונות

קונצרט מוסיקה קאמרית
הרכבים מעורבים של אמנים בכירים מסגל הקורס :שמואל אשכנזי,
יצחק רשקובסקי ,צ'אן ג'ו ,גריגורי קלינובסקי (כינור); מיגל דה סילבה (ויולה);
הלל צרי (צ'לו); נעמן וגנר (פסנתר)  -ונגנים ממשתתפי הקורס  -מבצעים את
היצירות הבאות:
ר .שטראוס  -שישייה לכלי קשת מתוך האופרה "קפריצ'יו" אופ' 279 a TRV ,85
ג .פורה  -רביעיית פסנתר מס'  1בדו מינור ,אופ' 15
י .ברהמס  -חמישיית כלי קשת מס'  2בסול מז'ור ,אופ' 111

א' 6.8

ב' 7.8

הלל צרי

צ'אן ג'ו

מיתרים מסביב לעולם

(ישראל) ,צ'לו

(סינגפור) ,כינור

יצירות המבוססות על מוסיקה עממית מארצות המוצא של משתתפי הקורס
בקונכייה האקוסטית

גריגורי קלינובסקי

אדוארד גראץ'

מוסיקה דה קאמרה

(ארה"ב) ,כינור

(רוסיה) ,כינור

סונטות לכלי קשת ולפסנתר

ג' 8.8

גאלה באילון
קונצרט סיום חגיגי של קורס הקיץ ,כולל ביצוע יצירות מתוכנית קונצרט
הגאלה בתל אביב ע"י סולנים ,הרכבי מוסיקה קאמרית ואנסמבל קשת אילון.

ד' 9.8

קונצרט גאלה בבית האופרה  -המשכן לאמנויות הבמה בתל אביב
 19:00קבלת פנים במבואת המשכן
 20:00קונצרט גאלה לסיום קורס ,כולל הופעות סולנים,
נגינת מוסיקה קאמרית ואנסמבל קשת אילון
טל' להזמנת כרטיסים :סהר וורת' 052 -3738887

כרטיסים לקונצרטים באילון טל04 - 9858131/191 .
אולם בר-אוריין והקונכייה האקוסטית נגישים לנכים
הזכות לשינויים שמורה

מחיר כל הקונצרטים  .₪ 70לקונצרטים בקונכייה הכניסה חופשית

