
קורס הקיץ 
 הבינלאומי 

לנגני כלי קשת 

22 ביולי - 9 באוגוסט 2018

המרכז למוסיקה 
קשת אילון 

בקיבוץ אילון 

מציינים 28 שנים לפעילות



  יום ד׳  25.7.18 

 12:00   כיתת אמן עם סרגיי אוסטרובסקי 
)ישראל(, כינור

 17:30   כיתת אמן עם טטיאנה מזורנקו 
)גרמניה-רוסיה(, ויולה

20:15  מבארוק עד רוק 
 קונצרט של יצירות מתקופות שונות, החל מהבארוק 

ועד ימינו
 

  יום ה׳  26.7.18 

12:00  כיתת אמן עם צ'אן ג'ו )סינגפור(, כינור
17:30  כיתת אמן עם חגי שחם )ישראל(, כינור 

 20:15  קונצרט ברוח רומנטית 
קונצרט של מוסיקה מהתקופה הרומנטית 

 
  יום ו׳  27.7.18 

12:00  כיתת אמן עם פול רוצ'ק )אוסטריה(, כינור 
17:30  כיתת אמן עם ואדים גלוזמן )ישראל(, כינור 

20:15  קונצרט מוסיקה קאמרית 
 אמנים בכירים מסגל הקורס - חגי שחם, צ'אן ג'ו, 

סרגיי אוסטרובסקי )כינור(; טטיאנה מזורנקו )ויולה(; 
הלל צרי )צ'לו(; יוליה גורביץ', יבגניה לקרניק )פסנתר( 

ונגנים ממשתתפי הקורס - מבצעים את היצירות הבאות: 
מנדלסון - שלישיית פסנתר מס' 1 ברה מינור       

שומן - רביעיית פסנתר במי במול מז'ור
צ'ייקובסקי - שישייה לכלי קשת ברה מינור "מזכרת 

מפירנצה"
 

  שבת  28.7.18 

 17:00  אירוע מוקדש להנריק שרינג
כולל הקדמה אודות הכנר הדגול מפי יצחק רשקובסקי, 

המנהל המוסיקלי של קשת אילון; דברים מפי אלמנתו - 
הגב‘ וולטראוד שרינג; ביצוע יצירות מפרי עטו ועיבודיו 

ויצירות שהתפרסם בביצוען, ע“י משתתפי הקורס וחברי 
 סגל - ביניהם אני שנרך, ואדים גלוזמן, אנג‘לה יופה, 

אדוארד לידל, יבגניה לקרניק ודניאל סרוסי   

באולם תוצג תערוכת תמונות המוקדשת לשרינג

שוחרי מוסיקה, תושבי האזור, ידידים יקרים,

 גם בקיץ זה - יתארחו במרכז למוסיקה קשת אילון  
עשרות נגני כלי קשת מרחבי העולם שיהפכו את אילון 

 שבגליל המערבי למרכז בינלאומי תוסס ומסקרן של 
עשיית מוסיקה איכותית. 

הקיץ נתמקד בדמותו של הכנר היהודי-פולני הנריק שרינג 
ונחגוג מלאת 70 שנים למדינת ישראל ו-80 לקיבוץ אילון, 

בנוסף לפעילויות הקבועות של קורס הקיץ - שיעורים 
 אישיים, כיתות אמן, מוסיקה קאמרית וקונצרטים מדי ערב.
הפעילויות הפתוחות לקהל יחלו ביום ב‘ 23 ביולי ויסתיימו 

ב-8 באוגוסט )כולל(. לכולן הכניסה חופשית, למעט 
 הקונצרטים באולם בר-אוריין וקונצרט הגאלה בת”א, 

להם ייגבו דמי כניסה המוקדשים לכיסוי ההוצאות.  

כולכם מוזמנים לעלות לאילון שבגליל המערבי וליהנות 
מחוויה מוסיקלית מרגשת באווירה בינלאומית!

להתראות, 
רמי שלמור, יצחק רשקובסקי, גלעד שיבא, ניצה אבידן          

  יום ב׳  23.7.18 

 20:15  קונצרט טרום פתיחה - "האחיות לוז" 
מופע ווקאלי חוצה ז'אנרים בסגנון ג'אז, בביצוע שלישיית 

זמרות ישראליות בעלות הרמוניה קולית מוקפדת 
וממגנטת  בקונכייה האקוסטית 

 
  יום ג׳  24.7.18 

17:30  כיתת אמן עם הלל צרי )ישראל(, צ'לו   
20:15  קונצרט חגיגי לפתיחת קורס הקיץ ה-28 

בביצוע חברי הסגל: 
 ואדים גלוזמן, אנג‘לה יופה; צ‘אן ג‘ו, אירינה ז‘לזנובה; 

חגי שחם, יוליה גורביץ‘; אני שנרך, קומי מאטסואו; 
טטיאנה מזורנקו; סרגיי אוסטרובסקי, רוסתאם ראחמדוב; 

הלל צרי ואריאל הלוי שיבצעו מיצירות סטרוינסקי, רוול, 
איזאי, שומן, בלוך, קרנק ושופן 

 

תוכנית אירועים מוסיקליים
➾



  יום א׳  29.7.18 

 17:30   כיתת אמן עם יצחק רשקובסקי 
)ישראל-אנגליה(, כינור 

 20:15  מיתרים חובקי עולם  
קונצרט יצירות המבוססות על מוסיקה עממית מארצות 

המוצא של משתתפי הקורס  בקונכייה האקוסטית  
 

  יום ב׳  30.7.18 

טיול למשתתפי הקורס - יום חופשי מפעילות לקהל 
 

  יום ג׳  31.7.18 

  1  20:15  מיתרים וירטואוזיים 
קונצרט יצירות וירטואוזיות לכלי קשת  

 
  יום ד׳  1.8.18 

12:00  כיתת אמן עם אני שנרך )ישראל-אנגליה(, כינור 
17:30  כיתת אמן עם פרנסואה גנרי )צרפת(, ויולה 

 20:15  מיתרים פוגשים מיתרים 
קונצרט לקול, כלי קשת ופסנתר מיצירות ברהמס, 

קורנגולד, פוצ‘יני ואחרים, בביצוע אנסטסיה קלוואן 
)סופרן( וזלטה חרשברג )מ. סופרן( מהאופרה הישראלית; 

משתתפי הקורס וחברי סגל - ביניהם גיא בראונשטיין, 
עמית פלד, אריאל הלוי, אירינה ז‘לזנובה ודניאל סרוסי

 
  יום ה׳  2.8.18 

12:00  כיתת אמן עם גיא בראונשטיין )ישראל(, כינור
 17:30   כיתת אמן עם שמואל אשכנזי 

)ישראל-ארה"ב(, כינור 
20:15  מוסיקה דה-קאמרה 

קונצרט סונטות לכלי קשת ולפסנתר 
 

  יום ו׳  3.8.18 

17:30  כיתת אמן עם חיים טאוב )ישראל(, כינור 
 20:15  קונצרט בסימן 70 לישראל

 כולל דברי פתיחה על נגינת כלי הקשת בישראל מפי 
יצחק רשקובסקי; ביצוע יצירות שנכתבו ע"י מלחינים 

ישראלים ומחרוזת שירים ישראלים שעובדה עבור 
אנסמבל קשת אילון, ע"י אריה בר-דרומא

 

  שבת  4.8.18 

 20:15  קונצרט מוסיקה קאמרית 
 אמנים בכירים מסגל הקורס - אני שנרך, שמואל אשכנזי, 

 איליה קלר, אולגה קלר, גיא בראונשטיין )כינור(; פרנסואה 
גנרי )ויולה(; אדוארד לידל )פסנתר( ונגנים ממשתתפי 

הקורס - מבצעים את היצירות הבאות: 
 בטהובן - שלישיית פסנתר ברה מז'ור אופ' 70 "הרוחות"

דבוז'אק - חמישיית כלי קשת במי במול מז'ור
גלזונוב - חמישיית כלי קשת בלה מז'ור

מנדלסון - שמיניית כלי קשת במי במול מז'ור 
  

  יום א׳  5.8.18 

 12:00  כיתת אמן עם עמית פלד )ארה"ב-ישראל(, צ'לו
17:30  כיתת אמן עם איליה ואולגה קלר )ארה"ב(, כינור

 20:15  אילון חוגגת 80
 קונצרט מחווה לקיבוץ אילון עם הכנר ג'יל אפאפ 

וקבוצת תלמידיו  בקונכייה האקוסטית  

  יום ב׳  6.8.18 

17:30  כיתת אמן עם אדוארד גראץ' )רוסיה(, כינור
  2  20:15  מיתרים וירטואוזיים 

קונצרט יצירות וירטואוזיות לכלי קשת

  יום ג׳  7.8.18 

 20:15  גאלה באילון - קונצרט סיום באילון, כולל 
 הופעת סולנים והרכבים קאמריים, "אנסמבל סולני ת"א" 

עם סולני קשת אילון בניצוח ברק טל ואנסמבל קשת אילון 
המורחב במחרוזת שירים ישראליים   

  יום ד׳  8.8.18 

קונצרט גאלה לסיום קורס הקיץ 2018 בבית 
האופרה-המשכן לאמנויות הבמה בת"א 

19:00 - קבלת פנים במבואת המשכן
20:00 - קונצרט חגיגי כולל הופעת סולנים והרכבים 

קאמריים; סולני קשת קשת אילון בשיתוף עם האופרה 
הישראלית ועם “אנסמבל סולני ת“א“, בניצוח ברק טל; 

אנסמבל קשת אילון המורחב במחרוזת שירים ישראליים
טל' להזמנת כרטיסים: סהר וורת' 052-3738887   ➾



  הקהל מוזמן להאזין גם ל:   

�   שיעורים אישיים הניתנים למשתתפים ע“י חברי סגל 
קשת אילון מדי יום לפני הצהריים בין 09:00 - 13:00 

בחדרי ההוראה 

�   חזרות של הרכבים קאמריים בהשתתפות חברי סגל 
ותלמידים )בתיאום עם המשרד(

  ולבקר ב:  

�   סדנת תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריכים 
 מוסמכים, ימים א‘-ה‘ בין 16:30-14:30 
באולם הספורט בקיבוץ )לצפייה בלבד(

�   אטליה לבנייה ושיפוץ של כינורות וקשתות במגדל 
ספריית התווים קומה 3 )בתיאום עם המשרד( 

�   ספריית התווים העומדת לרשות משתתפי הקורס מדי 
יום בין 14:00-09:00 / 17:30-15:00

   כרטיסים   

  סגל המורים הבכירים בקיץ 2018  

כינור 
 סרגיי אוסטרובסקי )ישראל( | ג'יל אפאפ )צרפת( 

שמואל אשכנזי )ישראל-ארה"ב( | גיא בראונשטיין )ישראל( 
ואדים גלוזמן )ישראל( | צ'אן ג‘ו )סינגפור( 

פול רוצ'ק )אוסטריה( | אולגה קלר )ארה"ב( 
איליה קלר )ארה"ב( | יצחק רשקובסקי )ישראל-אנגליה(

חגי שחם )ישראל( | אני שנרך )ישראל-אנגליה(
  

ויולה
פרנסואה גנרי )צרפת(  

טטיאנה מזורנקו )גרמניה-רוסיה(  
  

צ'לו
עמית פלד )ארה"ב-ישראל( | הלל צרי )ישראל(

  
אורחים בני כבוד

אדוארד גראץ' )רוסיה( | חיים טאוב )ישראל(
  

פסנתרנים
 יוליה גורביץ' )ישראל( | אריאל הלוי )ישראל( 

 אירינה ז'לזנובה )ישראל( | אדוארד לידל )אנגליה( 
יבגניה לקרניק )ישראל( | קומי מאטסואו )יפן( 

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(

כרטיסים לקונצרטים באילון באתר קשת אילון 
www.keshetei.org.il 

או בטל' 04-9858131/191

המחיר אחיד לכל הקונצרטים - 70 ש"ח 

 כרטיסים לקונצרט הגאלה בת“א 
בטל‘ 052-3728887 )סהר(

אולם בר אוריין והקונכייה האקוסטית 
נגישים לנכים 

 

הזכות לשינויים שמורה 

טכנולוגיות מתקדמות 
למיון ולאריזה

עשת אילון


