
21 ביולי - 8 באוגוסט 2019
בקיבוץ אילון
מציינים 29 שנים לפעילות 

 קורס הקיץ הבינלאומי
לנגני כלי קשת 

סגל האמנים הבכיר בקיץ 2019
סרגיי אוסטרובסקי )ישראל(כינור

ג'ודית אינגולפסון )איסלנד-ארה"ב( 
צ'אן ג‘ו )סינגפור( 

רובין ווילסון )אוסטרליה(
גרגורי קלינובסקי )ארה"ב( 

אולגה קלר )ארה"ב( 
איליה קלר )ארה"ב( 

פול רוצ'ק )אוסטריה( 
יצחק רשקובסקי )ישראל-אנגליה( 

אני שנרך )ישראל-אנגליה( 

טטיאנה מזורנקו )גרמניה-רוסיה(ויולה 
גארת' נוקס )אירלנד(

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

אורחים בני 
כבוד 

אדוארד גראץ' )רוסיה( 
חיים טאוב )ישראל( 

יוליה גורביץ' )ישראל( פסנתר 
קאורו וואדה )יפן( 

אירינה ז'לזנובה )ישראל( 
אדוארד לידאל )אנגליה( 
יבגניה לקרניק )ישראל( 
אנה קבלרובה )ישראל( 

רוסתאם ראחמדוב )טורקמניסטן( 
מיכאיל שילאייב )רוסיה( 

סדנת קדנצות 
ואילתור 

נעם סיון )ישראל(

אטליה לכינורות 
וקשתות 

דניאל שמידט )גרמניה( - קשתות 
יואב פינקלשטיין, אדם קורמן )ישראל( - כינורות 

סדנת ירי בקשת 
אולימפית 

פימה חיוטין, אייל נווה )ישראל(

ואדים גלוזמן, )ישראל(, כינור אמנים אורחים 
ולאדימיר סטופל )צרפת(, פסנתר 



שוחרי מוסיקה, תושבי האזור, ידידים יקרים,

הקיץ נתמקד בדמותו של ליאופולד מוצרט במלאת 300 שנים 
להולדתו. נכיר את שיטות ההוראה שלו ביחס לילדי הפלא 
הפרטיים שלו - הבת נאנרל והבן וולפגאנג אמדאוס - ונבחן 
דרך דמותו את תפקידו של "הורה נמר" בגידול ילדים מחוננים.

כמו כן נעסוק באמנות כתיבת הקדנצות לקונצ'רטי קלאסיים 
בסדנה מיוחדת בהנחיית נעם סיון - פסנתרן, מעבד, מלחין 
ומנצח. גם בנושא זה נתחבר לתקופתו של מוצרט ובני 

תקופתו.

גם בקיץ 2019 יתארחו במרכז למוסיקה קשת אילון עשרות 
נגני כלי קשת מרחבי העולם שיהפכו את אילון שבגליל 
המערבי למרכז בינלאומי תוסס ומסקרן של עשיית מוסיקה 

איכותית. 

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

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

תוכנית הקונצרט: 

סטוצ'בסקי - סוויטה חסידית 

מרקורי-בויאר - רפסודיה בוהמית )עיבוד ל-6 צ'לים(

גריג - סונטה לכינור ולפסנתר מס’ 3 בדו מינור, אופ’ 45

טרזאקיס - שירים ללא מילים

שימנובסקי - מיתוסים: לה פונטיין ד’ ארת’וס, אופ’ 30, מס’ 1 

ברטוק - שישה ריקודים רומניים עממיים

מושקובסקי - סוויטה לשני כינורות בסול מינור, אופ’ 71 

יום ד' 24.7.19

12:00 | כיתת אמן עם עמית פלד )ארה"ב-ישראל(, צ'לו

 16:00 | "הלחנה ואלתור של קדנצות לקונצ'רטי קלאסיים - 

מוצרט ובני תקופתו" - מבוא ופרזנטציה מפי נעם סיון )*(

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

20:15 | קונצרט אמנים צעירים  

יום ה' 25.7.19 

12:00 | כיתת אמן עם אולגה קלר )ארה"ב(

17:30 | כיתת אמן עם איליה קלר )ארה"ב( 

20:15 | קונצרט אמנים צעירים  

יום ו' 26.7.19 

12:00 | כיתת אמן עם פול רוצ'ק )אוסטריה(, כינור 

17:30 | כיתת אמן עם רובין ווילסון )אוסטרליה(, כינור 

20:15 | קונצרט מוסיקה קאמרית בביצוע אמנים בכירים: סרגיי 

אוסטרובסקי, רובין ווילסון, אני שנרך, איליה קלר, אולגה קלר 

)כינור(; טטיאנה מזורנקו )ויולה(; עמית פלד )צ'לו(; אירינה 

ז'לזנובה, יוליה גורביץ' )פסנתר( ובהשתתפות אמנים צעירים

תוכנית הקונצרט: 

קודאי - דואו לכינור ולצ'לו, אופ' 7

שומן - חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופ' 44

H. 313 מרטינו - שלושה מדריגלים לכינור ולוויולה

דבוז'אק - חמישיית פסנתר מס' 2 בלה מז'ור, אופ' 81 

שבת 27.7.19 

17:00 | "ליאופולד מוצרט וילדי הפלא" - מחווה לליאופולד מוצרט 

לציון 300 שנים להולדתו

הקדמה מפי יצחק רשקובסקי; הופעת נגנים צעירים ואלתור 

על נושאים של מוצרט בביצוע נעם סיון

יום א' 28.7.19

17:30 | כיתת אמן עם סרגיי אוסטרובסקי )ישראל(, כינור

20:15 | קונצרט אמנים צעירים' - "מיתרים חובקי עולם" קונצרט 
יצירות המבוססות על מוסיקה עממית מארצות המוצא של 

משתתפי הקורס ◀ בקונכייה האקוסטית

יום ב' 29.7.19

טיול למשתתפי הקורס - יום חופשי מפעילות לקהל 

יום ג' 30.7.19 

17:30 | כיתת אמן עם הלל צרי )ישראל(, צ'לו 

 20:15 | קונצרט אמנים צעירים  - 
"קדנצות קלאסיות ואלתורים" 

יום ד' 31.7.19

12:00 | כיתת אמן עם גארת' נוקס )אירלנד(, ויולה 

17:30 | כיתת אמן עם אני שנרך )ישראל-אנגליה(, כינור

20:15 | קונצרט אמנים צעירים  

יום ה' 1.8.19

12:00 | כיתת אמן עם צ'אן ג'ו )סינגפור(, כינור

"ליאופולד מוצרט - מורה ואב", מוקדש לליאופולד מוצרט, במלאת 
300 שנים להולדתו

17:30 | מבוא ומצגת מפי יצחק רשקובסקי 

20:15 | קונצרט אמנים צעירים  - ביצירות של ליאופולד ובנו וולפגנג 
אמדיאוס, ג'וזפה טרטיני, יוזף היידן ואחרים

יום ו' 2.8.19

17:30 | כיתת אמן עם חיים טאוב )ישראל(, כינור
20:15 | קונצרט מוסיקה קאמרית בביצוע אמנים בכירים: ג'ודית 
אינגולפסון, גרגורי קלינובסקי, צ'אן ג'ו )כינור(; גארת' נוקס 
)ויולה(; הלל צרי )צ'לו(; ולדימיר סטופל, מיכאל שילאייב 

)פסנתר( ובהשתתפות אמנים צעירים
תוכנית הקונצרט: 

דבוז'אק - רביעיית פסנתר מס' 2 ברה מז'ור, אופ' 23
שנברג - "ליל הוד" אופ' 4

ברהמס - רביעיית פסנתר מס' 1 בסול מינור אופ' 25 

שבת 3.8.19 

 20:15 | קונצרט אמנים צעירים  

יום א' 4.8.19

12:00 | כיתת אמן עם גרגורי קלינובסקי )ארה"ב(, כינור

17:30 | כיתת אמן עם ג'ודית אינגולפסון )איסלנד-ארה”ב(, כינור 

 20:15 | קונצרט אמנים צעירים 
"מוסיקה בחיוך" ◀ בקונכייה האקוסטית

יום ב' 5.8.19

12:00 | קונצרט אמנים צעירים  

17:30 | כיתת אמן עם אדוארד גראץ' )רוסיה(, כינור

20:15 | קונצרט אמנים צעירים  

יום ג' 6.8.19

20:15 | גאלה באילון - קונצרט סיום באילון - כולל הופעת סולנים, 
הרכבים קאמריים ואנסמבל קשת אילון 

יום ד' 7.8.19 

 קונצרט גאלה לסיום קורס הקיץ 2019
בבית האופרה-המשכן לאמנויות הבמה בת"א 

19:00 | קבלת פנים במבואת המשכן

20:00 | קונצרט חגיגי כולל הופעת סולנים, הרכבים קאמריים ואנסמבל 
קשת אילון 

טל' להזמנת כרטיסים: סהר וורת' 052-3738887

 יום ב' 22.7.19 

 20:15 | קונצרט טרום פתיחה 
"ערבי - מערבי" בביצוע אנסמבל "ששבש"

חמישה נגנים מהשורה הראשונה מבצעים רפרטואר נבחר 
ממזרח וממערב ◀ בקונכייה האקוסטית 

יום ג' 23.7.19

17:30 | כיתת אמן עם ואדים גלוזמן )ישראל(, כינור 

20:15 | קונצרט פתיחה חגיגי של קורס הקיץ ה-29 בביצוע אמנים 
בכירים מסגל הקורס: סרגי אוסטרובסקי, אני שנרך, איליה 
קלר, אולגה קלר )כינור(; טטיאנה מזורנקו )ויולה(; עמית פלד 
)צ’לו(; אנה קבלרובה, אדוארד לידל, רוסתאם ראחמדוב, יוליה 

גורביץ' )פסנתר( 

2019 קיץ  מוסיקליים  אירועים  תוכנית 



שימו לב
* הסדנה של נעם סיון - "הלחנה ואלתור של קדנצות לקונצ'רטי 
קלאסיים - מוצרט ובני תקופתו" תתקיים בין 24 ל-30 ביולי. לפרטים 

נוספים נא לפנות למשרד קשת אילון.

* מרבית תוכניות הקונצרטים הנערכים מדי ערב נקבעת רק יום-
יומיים לפני הקונצרט. המעוניינים לקבל מידע על תוכנית של 
קונצרט ספציפי - מוזמנים ליצור קשר עם משרד קשת אילון יום 

לפני הקונצרט. 

הקהל מוזמן גם לאירועים הבאים: 
שיעורים אישיים הניתנים למשתתפים על ידי חברי סגל קשת אילון 	·

מדי יום בין 13:00-09:00 בחדרי ההוראה

כיתות אמן שמעבירים אנשי הסגל באולם בר-אוריין )ראו פירוט 	·
בתוכנית האירועים( 

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

חץ מקשת אילון - תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריכים 	·
מוסמכים, ימים א'-ה' בין 16:30-14:30 באולם הספורט בקיבוץ 

)לצפייה בלבד(

אטליה לבנייה ותחזוקה של כינורות וקשתות בקומה השלישית 	·
במגדל התווים )בתיאום עם המשרד( 

ספריית התווים בקומת הקרקע של מגדל התווים העומדת לרשות 	·
/  13:00-09:00 בין  יום  ולקהל הרחב מדי   משתתפי הקורס 

17:15-15:00

רכישת כרטיסים 
 כרטיסים לקונצרטים באילון באתר קשת אילון -	·

 www.keshetei.org.il  או בטל' 04-9858191/131
מחיר אחיד לכל הקונצרטים באילון - 70 ש"ח 

כרטיסים לקונצרט הגאלה בתל אביב בטל' 052-3738887 )סהר(	·

אולם בר-אוריין והקונכייה האקוסטית נגישים לנכים 	·

הזכות לשינויים שמורה 	·

כל ההכנסות קודש לכיסוי הוצאות הפעילות של קשת אילון	·

המרכז למוסיקה קשת אילון | קיבוץ אילון, גליל מערבי 2284500

טל' 04-9858191.131 | פקס 04-9806766

office@kesheteilon.org.il | www.keshetei.org.il


