
קורס הקיץ הבינלאומי ה-31 לכלי קשת בקשת אילון
 יתקיים השנה בפורמט היברידי (וירטואלי ו״חי״ במקביל)

ניהול מוסיקלי: יצחק רשקובסקי

הקורס הוירטואלי ייערך ברחבי העולם בין 25 ביולי ל-11 באוגוסט, 2021
הקורס החי ייערך בקשת אילון בישראל בין 1 ל-11 באוגוסט, 2021

 שמחים ונרגשים להזמין את הקהל הרחב
להגיע לגליל המערבי ולחגוג איתנו את שובה של המוסיקה החיה בקשת אילון שבצפון

סגל המורים הבכירים בקיץ 2021

כינור:  סרגיי אוסטרובסקי (ישראל)
שמואל אשכנזי (ישראל-ארה״ב)

ואדים גלוזמן (ישראל)
רובין וילסון (אוסטרליה)

חיים טאוב (ישראל)
ג׳ו צ׳אן (סינגפור)

אולגה קלר (ארה״ב)
איליה קלר (ארה״ב)

יצחק רשקובסקי (ישראל-אנגליה)
רועי שילוח (ישראל)

אני שנרך (ישראל-אנגליה)

Ivry Gitlis Chairגיא בראונשטיין (ישראל) - 

אטלייה לכלי קשת
אדם קורמן (ישראל)

סדנת ירי בקשת אולימפית
איל נוה (ישראל)

ויולה:  טטיאנה מזורנקו (גרמניה-רוסיה) | פול קולטי (ארה״ב)

צ׳לו:  פליקס נמירובסקי (ישראל) | עמית פלד (ארה״ב-ישראל)

הלל צרי (ישראל)

פסנתר:  יוליה גורביץ׳ (ישראל) | אירינה ז׳לזנובה (ישראל)
יבגניה לקרניק (ישראל) | אנה קבלרובה (ישראל)



לידיעתכם:
הגעה לאילון - למגיעים לאילון ממערב (מנהריה, כברי, שלומי) - הכניסה לקיבוץ אך ורק דרך השער המערבי (תחנת הדלק ״מנטה״) ומשם על פי השילוט.

תערוכת ״קו על תו״ - עבודות האמנות המוצגות בלובי אולם בר-אוריין הן חלק מתוך תערוכת ״קו על תו - אמנים יוצרים על דפי תווים״ שהוצגה בדצמבר 2019
במוזיאון בית ראובן בתל אביב וניתן לרכשן במקום. תודתנו החמה לאמנים שתרמו את עבודותיהם!

הקהל מוזמן לבקר גם בפעילויות הבאות שכולן פתוחות לקהל,
למעט הקונצרטים באולם:

·  שיעורים אישיים למשתתפים – מדי יום בין 09:00–13:00.

·  כיתות אמן של אנשי הסגל למשתתף יחיד מול קהל, מדי יום
    ב-17:00 באולם בר-אוריין. 

·  קונצרטים של אמנים צעירים באולם בר-אוריין.*

·  חץ מקשת אילון – תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריך מוסמך, באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד ובתיאום עם המשרד).

·  אטלייה לבנייה ולתחזוקה של כלי הקשת - בקומה השלישית של מגדל התווים - יפעל בין 6 ל-11 באוגוסט (בתיאום עם המשרד).

·  ספריית התוים בקומת הקרקע של מגדל התוים עומדת לרשות משתתפי הקורס ופתוחה לקהל מדי יום. שעות הפתיחה על לוחות 
    המודעות במקום.

    

* ניתן לרכוש כרטיסים לקונצרטים 

באתר קשת אילון

בטל׳ 04-9858191/131

המחיר אחיד לכל הקונצרטים – 70 ש״ח

כל ההכנסות קודש לכיסוי הוצאות הפעילות של קשת אילון

www.keshetei.org.il

קונצרט ״חובק עולם״ וירטואלי חגיגי לפתיחת קורס הקיץ 2021 - ישודר רק אונליין

בקונצרט יופיעו אמנים צעירים ממשתתפי הקורס בביצוע יצירות פרי עטם של היידן, באך, פגניני, מוצרט, קרייזלר, נדבל, פרנק וראוול.

|׀  GMT 4:00 pm  EST 12:00 noon ביולי, בשעה 2519:00

אירועים מיוחדים  (לפי סדר כרונולוגי)

מ-1 באוגוסט הפעילויות החיות יועברו בסטרימינג
בפייסבוק, ביוטיוב וב-

פרטים נוספים ראו בטבלה המצורפת בהמשך

Violin ChannelEST - (חוף מזרחי) שעון ארה״ב

אירוע וירטואלי בלבד

GMT – ‘שעון גריניץ

האירוע יכלול רקע קצר אודות הכנר הדגול; ביצוע יצירות מפורסמות שניגן על ידי האמנים גיא בראונשטיין (כינור), איתמר גולן (פסנתר)
והכנרת הצעירה אור נקש ממשתתפות הקורס; הופעת אנסמבל סולני ת״א בניצוח ברק טל. בין קטעי המוסיקה ישולבו סרטונים קצרים ודברים

מפי מוקירי זכרו של גיטליס כיצחק פרלמן, מישה מייסקי, חיים טאוב, מרתה ארגריך ואחרים.

מחווה לכנר האגדי עברי גיטליס ז״ל – בשיתוף עם אנסמבל סולני ת״א, המשפחה וידידים
באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון1

קונצרט מוסיקה קאמרית
בביצוע אמנים בכירים ואמנים צעירים ממשתתפי הקורס מיצירות פרוקופייב, קסאדו, פאני מנדלסון, בלוך ודבוז׳אק.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון6 |

קונצרט גאלה באילון לסיכום הקורס הוירטואלי והחי
טעימה מהצלילים הנפלאים ומהאווירה המיוחדת לסיכום קורס הקיץ - כולל הופעת סולנים, הרכבים קאמריים ואנסמבל קשת אילון.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון11 |

״פטר והזאב״  - מעשייה מוסיקלית לגדולים כקטנים מאת סרגיי פרוקופייב

הפקה משותפת של נגני קשת אילון ושחקני התיאטרון הקהילתי מאילון בבימוי אלון גורן. ישתתפו גם אמנים אורחים, ביניהם החלילן מרון חורי
מהמטרופוליטן אופרה בניו יורק, הצ׳לן פליקס נמירובסקי מהפילהרמונית הישראלית ונגנית הקונטרבס איווי בלום.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון7

״דלת פתוחה״ ברוח עברי גיטליס
Ivry Gitlis Chairהכנר גיא בראונשטיין יעביר לנגנים שיעורים כ-

באוגוסט  (ראה טבלה)2-3 |

מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
מאיה (צ׳לו ושירה) ומתן (תופים וכלי הקשה) ינגנו ממיטב הרפרטואר שלהם, הכולל חומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה,

יצירות אינסטרומנטליות מקוריות ושירי האהבה הגדולים של שנות העשרים.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון2 |

אנסמבל דיוואן סאז - ״תהומות אין חקר״
חברי האנסמבל: יוחאי ברק (סאז׳, בגלמה), אמיר שאהסאר (ניי, קלרינט, שירה, זורנה), ציפורה אל-רעי (שירה), אודי בן כנען (לירה), רמי לורנץ (בס)

ואייל לומן (כלי הקשה, קנון) מנגנים יצירות מן המסורות המוסיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון9 |

לידיעתכם:
הגעה לאילון - למגיעים לאילון ממערב (מנהריה, כברי, שלומי) - הכניסה לקיבוץ אך ורק דרך השער המערבי (תחנת הדלק ״מנטה״) ומשם על פי השילוט.

תערוכת ״קו על תו״ - עבודות האמנות המוצגות בלובי אולם בר-אוריין הן חלק מתוך תערוכת ״קו על תו - אמנים יוצרים על דפי תווים״ שהוצגה בדצמבר 2019
במוזיאון בית ראובן בתל אביב וניתן לרכשן במקום. תודתנו החמה לאמנים שתרמו את עבודותיהם!

הקהל מוזמן לבקר גם בפעילויות הבאות שכולן פתוחות לקהל,
למעט הקונצרטים באולם:

·  שיעורים אישיים למשתתפים – מדי יום בין 09:00–13:00.

·  כיתות אמן של אנשי הסגל למשתתף יחיד מול קהל, מדי יום
    ב-17:00 באולם בר-אוריין. 

·  קונצרטים של אמנים צעירים באולם בר-אוריין.*

·  חץ מקשת אילון – תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריך מוסמך, באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד ובתיאום עם המשרד).

·  אטלייה לבנייה ולתחזוקה של כלי הקשת - בקומה השלישית של מגדל התווים - יפעל בין 6 ל-11 באוגוסט (בתיאום עם המשרד).

·  ספריית התוים בקומת הקרקע של מגדל התוים עומדת לרשות משתתפי הקורס ופתוחה לקהל מדי יום. שעות הפתיחה על לוחות 
    המודעות במקום.

    

* ניתן לרכוש כרטיסים לקונצרטים 

באתר קשת אילון

בטל׳ 04-9858191/131
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כל ההכנסות קודש לכיסוי הוצאות הפעילות של קשת אילון
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    המודעות במקום.
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כל ההכנסות קודש לכיסוי הוצאות הפעילות של קשת אילון
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קונצרט ״חובק עולם״ וירטואלי חגיגי לפתיחת קורס הקיץ 2021 - ישודר רק אונליין

בקונצרט יופיעו אמנים צעירים ממשתתפי הקורס בביצוע יצירות פרי עטם של היידן, באך, פגניני, מוצרט, קרייזלר, נדבל, פרנק וראוול.

|׀  GMT 4:00 pm  EST 12:00 noon ביולי, בשעה 2519:00

אירועים מיוחדים  (לפי סדר כרונולוגי)

מ-1 באוגוסט הפעילויות החיות יועברו בסטרימינג
בפייסבוק, ביוטיוב וב-

פרטים נוספים ראו בטבלה המצורפת בהמשך

Violin ChannelEST - (חוף מזרחי) שעון ארה״ב

אירוע וירטואלי בלבד

GMT – ‘שעון גריניץ

האירוע יכלול רקע קצר אודות הכנר הדגול; ביצוע יצירות מפורסמות שניגן על ידי האמנים גיא בראונשטיין (כינור), איתמר גולן (פסנתר)
והכנרת הצעירה אור נקש ממשתתפות הקורס; הופעת אנסמבל סולני ת״א בניצוח ברק טל. בין קטעי המוסיקה ישולבו סרטונים קצרים ודברים

מפי מוקירי זכרו של גיטליס כיצחק פרלמן, מישה מייסקי, חיים טאוב, מרתה ארגריך ואחרים.

מחווה לכנר האגדי עברי גיטליס ז״ל – בשיתוף עם אנסמבל סולני ת״א, המשפחה וידידים
באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון1

קונצרט מוסיקה קאמרית
בביצוע אמנים בכירים ואמנים צעירים ממשתתפי הקורס מיצירות פרוקופייב, קסאדו, פאני מנדלסון, בלוך ודבוז׳אק.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון6 |

קונצרט גאלה באילון לסיכום הקורס הוירטואלי והחי
טעימה מהצלילים הנפלאים ומהאווירה המיוחדת לסיכום קורס הקיץ - כולל הופעת סולנים, הרכבים קאמריים ואנסמבל קשת אילון.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון11 |

״פטר והזאב״  - מעשייה מוסיקלית לגדולים כקטנים מאת סרגיי פרוקופייב

הפקה משותפת של נגני קשת אילון ושחקני התיאטרון הקהילתי מאילון בבימוי אלון גורן. ישתתפו גם אמנים אורחים, ביניהם החלילן מרון חורי
מהמטרופוליטן אופרה בניו יורק, הצ׳לן פליקס נמירובסקי מהפילהרמונית הישראלית ונגנית הקונטרבס איווי בלום.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון7

״דלת פתוחה״ ברוח עברי גיטליס
Ivry Gitlis Chairהכנר גיא בראונשטיין יעביר לנגנים שיעורים כ-

באוגוסט  (ראה טבלה)2-3 |

מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
מאיה (צ׳לו ושירה) ומתן (תופים וכלי הקשה) ינגנו ממיטב הרפרטואר שלהם, הכולל חומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה,

יצירות אינסטרומנטליות מקוריות ושירי האהבה הגדולים של שנות העשרים.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון2 |

אנסמבל דיוואן סאז - ״תהומות אין חקר״
חברי האנסמבל: יוחאי ברק (סאז׳, בגלמה), אמיר שאהסאר (ניי, קלרינט, שירה, זורנה), ציפורה אל-רעי (שירה), אודי בן כנען (לירה), רמי לורנץ (בס)

ואייל לומן (כלי הקשה, קנון) מנגנים יצירות מן המסורות המוסיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון9 |

לידיעתכם:
הגעה לאילון - למגיעים לאילון ממערב (מנהריה, כברי, שלומי) - הכניסה לקיבוץ אך ורק דרך השער המערבי (תחנת הדלק ״מנטה״) ומשם על פי השילוט.

תערוכת ״קו על תו״ - עבודות האמנות המוצגות בלובי אולם בר-אוריין הן חלק מתוך תערוכת ״קו על תו - אמנים יוצרים על דפי תווים״ שהוצגה בדצמבר 2019
במוזיאון בית ראובן בתל אביב וניתן לרכשן במקום. תודתנו החמה לאמנים שתרמו את עבודותיהם!

הקהל מוזמן לבקר גם בפעילויות הבאות שכולן פתוחות לקהל,
למעט הקונצרטים באולם:

·  שיעורים אישיים למשתתפים – מדי יום בין 09:00–13:00.

·  כיתות אמן של אנשי הסגל למשתתף יחיד מול קהל, מדי יום
    ב-17:00 באולם בר-אוריין. 

·  קונצרטים של אמנים צעירים באולם בר-אוריין.*

·  חץ מקשת אילון – תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריך מוסמך, באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד ובתיאום עם המשרד).

·  אטלייה לבנייה ולתחזוקה של כלי הקשת - בקומה השלישית של מגדל התווים - יפעל בין 6 ל-11 באוגוסט (בתיאום עם המשרד).

·  ספריית התוים בקומת הקרקע של מגדל התוים עומדת לרשות משתתפי הקורס ופתוחה לקהל מדי יום. שעות הפתיחה על לוחות 
    המודעות במקום.
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״דלת פתוחה״ ברוח עברי גיטליס
Ivry Gitlis Chairהכנר גיא בראונשטיין יעביר לנגנים שיעורים כ-

באוגוסט  (ראה טבלה)2-3 |

מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
מאיה (צ׳לו ושירה) ומתן (תופים וכלי הקשה) ינגנו ממיטב הרפרטואר שלהם, הכולל חומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה,

יצירות אינסטרומנטליות מקוריות ושירי האהבה הגדולים של שנות העשרים.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון2 |

אנסמבל דיוואן סאז - ״תהומות אין חקר״
חברי האנסמבל: יוחאי ברק (סאז׳, בגלמה), אמיר שאהסאר (ניי, קלרינט, שירה, זורנה), ציפורה אל-רעי (שירה), אודי בן כנען (לירה), רמי לורנץ (בס)

ואייל לומן (כלי הקשה, קנון) מנגנים יצירות מן המסורות המוסיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון9 |

לידיעתכם:
הגעה לאילון - למגיעים לאילון ממערב (מנהריה, כברי, שלומי) - הכניסה לקיבוץ אך ורק דרך השער המערבי (תחנת הדלק ״מנטה״) ומשם על פי השילוט.

תערוכת ״קו על תו״ - עבודות האמנות המוצגות בלובי אולם בר-אוריין הן חלק מתוך תערוכת ״קו על תו - אמנים יוצרים על דפי תווים״ שהוצגה בדצמבר 2019
במוזיאון בית ראובן בתל אביב וניתן לרכשן במקום. תודתנו החמה לאמנים שתרמו את עבודותיהם!

הקהל מוזמן לבקר גם בפעילויות הבאות שכולן פתוחות לקהל,
למעט הקונצרטים באולם:

·  שיעורים אישיים למשתתפים – מדי יום בין 09:00–13:00.

·  כיתות אמן של אנשי הסגל למשתתף יחיד מול קהל, מדי יום
    ב-17:00 באולם בר-אוריין. 

·  קונצרטים של אמנים צעירים באולם בר-אוריין.*

·  חץ מקשת אילון – תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריך מוסמך, באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד ובתיאום עם המשרד).

·  אטלייה לבנייה ולתחזוקה של כלי הקשת - בקומה השלישית של מגדל התווים - יפעל בין 6 ל-11 באוגוסט (בתיאום עם המשרד).

·  ספריית התוים בקומת הקרקע של מגדל התוים עומדת לרשות משתתפי הקורס ופתוחה לקהל מדי יום. שעות הפתיחה על לוחות 
    המודעות במקום.

    

* ניתן לרכוש כרטיסים לקונצרטים 

באתר קשת אילון

בטל׳ 04-9858191/131

המחיר אחיד לכל הקונצרטים – 70 ש״ח

כל ההכנסות קודש לכיסוי הוצאות הפעילות של קשת אילון

www.keshetei.org.il

קונצרט ״חובק עולם״ וירטואלי חגיגי לפתיחת קורס הקיץ 2021 - ישודר רק אונליין

בקונצרט יופיעו אמנים צעירים ממשתתפי הקורס בביצוע יצירות פרי עטם של היידן, באך, פגניני, מוצרט, קרייזלר, נדבל, פרנק וראוול.

|׀  GMT 4:00 pm  EST 12:00 noon ביולי, בשעה 2519:00

אירועים מיוחדים  (לפי סדר כרונולוגי)

מ-1 באוגוסט הפעילויות החיות יועברו בסטרימינג
בפייסבוק, ביוטיוב וב-

פרטים נוספים ראו בטבלה המצורפת בהמשך

Violin ChannelEST - (חוף מזרחי) שעון ארה״ב

אירוע וירטואלי בלבד

GMT – ‘שעון גריניץ

האירוע יכלול רקע קצר אודות הכנר הדגול; ביצוע יצירות מפורסמות שניגן על ידי האמנים גיא בראונשטיין (כינור), איתמר גולן (פסנתר)
והכנרת הצעירה אור נקש ממשתתפות הקורס; הופעת אנסמבל סולני ת״א בניצוח ברק טל. בין קטעי המוסיקה ישולבו סרטונים קצרים ודברים

מפי מוקירי זכרו של גיטליס כיצחק פרלמן, מישה מייסקי, חיים טאוב, מרתה ארגריך ואחרים.

מחווה לכנר האגדי עברי גיטליס ז״ל – בשיתוף עם אנסמבל סולני ת״א, המשפחה וידידים
באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון1

קונצרט מוסיקה קאמרית
בביצוע אמנים בכירים ואמנים צעירים ממשתתפי הקורס מיצירות פרוקופייב, קסאדו, פאני מנדלסון, בלוך ודבוז׳אק.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון6 |

קונצרט גאלה באילון לסיכום הקורס הוירטואלי והחי
טעימה מהצלילים הנפלאים ומהאווירה המיוחדת לסיכום קורס הקיץ - כולל הופעת סולנים, הרכבים קאמריים ואנסמבל קשת אילון.

באוגוסט, באולם בר-אוריין בקשת אילון11 |

״פטר והזאב״  - מעשייה מוסיקלית לגדולים כקטנים מאת סרגיי פרוקופייב

הפקה משותפת של נגני קשת אילון ושחקני התיאטרון הקהילתי מאילון בבימוי אלון גורן. ישתתפו גם אמנים אורחים, ביניהם החלילן מרון חורי
מהמטרופוליטן אופרה בניו יורק, הצ׳לן פליקס נמירובסקי מהפילהרמונית הישראלית ונגנית הקונטרבס איווי בלום.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון7

״דלת פתוחה״ ברוח עברי גיטליס
Ivry Gitlis Chairהכנר גיא בראונשטיין יעביר לנגנים שיעורים כ-

באוגוסט  (ראה טבלה)2-3 |

מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
מאיה (צ׳לו ושירה) ומתן (תופים וכלי הקשה) ינגנו ממיטב הרפרטואר שלהם, הכולל חומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה,

יצירות אינסטרומנטליות מקוריות ושירי האהבה הגדולים של שנות העשרים.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון2 |

אנסמבל דיוואן סאז - ״תהומות אין חקר״
חברי האנסמבל: יוחאי ברק (סאז׳, בגלמה), אמיר שאהסאר (ניי, קלרינט, שירה, זורנה), ציפורה אל-רעי (שירה), אודי בן כנען (לירה), רמי לורנץ (בס)

ואייל לומן (כלי הקשה, קנון) מנגנים יצירות מן המסורות המוסיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון9 |

לידיעתכם:
הגעה לאילון - למגיעים לאילון ממערב (מנהריה, כברי, שלומי) - הכניסה לקיבוץ אך ורק דרך השער המערבי (תחנת הדלק ״מנטה״) ומשם על פי השילוט.

תערוכת ״קו על תו״ - עבודות האמנות המוצגות בלובי אולם בר-אוריין הן חלק מתוך תערוכת ״קו על תו - אמנים יוצרים על דפי תווים״ שהוצגה בדצמבר 2019
במוזיאון בית ראובן בתל אביב וניתן לרכשן במקום. תודתנו החמה לאמנים שתרמו את עבודותיהם!

הקהל מוזמן לבקר גם בפעילויות הבאות שכולן פתוחות לקהל,
למעט הקונצרטים באולם:

·  שיעורים אישיים למשתתפים – מדי יום בין 09:00–13:00.

·  כיתות אמן של אנשי הסגל למשתתף יחיד מול קהל, מדי יום
    ב-17:00 באולם בר-אוריין. 

·  קונצרטים של אמנים צעירים באולם בר-אוריין.*

·  חץ מקשת אילון – תרגול ירי בקשת אולימפית בהנחיית מדריך מוסמך, באולם הספורט בקיבוץ (לצפייה בלבד ובתיאום עם המשרד).

·  אטלייה לבנייה ולתחזוקה של כלי הקשת - בקומה השלישית של מגדל התווים - יפעל בין 6 ל-11 באוגוסט (בתיאום עם המשרד).

·  ספריית התוים בקומת הקרקע של מגדל התוים עומדת לרשות משתתפי הקורס ופתוחה לקהל מדי יום. שעות הפתיחה על לוחות 
    המודעות במקום.
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״דלת פתוחה״ ברוח עברי גיטליס
Ivry Gitlis Chairהכנר גיא בראונשטיין יעביר לנגנים שיעורים כ-
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מאיה בלזיצמן ומתן אפרת
מאיה (צ׳לו ושירה) ומתן (תופים וכלי הקשה) ינגנו ממיטב הרפרטואר שלהם, הכולל חומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה,

יצירות אינסטרומנטליות מקוריות ושירי האהבה הגדולים של שנות העשרים.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון2 |

אנסמבל דיוואן סאז - ״תהומות אין חקר״
חברי האנסמבל: יוחאי ברק (סאז׳, בגלמה), אמיר שאהסאר (ניי, קלרינט, שירה, זורנה), ציפורה אל-רעי (שירה), אודי בן כנען (לירה), רמי לורנץ (בס)

ואייל לומן (כלי הקשה, קנון) מנגנים יצירות מן המסורות המוסיקליות של טורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון.

באוגוסט, בקונכיה האקוסטית בקמפוס קשת אילון9 |

ביצוע יצירות מפורסמות שניגן גיטליס על ידי הכנרים גיא בראונשטיין, יעקב רובינשטיין ומשתתפת הקורס אור נקש; הפסנתרן איתמר גולן,
אנסמבל קשת אילון ואנסמבל סולני תל אביב בניצוח ברק טל. בין קטעי המוסיקה ישולבו סרטונים קצרים ודברים מפי מוקירי זכרו של גיטליס

כזובין מהטה, יצחק פרלמן, מישה מייסקי, חיים טאוב ואחרים.

, בעיבוד חיים דורצ׳ין ובבימוי אלון גורן.

|

https://theviolinchannel.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2aHqvXU2tBEueB32ekItjA
https://www.facebook.com/KeshetEilon


אירועים באולם בר-אוריין שעה תאריך

כיתת אמן עם סרגיי אוסטרובסקי (ישראל), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום א‘
25.7

קונצרט פתיחה חובק עולם של קורס הקיץ 2021
19:00 ישראל

EST 12:00 noon
GMT 4:00 pm

כיתת אמן עם טטיאנה מזורנקו (גרמניה-רוסיה), ויולה 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום ב‘
26.7

כיתת אמן עם הלל צרי (ישראל), צ’לו 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום ג‘
27.7

כיתת אמן עם ג’ו צ’אן (סינגפור), כינור 14:00 ישראל
EST 7:00 am | GMT 11:00 am

יום ד‘
28.7

כיתת אמן עם רובין וילסון (אוסטרליה), כינור 14:00 ישראל
EST 7:00 am | GMT 11:00 am

יום ה‘
29.7

יום מנוחה יום ו‘
30.7

כיתת אמן עם שמואל אשכנזי (ישראל-ארה”ב), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

שבת
31.7

אירוע מחווה לעברי גיטליס ז”ל 20:15 ישראל
EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

יום א‘
1.8

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) 11:00 ישראל ”דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין
EST 4:00 am | GMT 8:00 am

יום ב‘
2.8

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין” 
15:00 ישראל

EST 8:00 am
GMT 12:00 noon

כיתת אמן עם עמית פלד (ישראל-ארה”ב), צ’לו  17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

בקונכייה האקוסטית:

מאיה בלזיצמן (צ’לו ושירה) ומתן אפרת (תופים וכלי הקשה)
   מופיעים בחומר מקורי לצד קלאסיקות עבריות שהוקלטו בשנה האחרונה

20:15 ישראל
EST 1:15 pm

GMT 5:15 pm

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) 22:00 ישראל ”דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין
EST 3:00 pm | GMT 7:00 pm

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) 11:00 ישראל ”דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין
EST 4:00 am | GMT 8:00 am

יום ג‘
3.8

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין” 
15:00 ישראל

EST 8:00 am
GMT 12:00 noon

כיתת אמן עם רועי שילוח (ישראל), כינור  17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

קונצרט אמנים צעירים 20:15 ישראל
EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

(Ivry Gitlis Chair)  (ישראל) 22:00 ישראל ”דלת פתוחה“ עם גיא בראונשטיין
EST 3:00 pm | GMT 7:00 pm

https://theviolinchannel.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2aHqvXU2tBEueB32ekItjA
https://www.facebook.com/KeshetEilon


התוכנית היא בסיס לשינויים

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

אולם קשת אילון והקונכייה האקוסטית נגישים לנכים

כיתת אמן עם יצחק רשקובסקי (ישראל-אנגליה), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום ד‘
קונצרט אמנים צעירים4.8 20:15 ישראל

EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

כיתת אמן עם אולגה קלר (ארה”ב), כינור 22:00 ישראל
EST 3:00 pm | GMT 7:00 pm

כיתת אמן עם ואדים גלוזמן (ישראל), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm יום ה‘

5.8
קונצרט אמנים צעירים 20:15 ישראל

EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

כיתת אמן עם חיים טאוב (ישראל), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm יום ו‘

6.8
קונצרט מוסיקה קאמרית בביצוע אמנים בכירים וצעירים  20:15 ישראל

EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

חוגגים את שובה של המוסיקה החיה
עם אמני קורס הקיץ בדואו, שלישייה ואנסמבל

17:30 ישראל
EST 10:30 am | GMT 2:30 pm

שבת
7.8

יום ידידי
 קשת
אילון

בקונכייה האקוסטית:

”פטר והזאב“ - הצגה מוסיקלית מאת סרגיי פרוקופייב לכל המשפחה
בהפקה משותפת של קשת אילון, קיבוץ אילון ואמנים אורחים

20:15 ישראל
EST 1:15 pm

GMT 5:15 pm

כיתת אמן עם אני שנרך (ישראל-אנגליה), כינור 17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום א‘
קונצרט אמנים צעירים8.8 20:15 ישראל

EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

כיתת אמן עם איליה קלר (ארה”ב), כינור 22:00 ישראל
EST 3:00 pm | GMT 7:00 pm

בקונכייה האקוסטית:

אנסמבל דיוואן סאז - ”תהומות אין חקר“
במוסיקה מטורקיה, מרכז אסיה והמזרח התיכון

20:15 ישראל
EST 1:15 pm

GMT 5:15 pm

יום ב‘
9.8

כיתת אמן עם פליקס נמירובסקי (ישראל), צ’לו  17:00 ישראל
EST 10:00 am | GMT 2:00 pm

יום ג‘
קונצרט אמנים צעירים10.8 20:15 ישראל

EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

כיתת אמן עם פול קולטי (ארה”ב), ויולה 22:00 ישראל
EST 3:00 pm | GMT 7:00 pm

קונצרט סיום חגיגי של קורס הקיץ 2021 20:15 ישראל
EST 1:15 pm | GMT 5:15 pm

יום ד‘
11.8

http://www.keshetei.org.il
mailto:office%40kesheteilon.org.il?subject=

