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    ::::ים מיוחדים באופן הבאים מיוחדים באופן הבאים מיוחדים באופן הבאים מיוחדים באופן הבאכל מנוי זכאי לקונצרטכל מנוי זכאי לקונצרטכל מנוי זכאי לקונצרטכל מנוי זכאי לקונצרט
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הקונצרטיםהקונצרטיםהקונצרטיםהקונצרטים
לב-יונתן זק וסעידה בר – 1קונצרט מספר 

 . כינור-לב-סעידה בר,  פסנתר -יונתן זק
  לכינור ופסנתר מאת בטהובן8,9,10 סונטות -בתכנית

    אולם טארגאולם טארגאולם טארגאולם טארג, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////01010101////14141414',  ',  ',  ',  יום גיום גיום גיום ג
    קלרמונטקלרמונטקלרמונטקלרמונטאולם אולם אולם אולם , , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2222014014014014////00002222////16161616', ', ', ', אאאאיום יום יום יום 

תאריך הקונצרט שונה עקב אילוצים לא צפויים תאריך הקונצרט שונה עקב אילוצים לא צפויים תאריך הקונצרט שונה עקב אילוצים לא צפויים תאריך הקונצרט שונה עקב אילוצים לא צפויים     
    14.01.1414.01.1414.01.1414.01.14הקונצרט לא יתקיים בתאריך הקונצרט לא יתקיים בתאריך הקונצרט לא יתקיים בתאריך הקונצרט לא יתקיים בתאריך     

 מחווה ליחזקאל בראון– 2קונצרט מספר 
  סופרן-זמיר-שרון רוסטורף, לו' צ- הלל צרי, כינור-נתאי צרי, פסנתר-מיכל טל

 מהטה-ש בוכמן"למוזיקה עס "ותלמידים מצטיינים מביה
 ) 2001(מוסיקה לשלישייה כפולה : בתכנית

 יצירות מבחר ועוד לו ופסנתר' טקסט של יוכבד בת מרים לסופרן צפ"ע" יום ויום"
    קלרמונטקלרמונטקלרמונטקלרמונטאולם אולם אולם אולם , , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////01010101////21212121', ', ', ', יום גיום גיום גיום ג

"שאיפות ונשיפות" – 3קונצרט מספר 
 מהטה-ש בוכמן" עס למוזיקה"סדנת כלי הנשיפה של ביה

 .  מעץ וממתכתבערב שכולו כלי נשיפה
 .... טטריס ועוד-ליאור נבוק,  קטעים9-פרנסאה.ג: בתכנית 

 אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////01010101////23232323', ', ', ', יום היום היום היום ה

 פניני המוזיקה לעוגב– 4קונצרט מספר 
  עוגב-אלכסנדר גורין

 בתכנית מסקרנת ומגוונת 
 באך ומנדלסון. ס. י-מיצירות

    אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////02020202////19191919', ', ', ', דדדדיום יום יום יום 

 טריו אפסיונטה– 5קונצרט מספר 

     קונצרט זה מבוטל

    קלרמונטקלרמונטקלרמונטקלרמונטאולם אולם אולם אולם , , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////03030303////04040404', ', ', ', גגגגיום יום יום יום 

הקונצרט יתקיים כסדרו אך נפתח לקהל הרחב ללא תשלום.



 רת קארטר תזמו– 6קונצרט מספר 
 תלמידי כיתת הניצוח של יואב תלמי עם תזמורת קארטר

  סינפוניה לכלי קשת וקונטינואו בסי מינור-באך.א.פ.ק: בתכנית 
 ור' בדו מז9'  סינפוניה מס-מנדלסון.          פ
  דיברטימנטו-ברטוק.          ב

    אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////03030303////30303030',  ',  ',  ',  אאאאיום יום יום יום 
    
    

  יגאל קסלמן– רסיטל פסנתר – 7קונצרט מספר 
 " בימת בוגרים "–במסגרת הסדרה החדשה 

 KV570ור ' סונטה בסי במול מז-מוצרט, 6'  סונטה מס-פרוקופייב: בתכנית

 ....ור ועוד' נוקטורנו ברה במול מז-שופן      
 אולם טארגאולם טארגאולם טארגאולם טארג, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////03030303////31313131', ', ', ', יום ביום ביום ביום ב

 
 

 "פסנתרני המחר" – 8קונצרט מספר 
 ץ"ש אריאנה כ"קונצרט זוכי תחרות הפסנתר השנתית ע

  שלושת המקומות הראשונים  רסיטל של זוכי-בתכנית
 אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////04040404////09090909', ', ', ', יום דיום דיום דיום ד

 
 

 תחרות הקאמריתזוכי ה – 9קונצרט מספר 
 קונצרט זוכי תחרות המחלקה למוזיקה קאמרית

  בקונצרט קאמרי  ההרכבים הזוכים -בתכנית
 אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////05050505////13131313', ', ', ', גגגגיום יום יום יום 

    
    

 "געקצב מש" – 10קונצרט מספר 
 מהטה-ש בוכמן"ס למוזיקה ע"אנסמבל כלי ההקשה של ביה

 .בהדרכתו של אלון בור בתכנית קצבית ומרתקת
        אולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונטאולם קלרמונט, , , , 19:3019:3019:3019:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 2014201420142014////06060606////23232323', ', ', ', בבבביום יום יום יום 
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    ____________________________שם המנוי שם המנוי שם המנוי שם המנוי 

    

    ____________________________טלפון טלפון טלפון טלפון ' ' ' ' מסמסמסמס

    

    ::::ברצוני להירשם לקונצרטים הבאיםברצוני להירשם לקונצרטים הבאיםברצוני להירשם לקונצרטים הבאיםברצוני להירשם לקונצרטים הבאים

    

    ::::קונצרטים בתשלום סמליקונצרטים בתשלום סמליקונצרטים בתשלום סמליקונצרטים בתשלום סמלי                                ::::קונצרטים ללא תשלוםקונצרטים ללא תשלוםקונצרטים ללא תשלוםקונצרטים ללא תשלום

    כרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקש' ' ' ' מסמסמסמס    הקונצרטהקונצרטהקונצרטהקונצרט' ' ' ' מסמסמסמס        כרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקשכרטיסים מבוקש' ' ' ' מסמסמסמס    הקונצרטהקונצרטהקונצרטהקונצרט' ' ' ' מסמסמסמס

                    

                    

                    

                    

                    

    

    ::::))))י את המיותרי את המיותרי את המיותרי את המיותר////מחקמחקמחקמחק((((צורת התשלום המבוקשת צורת התשלום המבוקשת צורת התשלום המבוקשת צורת התשלום המבוקשת 

    מזומןמזומןמזומןמזומן/   /   /   /   אשראי   אשראי   אשראי   אשראי   /   /   /   /   ק   ק   ק   ק   ''''צצצצ

    ::::פרטי כרטיס אשראיפרטי כרטיס אשראיפרטי כרטיס אשראיפרטי כרטיס אשראי

    _______________________ת הכרטיס ת הכרטיס ת הכרטיס ת הכרטיס ////שם בעלשם בעלשם בעלשם בעל

    _____________________________________כרטיס כרטיס כרטיס כרטיס ' ' ' '  מס מס מס מס___________סוג כרטיס סוג כרטיס סוג כרטיס סוג כרטיס 

    ____________________________. . . . זזזז....תתתת' ' ' '  מס מס מס מס_________________תוקףתוקףתוקףתוקף

    

 _______________________      חתימה       חתימה       חתימה       חתימה ___________________תאריךתאריךתאריךתאריך

 לפרטים ולהרשמה
    :::: תכנית המנויים תכנית המנויים תכנית המנויים תכנית המנויים----מהטה  מהטה  מהטה  מהטה  ----ש בוכמןש בוכמןש בוכמןש בוכמן""""ס למוזיקה עס למוזיקה עס למוזיקה עס למוזיקה ע""""ביהביהביהביה

    ))))מענה קולימענה קולימענה קולימענה קולי ( ( ( (6407047640704764070476407047----03030303: : : : טלפוןטלפוןטלפוןטלפון

    6405463640546364054636405463----03030303: : : : פקספקספקספקס

 music@post.tau.ac.il:  :  :  :  לללל""""ת דואת דואת דואת דואכתובכתובכתובכתוב


