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מוטי פרלמן- בית הספר למוסיקה באונ' תל אביב עורך
את קונצרט הגאלה שלו- טעימות מכל מחלקות של בית

הספר - בהיכל התרבות באירוח התזמורת
הפילהרמונית

 
סוג מדיה:  רדיו

מקור:  רשת ב

תאריך:  22/01/2016

שעה:  09:23:41

תכנית:  מה יהיה

אורך:  02:45

מרואיינים:  יואב גינאי, דני זקן

 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050

או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות

(Save Target As להורדת הקובץ יש ללחוץ כאן )להורדה יש ללחוץ קליק ימני ולבחור 

תמלול    הסתר

יואב גינאי : מוסיקה קלאסית עכשיו. בית הספר למוסיקה על שם בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב עורך את קונצרת הגאלה השנתי שלו שהוא כבר

למעלה מעשור עורך את הקונצרטים האלה. שלום למוטי פרלמן, מנהל תחום הפקות בבית הספר הזה. אני מבין שלכבוד האירוע בעצם מתאחדות שתי

תזמורות.

מוטי פרלמן : במקור זה היה איחוד של שתי תזמורות, לפני אחת עשרה שנה התחלנו את המסורת הזאת, ברגע שבית הספר נלקח תחת חסותה של

התזמורת הפילהרמונית ומאסטרו זובין מהטה. עם השנים התזמורת הסימפונית שלנו החלה לעמוד על הרגליים ולהפוך לתזמורת מובילה בפני עצמה,

והפעם זה רק התזמורת שלנו בניצוחו של המאסטרו.

יואב גינאי : יפה. אז מה ינוגן בערב הזה?

מוטי פרלמן : בעצם אנחנו נותנים טעימות, מן פטיפורים קטנים מכל המחלקות של בית הספר. יש לנו שתי זמרות שמופיעות, עם אריות מתוך חליל

הקסם ושמשון ודלילה של ... יש לנו קונצ'רטו לצ'לו של היידן, קונצ'רטו לפסנתר של סנסנס ואנחנו מקנחים בסימפוניה, מלחמת האביב של שומן.

יואב גינאי : יפה. איפה זה נערך?

מוטי פרלמן : היכל התרבות, יום ראשון, 8 בערב, זה בעצם ערב ט"ו בשבט שזה גם כן פירות הארץ שלנו. אנחנו מתגאים גם בפירות המוסיקה שלנו.

יואב גינאי : ללא ספק. תגיד, אתם רואים באמת ברכה בעמלכם מזה עשור, נגנים שלכם יוצאים, כובשים את העולם?

מוטי פרלמן : הנגנים שלנו לא רק כובשים את העולם, הם כובשים את הלבבות של כל האנשים בארץ, כלומר זה מאוד מפתיע לגלות, אבל מוסיקה

קלאסית היא באמת אחת המוצרים היותר נמכרים בארץ. מהצד זה קצת נראה מוזר לשומע האקסיומה הזאת, כאילו העובדה הזאת, אבל זה באמת

יואב גינאי : זה קורה, זה חי בשטח.

מוטי פרלמן : כן.

יואב גינאי : יפה. אז נספר שזה ב-24 לינואר בהיכל התרבות.

מוטי פרלמן : היכל התרבות, זובין מהטה מארח אותנו ואני באמת מזמין את כולם לבוא ולשמוע את אחת התזמורות הטובות ביותר בארץ. אני כאילו לא

רוצה לחטוא ולדבר סרה בקולגות שלנו, אבל באמת העתיד של המוסיקאים בארץ נמצא בתזמורת הזאת.
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יואב גינאי : מוטי פרלמן, אתה מנהל תחום הפקות בבית הספר הזה על שם בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מודה לך, להתראות.

5 אייטמים אחרונים של יואב גינאי
שנה מרואיינ/ת: יואב גינאי, דני זקן

 

31/01/2016,   טלויזיה ישראלית ערוץ 1 ,  שרון וכסלר: תחזית , פיסול בשלג בארה"ב    הזמן תמלול

31/01/2016,   טלויזיה ישראלית ערוץ 1 ,  אודי בצלאל: הקרנת בכורה של הסדרה סיפור מנצח. גיל שוחט, התזמורת הסימפונית ירושלים , יואב גינאי

- הערוץ הראשון , גיל לסניק , רינה שיינפלד     הזמן תמלול

29/01/2016,   רשת ב ,      הזמן תמלול

29/01/2016,   רשת ב ,  אמיר מנדל- הפינה מוקדשת לאביו שהלך לעולמו בדיוק לפני שבוע - קונצרט קסום של הקאמרטה הישראלית ירושלים במרכזו

נמצאת צרפת ופריס- היצירה "הבורגני האציל" - שר הזמר ישראל גוריון. אנסבל מוסיקה נובה - קונצרט של שני פסנתרים    הזמן תמלול

29/01/2016,   רשת ב ,   יוסי פרץ. עו"ד גלית צור . ארי וסימי אקשוטי- "מבשלים זוגיות" - מופע בידור. הערב במיזרע ולו"ז בימים הקרובים     הזמן

תמלול
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