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“שחור לבן ו 40-אצבעות” הקאמרית עם אנסמבל “מולטי
פיאנו”
התזמורת הקאמרית הישראלית מעלה קונצרט חדש בשיתוף אנסמבל
הפסנתרנים הבינלאומי “מולטיפיאנו” ב  1112בינואר ,במוזיאון ת”א
גודל גופן
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הקונצרט “שחור ,לבן ו 40אצבעות” מזמין את חובבי המוזיקה הקלאסית לדיאלוג
מוזיקלי מרתק בין באך למרטן ,בהשתתפות אנסמבל הפסנתרנים “מולטיפיאנו”.
הרכב הפסנתרנים הישראלי שנוסד בשנת  ,2011הופיע עד היום בארבע יבשות
וזכה לתהודה רבה בזכות תרומתו לקידום הז’אנר של הרכבי פסנתר שנזנח
בדורות האחרונים .ההרכב הוקם על ידי הפסנתרן והפרופ’ למוזיקה תומר לב
ובשנת  2015הוענק לחברי ההרכב פרס שרת התרבות על הישגיו הרבים בארץ
ובחו”ל .נגניו הם פסנתרנים צעירים מצטיינים ,מהבולטים שבדור הפסנתרנים
הצעירים בישראל.
“מולטיפיאנו” הפועל בחסות בית הספר למוזיקה ע”ש בוכמןמהטה ,המשותף
לאוניברסיטת לאביב ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית ,מצטיין בנגינת אנסמבל
בכל הרכבי המקלדת האפשריים :בפסנתר אחד ,שניים ,שלושה וארבעה ,מ4
ועד  8ידיים .האנסמבל מתבסס על הרפרטואר העשיר שנכתב להרכבי המקלדת
השונים על ידי מלחינים כמו באך ,מוצרט ,מנדלסון ,סמטנה ,רחמנינוב ,ראוול,
שניטקה ,צ’רני ,מושלם ועוד רבים וטובים.
עד היום הספיקו פסנתרני “מולטיפיאנו” לשתף פעולה עם גופים אמנותיים
מהמובילים בעולים ,ביניהם התזמורת הקאמרית האנגלית ,ה”מוצרטיאום” של
בואנוס איירס ,ואף הופיעו בפסטיבלים ברחבי העולם ובאולמות מהשורה
הראשונה.
בקונצרט:
י .ס .באך :קנטטה רי”ב “ 51הריעו לאלוהים בכל הארצות”
פרנק מרטן  :קונצ’רטו ל־  7כלי נשיפה ,תזמורת מיתרים וטימפני
י .ס .באך  :קונצ’רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור ,רי”ב 1965
פרנק מרטן  :סימפוניה קונצרטית ל־  3פסנתרים ולתזמורת מיתרים כפולה

משתתפים:
אריאל צוקרמן ,מנצח
פרופ’ תומר לב ואנסמבל הפסנתרנים “מולטיפיאנו”
עינת אורנשטיין ,סופרן
אבישי בןחור ,חצוצרה

מועדי הקונצרט:
ימים ד’ וה’  11ו 12בינואר בשעה  , 20:30במוזיאון תל אביב לאמנות ,אולם
רקנאטי
מחירי הכרטיסים) ₪ 75185 :הנחות לאזרחים ותיקים ,תלמידים ,סטודנטים,
וועדי עובדים ועוד(
רכישת כרטיסים במספר טלפון  035188845או באינטרנט בtickets.ico.co.il

על ידי מנהל אתר )(http://hitrashmut.co.il/?author=1

כתיבת תגובה
האימייל לא יוצג באתר () .שדות חובה מסומנים

שם

אימייל

אתר

התגובה
שלך

להגיב

נושאים באתר
אוכל בריא

(videos (http://hitrashmut.co.il/?tag=videos2
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tag=%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94
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%d7%a2%d7%9d%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d
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http://hitrashmut.co.il/?) ( מחול מודרני%d7%91%d7%aa%d7%a9%d7%91%d7%a2
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http://hitrashmut.co.il/?tag=%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%9f%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a5)
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 (%d7%91%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9fמסעדה משפחתית מומלצת בשרון
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)http://hitrashmut.co.il/?tag=%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa%d7%91%d7%a2%d7%9e%d7%a7
 (%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aaפעילות משפחתית בצפון )?http://hitrashmut.co.il/
tag=%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%aa

 (%d7%91%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%9fפרוזה מומלצת )?http://hitrashmut.co.il/
tag=%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%94
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בדרום )http://hitrashmut.co.il/?tag=%d7%a6%d7%99%d7%9e%d7%a8
(%d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%9c%d7%a5%d7%91%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d
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tag=%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%94%d7%a2%d7%9c
(%d7%a1%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%9d%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c

מהו אתר התרשמות
חופשה ,בילוי ,פעילות ,ספר טוב? אתר התרשמות מציע מבחר גדול של כתבות ביקורת והמלצות ,ולפעמים גם ביקורת
ואזהרה .כל כתבה באתר מבוססת על התנסות אישית של הכותב.
תוכלו לנווט בקלות בעזרת סרגל הקטגוריות העליון ,המאפשר לכם להגיע אל הכתבות בתחום שבו אתם רוצים לקבל
המלצה ,עצה או ביקורת.
צימרים ,בתי מלון ,כפרי נופש ומקומות לינה ברחבי הארץ .מסעדות ובתי קפה ,סרטים ,הצגות ,מופעי מחול ,תרבות
ובידור ,פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה ,מאמרי צרכנות ,ספרים ועוד .באתר ישנן המלצות המיועדות למבוגרים ,לכל
המשפחה וגם לילדים בלבד.
בימים אלה האתר נמצא בשלבי הרצה אחרונים .בקרוב הוא יתחיל לפעול במתכונת מלאה ,ואז גם יהיו בו הצעות
לחופשות בארץ ובעולם .כל הצעה לחופשה פורסת לוח זמנים מפורט לבילוי כל שעה וכל יום בחופשה.
דעתכם חשובה לנו ,ואתם מוזמנים לכתוב אלינו אל הכתובתhitrashmut@gmail.com :
שלכם,
איטו אבירם
סופר ועיתונאי

מאמרים אחרונים
חגיגה של משקפיים לכל המשפחה במוזיאון העיצוב חולון )(http://hitrashmut.co.il/?p=8728
“ארול אחד” – הביוגרפיה של המשורר מאיר אריאל – חוויה מורכבת )(http://hitrashmut.co.il/?p=8640
“קובלנה של בלש” – האם הסופר מבלבל את המוח של הקורא? )(http://hitrashmut.co.il/?p=8725
 2ספרי קריאה חדשים מציעים הצעה אל “מאחורי הקלעים” של עולם התיאטרון )(http://hitrashmut.co.il/?p=8720
המופע של “פינק פלויד” למסע הופעות בישראל )(http://hitrashmut.co.il/?p=8637

נבנה ע"י  YBPmediaבניית אתרים )(http://www.ybpmedia.com
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