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תל חי  כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר
מאת :ניבה נבון |

| ניבה נבון יחסי ציבור והפקות

 הודעה מטעם פרויקט תל חי

▪ ▪ ▪
קונצרטים וכיתות אמן לפסנתר עם טובי
המורים בעולם ו 75פסנתרנים מישראל
ומרחבי העולם  פתוחים לקהל הרחב ללא
תשלום.
הפסנתרן הנודע דמיטרי בשקירוב מצטרף
השנה לצוות המורים.
פרס חדש עלשם פנינה זלצמן בסך 1,000
דולר יוענק החל מהשנה לפסנתרן המצטיין.
גם השנה יתקיימו הסדנאות המצליחות דואו
פסנתרים וסדנת לידר ,תחרות קונצ'רטו
לפסנתר והתחרות על ביצוע יצירה ישראלית
מקורית.

]צילום :אביהו שפירא[

פורומים

פרויקט תל חי  כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר חוזר גם השנה אל הדרום ,במדרשת בןגוריון
שבשדה בוקר .הפרויקט על שמה של המייסדת מרינה בונדרנקו ובחסות הפסנתרן הבינלאומי
יפים ברונפמן ,מתקיים זו השנה ה ,17וזו השנה השלישית במדרשת בןגוריון בשדה בוקר ,בין
התאריכים  322באוגוסט .2008
השנה ישתתפו בפרויקט  75פסנתרנים מוכשרים מכ 20מדינות ,שיגיעו במיוחד לישראל ללמוד
מטובי המורים לפסנתר בעולם .הפסנתרנים ישתתפו במשך שלושה שבועות של חוויה מוסיקלית
אינטנסיבית ומעשירה בכיתות אמן ,אותם יעבירו  14מורים בעלי שם עולמי.
כיתות אמן תל חי מתקיימות בהנחייתם של המנהלים המוסיקליים עמנואל קרסובסקי וויקטור
דרביאנקו ,במתכונת של כיתות אמן אישיות ,פומביות ,רסיטלים וקונצרטים שיצננו את להט הקיץ
באווירה הקסומה של הנגב .תושבי הנגב וחובבי מוזיקה מכל הארץ ,המעוניינים בחוויה מוסיקלית
מרגשת ,מוזמנים למדרשת בןגוריון בשדה בוקר ,להינות ממגוון אירועים מוזיקליים ללא תשלום.
באירוע לפתיחת כיתות אמן תל חי שיתקיים ב 1.8.2008במרכז טארג בירושלים ,ינגנו מצטייני
תל חי משנים קודמות ) ,(200607הפסנתרנים אנה קבלרובה ונמרוד דוד פפר.
רשימת המורים שילמדו בכיתות אמן תל חי השנה כוללת את דמיטרי בשקירוב ואלכסנדר
מונדיאנטס מרוסיה ,אלון גולדשטיין ,ג'רום רוז ואדוארד זילברקאנט מארה"ב ,גבריאל קווק מהונג
קונג ,חוזה ריברה מספרד ועמנואל קרסובסקי ,ויקטור דרביאנקו ,תומר לב ,אלכסנדר תמיר ,ורה
וידמן ויונתן זק מישראל.
השנה מצטרף לצוות המורים דמיטרי בשקירוב ,אשר יעביר כיתת אמן .בשקירוב הוא פרופ'
בקונסרבטוריון צ'ייקובסקי במוסקבה )מאז  ,(1957בביה"ס למוזיקה "המלכה סופיה" במדריד
ובקרן הבינלאומית לפסנתר באגם קומו באיטליה .פסנתרן ומורה דגול ששמו הולך לפניו,
בשקירוב הופיע עם התזמורות הגדולות בעולם תחת שרביטם של טובי המנצחים.
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כתבות שיווקיות
צוות חדשות עולם

למה חלק מחברות הביטוח
טרם הורידו מחירים?

פרויקט כיתות אמן תל חי זוכר באהבה את הפסנתרנית והמורה ,כלת פרס ישראל ,פנינה זלצמן
ז"ל ,שליוותה את הפרויקט מאז היווסדו ולימדה מדי שנה תלמידים רבים .החל מהשנה ,תחל
מסורת חדשה להנצחתה ,פרס פנינה זלצמן בסך  1,000דולר ,אשר יוענק מדי שנה לפסנתרן
המצטיין .הזוכה יופיע בקונצרט לזכרה שיתקיים ב 16באוגוסט .2008

ברחבי הרשת

במסגרת כיתות האמן תתקיים תחרות הביצוע הטוב ביותר של יצירה ישראלית חדשה בבכורה
עולמית "רגע מוסיקלי  שש עבור שישים" מאת חיים פרמונט ,המלחין הישראלי המוערך .פרמונט
הינו חבר סגל המורים באקדמיה למוזיקה בירושלים וכן מלחין הבית של התזמורת הסימפונית
הישראלית ראשון לציון .התלמיד שיזכה במקום הראשון בתחרות זו יבצע את היצירה בקונצרט
הסיום החגיגי של כיתות האמן ב 21באוגוסט  2008במוזיאון תל אביב לאמנות.

איתמר גונשרוביץ

מדריך להפקת חתונה על
החוף

גם השנה תתקיים תחרות קונצ'רטו לפסנתר .הזוכים בשלושת פרסי התחרות יופיעו עם
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בקונצרט חגיגי ב 9בנובמבר  ,2008בהיכל
התרבות ראשון לציון.
לאור ההצלחה בשנים עברו ,מתקיימת גם השנה סדנת דואו פסנתרים ,השנה בניהולו של
המוסיקאי פרופ' אלכסנדר תמיר .כמו כן ,ממשיכה השנה סדנה לשירת לידר עם יונתן זק ושלוש
זמרות ,שידריכו פסנתרנים בעבודה עם זמרים .בסיומה של הסדנה יתקיים קונצרט לידר .עוד
יתקיים קונצרט מיוחד בו ייקחו חלק חיילים מוסיקאים מצטיינים ,המשתתפים בכיתות האמן
בתמיכת האגודה למען החייל ,המעניקה להם מלגה מיוחדת להשתתפות בפרויקט.
כיתות האמן והקונצרטים בשדה בוקר פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום  תל חי כיתות אמן
לפסנתר ,מדרשת בןגוריון ,שדה בוקר 322 ,באוגוסט .2008
פרטים נוספים לקהל הרחב.www.masterclasses.org.il ,09958846 :
רכישת כרטיסים :לקונצרט בירושלים  ,026414250לקונצרט בתל אביב .099588468
טלפון למידע בשדה בוקר במהלך כיתות האמן )עד ה .086532898 (20.8
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"ברגע שהבנתי שאני יכול לעשות ביום את
מה שהיי…
TheMarker

אירועים מיוחדים במסגרת "תל חי  כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר" :כל האירועים מתקיימים
במדרשת בןגוריון בשדה בוקר ,מלבד אירוע הפתיחה וקונצרט הסיום.
יום שישי  1.8בשעה  ,12:00רסיטלים בביצוע מצטייני כיתות אמן תל חי בשנים קודמות,
הפסנתרנים אנה קבלרובה ונמרוד דוד פפר ,במרכז טארג בירושלים.
יום שני  4.8בשעה  ,20:30רסיטל ,חוזה ריברה.
יום שישי  8.8בשעה  ,16:00כיתת אמן ,דמיטרי בשקירוב.
יום ראשון  10.8בשעה  ,16:00תחרות ביצוע יצירה ישראלית חדשה מאת חיים פרמונט.
יום רביעי  13.8בשעה  ,20:30קונצרט מוזיקה קאמרית ,בביצוע משתתפי הסדנה
למוזיקה קאמרית עם הכנרת ורה ויידמן.
יום חמישי  14.8בשעה  ,20:30האגודה למען החייל מצדיעה לחיילי צה"ל  קונצרט
בהשתתפות חיילים מוסיקאים מצטיינים.
יום שישי  15.8החל מהשעה  ,09:00תחרות הקונצ'רטו.
יום שבת  16.8החל מהשעה  ,10:00תחרות הקונצ'רטו  שלב הגמר.
יום שבת  16.8בשעה  ,20:30קונצרט לזכרה של פנינה זלצמן.
יום שני  18.8בשעה  ,20:30קונצרט סדנת הלידר.
יום שלישי  19.8בשעה  ,20:30קונצרט לזכרה של מרינה בונדרנקו.
יום רביעי  20.8בשעה  ,20:30קונצרט סיום בשדה בוקר.
יום חמישי  21.8בשעה  ,20:30קונצרט סיום חגיגי ,במוזיאון תל אביב לאמנות.
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כך פורצים לך לחשבון הבנק בלי שתשים לב

כדור כביסה אקולוגי

צרכנות

התחליף האקולוגי המושלם
לאבקות ומרככי כביסה .עכשיו ב 
 50%הנחה

איפה לא כדאי להפקיד את החיסכון שלנו?
BTB
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רשימות קודמות
מאוחדת בקמפיין תדמית חדש באמצעות ISRAEL JWT
קופת חולים מאוחדת יוצאת בקמפיין תדמית חדש בהיקף של כ2.5
מיליון שקל .הקמפיין ,באמצעות  ,ISRAEL JWTתחת הקונספט "מאוחדת
מיוחדת" ,מציג את יתרונות הקופה וייחודה.
 | 28/07/2008יהודה שוייצר | הודעות כלליות

בלוגרים  / News1דעות ▪ כתבות ▪ תחקירים
המוח היהודי עושה לנו פאדיחות
 | 02/07/2016ענבל בראון
גרמניה :השמאל הרדיקלי והימין הנאצי
 | 02/07/2016ענבל בראון
ימים ספורים לפני ההתאבדות :נודלמן העיד
במח"ש נגד ברכה
 | 02/07/2016יואב יצחק
טיפשות בראש

 | 02/07/2016ד"ר חיים משגב

טורקיה כקורבן לטרור שגיבתה
 | 01/07/2016ענבל בראון
לרשימות נוספות

לבימה חופשית

לרשימת הכותבים

 voicemeבשת"פ עם אתר האוהדים של מכבי נתניה
חברת  VoiceMeהישראלית  www.voiceme.co.ilהמתמחה בפיתוח
אפליקציות תקשורת מבוססות רשת ) ,(web basedללא צורך בהתקנת
תוכנה ,קידמה שיתוף פעולה ייחודי עם אתר האוהדים של מכבי נתניה
"הקופסאהדור הבא".
 | 28/07/2008רונן הלל | הודעות כלליות

 2סניפים חדשים לניו פארם :בגבעת שמואל ובאילת
רשת ניו פארם ממשיכה להתרחב ופותחת החודש שני סניפים חדשים:
בגבעת שמואל ובאילת .ההשקעה בפתיחת שני הסניפים החדשים
נאמדת בכ 5מיליון שקל .סניפים אלה מצטרפים ל 54סניפי ניו פארם
הקיימים.
 | 28/07/2008דניאלה רייבנבך | הודעות כלליות

מינויים חדשים בחטיבה לחיסכון ארוך טווח בהראל ביטוח
הראל חברה לביטוח מודיעה על שורה של מינויים חדשים בחטיבה לחיסכון ארוך טווח המנוהלת על
ידי מישל סיבוני:
 | 28/07/2008ענבר דובב | הודעות כלליות

הפינגווינים של  Orangeמגיעים לאינטרנט
חברת האינטראקטיב נקסט אין מובילה לפרסום מבצע מיוחד של פרטנר לשיחות לחו"ל ,סיסמת
הקמפיין" :עם  Orangeתרגיש שייך בכל מקום בעולם".
 | 28/07/2008יהודה שוייצר | הודעות כלליות
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הראל ביטוח ופיננסים  /בשביל השקט הנפשי שלך
ל  News1דרושים אנשי מכירות  /לעבודה מעניינת ומאתגרת במסגרת מיזם חדש

הודעות נוספות ברשת
בדרך  77עומס תנועה מאילניה עד טורען.

 | 18:12 | 02/07/2016מוקד התנועה
בדרך  65עומס תנועה לסירוגין מצומת הסרגל עד אום אל פחם.

 | 18:11 | 02/07/2016מוקד התנועה
בדרך  722עומס תנועה מצומת השומרים עד צומת התשבי.

 | 16:55 | 02/07/2016מוקד התנועה

יצחק דנון
מחלוקת על קרנות רשת
אורט

אברהם פריד )פריצי(
הטור של פריצי

מירב ארד
מאבטחי מוסדות החינוך
יועסקו כל שנה
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