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 עונה שניה –פיאנו בנטף     
 
 

 שבנטף בביתה הקשתות באולם מגישה חכמוב רויטל הפסנתרנית

 ,מובילים מוסיקאים יתארחו בהם קאמריים קונצרטים שמונה של שתי סדרות

 .המקומיים והיין הגבינות ,האוכל מיטב בשילוב

  01:01, קונצרט ב 00:11במטבח של רמה ב  ארוחת ערב –סדרת חמישי 

  00:01, קונצרט ב 01:01של רמה ב  במטבח ארוחת בוקר  –סדרת ששי 

 קונצ'רטי בסלון • 51-51.55.51•  3

 
 גאל מלצר, חצוצרה, ורביעיית ספירחכמוב, פסנתר, י רויטל

של  7רביעיה מס' של שופן,  0קונצ'רטו לפסנתר מספר לג'נדה לחצוצרה ופסנתר של אנסקו, 
 של שוסטקוביץ'. 0קונצ'רטו לפסנתר וחצוצרה מספר סוסטקוביץ', 

 השניים+ טובים• 20-21.12.12 •  2

 יטל חכמובבהשתתפות רו גרבורג, גיל – סילבר סיון הפסנתרנים דואו 
 .חלום ליל קיץ של מנדלסון, פולחן האביב של סטרוינסקי

 רביעיות פסנתר • 51-51.5.51•  1

 רביעיית הפסנתר הישראלית 
 רביעיות פסנתר של מנדלסון, אנסקו ושומן.

 הצלע הרביעית של המשולש  •51-51.1.51•  0

 טריו ירושלים ורויטל חכמוב 
 מיצירות קלרה שומן, רוברט שומן וברהמס.

 רסיטל –רויטל  • 14-15.3.13 • 5

 ]תוכנית תפורסם בהמשך[ רויטל חכמוב, פסנתר 

 ישראליתחגיגת נשיפה  • 51-51.1.51•  6

 
 חמישיית הנשיפה הישראלית החדשה, רויטל חכמוב, פסנתר

גרסא לחמישיית כלי נשיפה של הקונצ'רטו לשני כינורות מאת באך בעקבות וויוואלדי, חמישייה 
 לפסנתר וכלי נשיפה של מוצרט, שישיות לכלי נשיפה ופסנתר מאת פרנסה ופולנק.

 רומנטיקה צרפתית•  1-51.1.51•  7

 
 רפסנת ,חכמוב רויטל רביעיית כרמל, יעלה אביטל, סופרן,

שירים לקול ופסנתר של פורה, שנסון פרפטואל לקול וחמישיית פסנתר של שוסון, חמישיות 
 פסנתר של פורה ופראנק.

 דג השמך• 13-14.6.13 •  8

 
 ה אביטל, סופרן, אורה בועזסון, קונטרבסרביעיית הפסנתר הישראלית, יעל

חמישיות לרביעיית פסנתר וקונטרבס של הומל ושוברט )דג השמך(. שירים לקול ופסנתר של 
 שוברט )ביניהם דג השמך(. 
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 מעוזרת מחקר לאשת פרופסור• 11.51.51 •  *

של  La Serva Padronaשל האופרה הקומית  המדעית הגרסאהסדרות:  קונצרט בונוס למנויי 
 פרגולזי, יעלה אביטל, סופרן, אהוד שפירא, בס, רויטל חכמוב, פסנתר.

 

 
 מחירים:

 

 קונצרטים 1סדרה של  קונצרט + ארוחה קונצרט

 הנחה* רגיל ששי חמישי הנחה* רגיל

001 71 001 001 605 441 

 *תושבי נטף, סטודנטים וחיילים
 
 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL01670DD5684E0FD2

