
 
 

 0202בינואר  1-5ישרוטל קלאסיקאמרי, אילת 

                                                                               1:01., בשעה 1.1.1.יום רביעי, 

 רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 ילנסקי"ו"מרחמנינוב לו

 מנצח: דוד זבה

 דוראל גולן: פסנתר

 ם כהן: זמרתות

 01ברה מינור, אופ1  0רחמנינוב: קונצ'רטו לפסנתר מס1 

 משה וילנסקי: מבחר שירים

תכנית המפגישה בין הנשמה הרוסית של רחמנינוב ועולמו הססגוני והעשיר של משה 

וילנסקי, עם משוררת הפסנתר הישראלית, דוראל גולן והסופרן הישראלית הצעירה, תום 

 כהן1

______________________________ 

                                                                         0:11., בשעה 1.1.1., חמישייום 

  רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "הצ'לו יוליך את הקול"

 צ'לו –הלל צרי 
 אנסמבל צ'לנים

 סופרן – טלי קצף
 

שלובים, ברפרטואר ייחודי מהספרות שמיניית צ'לנים וירטואוזיים בקול אחד ובקולות 
הקלאסית ובמיוחד לפסטיבל, בהדרכתו וניצוחו של פרופ' הלל צרי1 אמנית אורחת: הסופרן 

 טלי קצף1
_________________________________ 

 3:01.בשעה  1.1.1.1.יום חמישי 

 רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "חזרה עם קהל – כשהאורחים שרים"

 מנצח -שטקלר ישי 
 פסנתר -דוד זבה 



 
ישי שטקלר בעל  חזרה מיוחדת לאורחי הפסטיבל כהכנה לקונצרט בהשתתפות הקהל1

 הרזומה המרשים כמנצח אופרה ומקהלות, יוביל את החזרה וידריך את הקהל1
_________________________________ 

                                                                         11:.., בשעה 1.1.1., חמישייום 

  רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 כיסאות מוסיקליים""

 מנצח )יוון( –קורנליוס מיכאילידיס 

 כינור )רוסיה( –סרגיי קרילוב 

 

 תכנית: 

 

  2.בסול מינור, אופ1  .מנדלסון: קונצ'רטו לפסנתר מס1 
  0.בסול מינור, אופ1  .ברוך: קונצ'רטו לכינור מס1 

  2.לכינור ולתזמורת, אופ1  סן סנס: מבוא ורונדו קפריצ'יוזו 
 

קורנליוס מיכאילידיס, המנצח היווני הצעיר, הוא כוכב עולה בשמי אולמות הקונצרטים 
עולם1 זוכה והאופרה באירופה1 סרגיי קרילוב הוא אחד הכנרים הווירטואוזיים והמופלאים ב

פרסים רבים שהקלטותיו זכו להדים בעולם המוסיקה הקלאסית1 הם ייפגשו על במה אחת 
 בים האדום1

_________________________________ 

                                                                          0:11., בשעה 1.1.1., חמישייום 

  ביץ' אילת ויאלמלון אולם אירועים 

 "כשהאורחים שרים"

 מנצח –ישי שטקלר 

 זמרות –טלי קצף וענת צ'רני 

 בניצוחו של יואל סיון ערבההמקהלת 

 

 ורדי: שירת העבדים העבריים מתוך "נבוקו"

 ורדי: שיר היין מתוך "לה טרוויאטה"

 פוצ'יני: מקהלת ההמהום מתוך "מאדאם באטרפליי"

 ביזה: ההבנרה מתוך "כרמן"

 מקהלת הנפחים מתוך "הטרובאדור"ורדי: 

 ועוד הפתעות111

 

הצטרפו אל התזמורת לחוויה חד פעמית, בה אתם הקהל הופכים למקהלת אופרה גדולה 

 ושרים את מיטב קטעי המקהלה מתוך אופרות מפורסמות1

_________________________________ 

                                                                          1:01., בשעה 01.1.1יום שישי, 

  ויאל ביץ' אילתמלון ראולם אירועים 

   "מפגש פסגה"  

 )רוסיה(כינור  –סרגיי קרילוב 



 )ייון(פסנתר  –קורנליוס מיכאילידיס 

 

 תוכנית:

 בסול מז'ור  .1 ראוול: סונטה לכינור מס

 פרנק: סונטה לכינור בלה מז'ור 

 ראוול: ציגן 

 

הפסנתרן והמנצח היווני קורנליוס מיכאילידיס והכנר הווירטואוז סרגיי קרילוב יפתחו את 

 הבוקר בפנינים מאוצר המוסיקה הקאמרית לכינור ולפסנתר1

_________________________________ 

                                                                           ..:11, בשעה 01.1.1יום שישי, 

   , מלון ישרוטל רויאל גארדןiCAFE קפה

 "הבלומרס"

 הבלומרס:

 חליל וחמת חלילים אירית –פיליפ חריפקוב 

 כינור –אורי שלייפר 

 גיטרה, בוזוקי אירי ושירה –דניאל מנור 

 חליל אירי וקלידים –רותם רייך 

 

מיטב השירים האיריים הנודעים, חלקם מסעירים וחלקם צובטי לב, בפי הרכב המוסיקה 

 _____________________________________ האירית המוביל בישראל

                                                                           2.:11, בשעה 01.1.1יום שישי, 

  רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "עונג וכאב"

 )ישראל/צרפת( גיטרה –ליאת כהן 

 קונטרה טנור –יניב ד'אור 

 

  ספרדי צרפתי - עממי קלאסי

 .ים בלדינומסורתישירים ו סידבי, ברל, ראוול, פארה, סנז, מסנה, היפאי דה

 

מסע קסום ואינטימי בין חצי האי האיברי לבין חופי צרפת1 ליאת כהן היא מבכירות נגניות 

טנור המרגש, יניב -הגיטרה בעולם המוסיקה הקלאסית והעממית, ויחד עם זמר הקונטרה

 דאור, הם יגישו פנינים מוכרות ומפתיעות1

__________________________________ 

                                                                           .113:, בשעה 01.1.1יום שישי, 

 רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 

 מטרופוליטן פינת לה סקאלה""

 מנצח )ישראל/ארה"ב( –נמרוד דוד פפר 
 טנור )ספרד( –סרג'יו אסקובר 

 



 
שיתוף פעולה מסעיר בין הטנור הספרדי המצליח ברחבי העולם, סרג'יו אסקובר, לבין המנצח 

 הישראלי הצעיר שעושה חיל במטרופוליטן בניו יורק, נמרוד דויד פפר

_____________________________ 

                                                                           1:01., בשעה 01.1.1יום שישי, 

 ויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "כישוף בשני חלקים"

 מנצח  –קורנליוס מיכאילידיס 
 מנצח וכנר –סרגיי קרילוב 

 
  06מנדלסון: קונצ'רטו לכינור במי מינור, אופ1 

  .2בלה מז'ור, אופ1  3סימפוניה מס1 בטהובן: 
 

מיכאילידיס לבין הכנר הווירטואוז סרגיי קרילוב1 מפגש פסגה נוסף בין המנצח קורנליוס 
הקונצ'רטו לכינור המהולל והנוגע ללב של מנדלסון יפתח את הקונצרט ובסיומו סערה ממש, 

 עם הסימפוניה השביעית, היצרית והשירתית של בטהובן1
________________________ 

 

                                                                           .110:, בשעה 0.1.1.1יום שישי, 

    רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "משירת הארץ"

 מנצח -דוד זבה

 זמר  –שם טוב לוי 

 זמרות –טלי קצף, ענת צ'רני 

 הרכב קאמרי מנגני סימפונט רעננה

 

מעט לפני חצות, ערב ליל שישי, יופיע אחד המוסיקאים המרתקים והאהובים במוסיקה 

הישראלית, בערב מרתק ומרגש משיריו ויצירותיו, יחד עם אנסמבל מנגני התזמורת ושתי 

 זמרות האופרה הצעירות, טלי קצף וענת צ'רני1

_______________________________                                            

                                                                           1.:10, בשעה 61.1.1, שבתיום 

    ויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 חידון מוסיקלי

 חהמנ –יוסי שיפמן 

 פסנתרן –דוד זבה 

 כינור –נתאי צרי 

 זמרות –טלי קצף, ענת צ'רני 

 

את בוקר שבת נפתח בחידון מוסיקלי בהנחייתו של יוסי שיפמן ובהשתתפות דוד זבה 

 בפסנתר, נתאי צרי, הכנר המוביל של סימפונט רעננה, והזמרות טלי קצף וענת צ'רני1

________________________ 



                                                                           ..:11, בשעה 61.1.1, שבתיום 

  , מלון ישרוטל רויאל גארדןiCAFE קפה

 "עונג שבת"

 יאמה אנסמבל

כל הופעה של אנסמבל יאמה היא מארג קסום של ריחות, צבעים וטעמים מן המורשת 

 iCAFE1הרוחנית היהודית לדורותיה1 הם ינעימו לנו את צהרי שבת בקפה 

_____________________________ 

                                                                           2:11., בשעה 61.1.1יום שבת, 

    רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "שישה מיתרים של תהילה"

 פסנתרן/ מנצח –ד פפר ינמרוד דו

 גיטרה –ליאת כהן 

 

 בתכנית:

 בסול מז'ור  22היידן: סימפוניה מס1 
 אסטוריאס  –אלבניז 
 קונצ'רטו לגיטרה ברה מז'ור –ויוואלדי 

 לפסנתר .בלדה מס'  –שופן 

 

המנצח הישראלי הכריזמטי, נמרוד דויד פפר, יחבור לנגנית הגיטרה הווירטואוזית, ליאת כהן 

 ברפרטואר מתקופת הבארוק ועד לתחילת המאה העשרים1 

________________________________ 

                                                                           3:11.עה , בש61.1.1יום שבת, 

    רויאל ביץ' אילתמלון אולם אירועים 

 "מסע חוצה גבולות עם טנור עולמי"

 טנור -סרג'יו אסקובר 
 פסנתר –דוד זבה 

 כינור –נתאי צרי 

 

 בתוכנית:

 שירים נפוליטניים

 טנגו

 סרסואלה

 אריה –לה ג'וקונדה  –פונקיילי 

עוד הזדמנות להתענג על קולו המופלא של סרג'יו אסקובר, הפעם במסע עולמי לטנור 

 ולפסנתרן, משירים נפוליטנים וטנגו קלאסיים ועד לאריות אופראיות נודעות1

 

__________________________________ 



                                                                           11:.., בשעה 61.1.1יום שבת, 

    ויאל ביץ' אילתמלון ראולם אירועים 

 "כשוורדי פגש את גרוניך"

 מנצח –דוד זבה 

 שירה וקלידים –שלמה גרוניך 

 שירה  –שם טוב לוי 

 טנור -סרג'יו אסקובר 
 כינור –סרגיי קרילוב 

 סופרן –טלי קצף 

 מצו סופרן –ענת צ'רני 

 

 בתכנית:

 "נסון דורמה" מטורנדוט, –פוצ'יני 

 דואט הפרחים מ"לקמה" –דליב 

 ועוד הפתעות רבות111

 

מיטב אמני הפסטיבל בניצוחו של מאסטרו דוד זבה יופיעו על במה אחת לסיום חגיגי של 

מחשובי המוסיקאים הישראלים אי שלושה ימים מרתקים בים האדום1 בתכנית יתארח אחד 

 פעם, שלמה גרוניך, ויצטרף לחברו הוותיק, שם טוב לוי1

 

 התוכנית נתונה לשינויים

 


