
אופוס 20 
שתי יצירות מופת קאמריות של 
 מנדלסון ובטהובן בביצוע הכנר 

דמיטרי ברלינסקי וסולני הקאמרטה

מזכרות יקרות
הכנר והמנצח הנודע דמיטרי 

סיטקובצקי עם יצירתו האהובה של 
היידן לארבעה סולנים ולתזמורת

דמיטרי סיטקובצקי מנצח וכנר

שחור, לבן, זהב
אלון גולדשטיין ויגאל מלצר בשילוב 
נדיר של פסנתר וחצוצרה ביצירתו 

הווירטואוזית של שוסטקוביץ׳
נמרוד דוד פפר מנצח

רומנטי זה קלאסי
תום בורו ומיכאל שחם, הכוכבים 

העולים בשמי המוזיקה הקלאסית, 
בשני קונצ'רטי אהובים

נעם צור מנצח

זוכי תחרות רובינשטיין 
 ערב מיוחד של קונצ'רטי לפסנתר 
 עם זוכי תחרות רובינשטיין 2023. 
שמות הזוכים יפורסמו ב-31 במרץ

אבנר בירון מנצח

יש לי ֶקצב
קלאסיקות מתוך "פורגי ובס" של 
 גרשוין והקונצ'רטו האלמותי של 

מוצרט בנגינת הקלרניתנית שרון קם
קרן קגרליצקי מנצחת

בטהובן הנצחי
 הכנר הנודע דמיטרי ברלינסקי, 

 זוכה תחרות פגניני, 
בערב שכולו בטהובן

מנצח יפורסם
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גשרים מוזיקליים | קדּושה
 גאריק אולסון, זוכה תחרות שופן 

 הבין־לאומית ומקהלת הגברים 
מקרקוב בערב חד פעמי

אבנר בירון מנצח

הכינור הכחול
פאבל שפורקל, הווירטואוז הצ'כי 

 בהגשה מלאת תשוקה של 
יצירת המופת מאת מנדלסון

אוליבר ודר מנצח )גרמניה(

מסע בין כוכבים
 קלאסיקה מודרנית לצ'לו 

 ולתזמורת עם סטיבן איסרליס, 
הצ'לן הבריטי עטור השבחים

אבנר בירון מנצח

המיסה הגדולה של באך
 יצירת המופת המונומנטלית 

 מאת באך, עם הקולות השמימיים 
של קולגיום מוזיקאלֶה טאלין

אבנר בירון מנצח

הפסנתר במרכז 
 רוברט לוין, מגדולי המבצעים 
 של יצירות מוצרט, באחד מן 
הקונצ'רטי הגדולים לפסנתר

ז'אן־כריסטוף ספינוזי מנצח )צרפת(

הקלאסיקה הגדולה
 מקהלת קולגיום ווקאלה גנט, 

 מן הגדולות והמשובחות בעולם 
עם המנצח פיליפ הֶרֶוֶוחֶה
פיליפ הֶרֶוֶוחֶה מנצח )בלגיה(

מפסגות אמריקה
 מפגש בלתי שגרתי עם 

תאודורו אנזלוטי אומן האקורדיון 
והקאמרטה הישראלית ירושלים

אבנר בירון מנצח

הפילוסוף
אבי אביטל, נגן המנדולינה העולמי 

והקאמרטה בבכורה ליצירתו העלומה 
של פאול בן־חיים משנת 1969

אבנר בירון מנצח
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שלושה מפגשי הרצאות־קונצרטים 
בשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, 

הכוללים שיחה על השפעות המוזיקה 
בהיבטים השונים בחיי היומיום שלנו

חושבים מוזיקה

מחיר מיוחד לעמיתי מועדון "יחד"
מינוי לשמונה קונצרטים ב-1,100 ₪ בלבד )במקום 1,250 ₪(

המחיר לרוכשים מינוי משקף הנחה של 35% ממחירי הכרטיס בקופה ומקנה אפשרות להחלפה ולזיכוי מתוך מגוון הקונצרטים

לפרטים נוספים ולרכישת מינוי לחצו כאן
מלאו את הטופס ונשוב אליכם

ראו מועדים ואולמות בעמוד הבא

info@jcamerata.com | 02-5020503 | www.jcamerata.com

המוח היצירתי
פרופ' רפי מלאך

מוח אנלוגי בעולם דיגיטלי
פרופ' אהוד אחישר

המוח המוזיקלי
פרופ' איתן גלוברזון

מינוי לקאמרטה במקום קבוע ובמחיר הטוב ביותר!
8 קונצרטים במינוי אחד / תל אביב, ירושלים, רחובות, זכרון יעקב

המינוי מקנה לכם אפשרויות החלפה לכל הקונצרטים המוצעים ומאפשר לכם להרכיב תמהיל אישי משלכם במהלך העונה

מבצע 
מיוחד 

לעמיתי 
מועדון 

"יחד"

https://www.jcamerata.com/new-season
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwt09DQ5Dw1yg3xOhtv0jPxDz2yHwCFbyZ1S4bdOwLXk1HiQ/viewform


Passion
for Music עונת המינויים החדשה

הזכות לשינויים שמורה
צילום: מיכאל פביה, דריו אקוסטה, לנקה הטאסובה, סאטושי אויאגי, קאפו קיקאס, הרברט אשרמן, מיקיאל אנדריקס, יח״צ, זוהר רון, מייקי הלביג, הלנה מרטיניוק, מייגן סינולי

רחובותזכרון יעקבירושליםתל אביבשם הקונצרט

5.11.20226.11.2022גשרים מוזיקליים | קדּושה

2-3.12.202229.11.202230.11.20224.12.2022הכינור הכחול

6-7.1.202310.1.20239.1.20238.1.2023מסע בין כוכבים

20.2.202319.2.2023המיסה הגדולה של באך

10-12.3.20239.3.20238.3.2023הפסנתר במרכז

15.4.202316.4.2023הקלאסיקה הגדולה

19-20.5.202323.5.202321.5.2023מפסגות אמריקה

23-24.6.202327.6.202326.6.202325.6.2023הפילוסוף

22.10.2224.10.202223.10.2022מזכרות יקרות

17.12.2022רומנטי זה קלאסי

4.2.235.2.20232.2.2023יש לי קצב

6.5.237.5.2023בטהובן הנצחי

3.6.20234.6.23שחור, לבן, זהב

3.4.2023זוכי תחרות רובינשטיין 2023

30.4.23אופוס 20

חושבים מוזיקה / המוח היצירתי 
27.1.2023פרופ' רפי מלאך

חושבים מוזיקה / מוח אנלוגי בעולם דיגיטלי 
21.4.2023פרופ' אהוד אחישר

חושבים מוזיקה / המוח המוזיקלי
7.7.2023פרופ' איתן גלוברזון

לפרטים נוספים 
ולרכישת מינוי 

לחצו כאן, 
מלאו את הטופס 

ונשוב אליכם

https://www.jcamerata.com/new-season
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwt09DQ5Dw1yg3xOhtv0jPxDz2yHwCFbyZ1S4bdOwLXk1HiQ/viewform

