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סדרות המוזיקה במוזיאון תל אביב לאמנות – עונה 83
עונת הקונצרטים 0202-0211
מנויי המוזיקה במוזיאון וחברים יקרים,
עונת  0202–0211יוצאת לדרך ,ואנו שמחים להציגה בפניכם לפני ההפצה לציבור הרחב .הנרשמים
לפני ה 51-באפריל  ,1059יזכו בהנחות משמעותיות ברכישת המנויים ובעדיפות בשיבוץ של מקומות
הישיבה.
השנה אנו חוגגים  052שנה להולדת בטהובן ,עם הרביעייה הירושלמית בחמישה קונצרטים של מכלול
הרביעיות של בטהובן .הקונצרטים מוגשים במסגרת סדרות המופת וסדרת הגלריות.
אנו נארח מוזיקאים מהשורה הראשונה בעולם :מדרום קוריאה ,הכנרת בומסורי קים ,ממולדובה ,הכנרת
אלכסנדרה קונונובה ,מסין מגיעה הכנרת והוויולנית לושה פאנג ,מיפן ,הצ׳לנית אריסה סאטו ,מרוסיה,
הכנרת אליסה מרגוליס והצ'לן אלכסנדר בוזלוב ועוד רבים אחרים.
אמנים נוספים שיחזרו אלינו :רביעיית פיין ארטס (ארה”ב) הידועה ,לאחר היעדרות של למעלה מ–12
שנים ,רביעיית מטיס הנהדרת מליטא ,רביעיית קסטליאן ,ורביעיית אוסלו (נורבגיה) .עוד יופיעו
הפסנתרנים יו קוסוגה ,אנדריי גוגנין ,וקריסטינה מילר והקלרניתן הסרבי רוברט בורסוס ,ועוד רבים
אחרים.
אנו שמחים להציג בתוכניות המופת את התכנית "קאמרי בגדול"  -עיבודים של קונצ'רטי נבחרים
ואהובים להרכב קאמרי אינטימי .זהו ז'אנר מוזיקלי חדש המשלב את השקיפות והעדינות שבמוזיקה
הקאמרית בביצוע של שישה עד תשעה נגנים יחד עם סולן וירטואוז בינלאומי .עיבודים אלו מאפשרים
לשים לב לקווים המלודיים בתפקידי התזמורת.
גם השנה אנו מזמינים אתכם להצטרף למשפחת מנויי המוזיאון ב ₪10-בלבד במקום .₪130
שימו לב :הקונצרטים יתחילו בשעה  .10:00ההרצאות המקדימות בסדרות המופת יתחילו בשעה
.59:51
הצעה מיוחדת לתלמידים ולסטודנטים עד גיל  – 02מנוי "שוחר צעיר" ב ₪ 110 -המאפשר כניסה על
בסיס מקום פנוי לכל הקונצרטים שבהפקתנו.
אנא קראו בעיון את כל ההצעה – תוכניות ונהלים – ועזרו לנו לשרת אתכם לשביעות רצונכם.
בברכת עונה מהנה,
מוזיאון תל אביב לאמנות ,טלפון ; 03-0000000 :פקס03-0000001 :

0

אולם רקנאטי – מפת המושבים

שיבוץ המקומות:
אין שמירת מקומות משנה לשנה .אנו נעשה כמיטב יכולתנו להענות לכל הבקשות ,ולשבץ בקרבת מקום
ככל האפשר .מנויים מקדימים יקבלו עדיפות בשיבוץ המקומות.
השיבוץ לסדרה המעורבת ולקונצרטים הנוספים יתבצע לאחר גמר השיבוצים לסדרות השלמות.

מוזיאון תל אביב לאמנות ,שד' שאול המלך  02תל אביב 1133021
להזמנות ובירורים:
טל ,23-1222222 .פקס23-1222220 .
menuyim@tamuseum.com
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סדרת מופת א׳ –  8קונצרטים
הרצאה מקדימה בנושאים מגוונים כ 55 -דקות לפני תחילת הקונצרט ,ללא תוספת תשלום.

 ,59.9.59 .5יום ה'10:00 ,
אליסה מרגוליס (גרמניה) ,ניצן ברתנא,
יאמן סעדי – כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן – ויולה
אלכסנדר בוזלוב (רוסיה) ,צבי פלסר,
הרן מלצר – צ'לו

ברהמס שישיית מיתרים מס'  0אופוס 31
בסול מז'ור
ברהמס קונצ'רטו כפול לכינור ,לצ'לו ולשישיית
מיתרים בלה מינור אופוס ( 120עיבוד)
סולנים :אליסה מרגוליס ,אלכסנדר בוזלוב

 ,10.50.59 .1מוצ"ש15:00 ,
רביעיית המיתרים קסטליאן
סימי סימונן (פינלנד) – כינור
דניאל רוברטס (אנגליה) – כינור
שרלוט בונטון (צרפת) – ויולה
כריסטופר גרייבס (אנגליה) – צ'לו
עם אנסטסיה קובקינה (רוסיה) – צ'לו

היידן רביעייה מס'  0בפה מז'ור אופוס 22
יאנאצ'ק רביעייה מס' " 1סונטת קרויצר"
שוברט חמישיית כלי קשת בדו מז'ור אופוס 113
ד' 151

 ,5.1.10 .3מוצ"ש10:00 ,
רביעיית מטיס (ליטא)
קוסטס טּומוסה ,ברנרדס פטרוסקס – כינור
קרוליס רּודוקס – ויולה
רוקס וייטקוויצ'ּוס – צ'לו

היידן רביעיית מיתרים מס'  1בסול מז'ור אופוס 21
שוסטקוביץ רביעיית מיתרים מס'  3בפה מז'ור
אופוס 23
שומן רביעיית מיתרים מס'  3בלה מז'ור
אופוס  51מס' 3

 ,53.1.10 .4יום ה'10:00 ,
יו קוסוגה (יפן) – פסנתר
יהונתן בריק ,גיא פיגר ,אורי ויסנר-לוי,
יעל ברולסקי – כינור
טלי קרביץ ,מירי מנשרוב – ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר – צ'לו
נעמי שחם – קונטרבס

שוברט חמישיית פסנתר בלה מז'ור ד' 112
"דג השמך"
גריג קונצ'רטו לפסנתר ולתשיעיית מיתרים בלה
מינור אופוס ( 11עיבוד)

הזכות לשינויים שמורה

המשך סדרת מופת א'
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 ,19.1.10 .1מוצ"ש10:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר – כינור
אורי קם – ויולה ,קיריל זלוטניקוב – צ'לו

מכלול הרביעיות של בטהובן (חלק )1
רביעייה מס'  0בסול מז'ור אופוס  12מס' 0
רביעייה מס'  2במי מינור אופוס  51מס' 0
"רזומובסקי"
רביעייה מס'  13בסי במול מז'ור אופוס 132
כולל "הפוגה הגדולה" אופוס 133

 ,14.3.10 .0יום ג'10:00 ,
בומסורי קים (דרום קוריאה),
מרים הלמס-אלין (נורבגיה) ,גיא פיגר,
אורי ויסנר לוי – כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן – ויולה
הרן מלצר ,תמי ווטרמן – צ'לו
אנדריי גוגנין (רוסיה) – פסנתר
יגאל מלצר – חצוצרה
ניר קונפורטי – קונטרבס

ברהמס רביעיית פסנתר מס'  1בסול מינור
אופוס 05
סן-סנס שביעיית מיתרים במי במול מז'ור אופוס 15
ברוך קונצ'רטו לכינור ולשמיניית מיתרים מס' 1
בסול מינור אופוס ( 01עיבוד)
סולנית :בומסורי קים

 ,30.1.10 .0מוצ"ש15:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר – כינור
אורי קם – ויולה ,קיריל זלוטניקוב – צ'לו

מכלול הרביעיות של בטהובן (חלק )4
רביעייה מס'  3ברה מז'ור אופוס  12מס' 3
רביעייה מס'  1בדו מז'ור אופוס  ,51מס' 3
רביעייה מס'  15בדו דיאז מינור אופוס 131

 ,53.0.10 .2מוצ"ש15:00 ,
שלישיית אינק (ארה"ב)
ואדים סרבריאני – פסנתר
יוסקה קוואסקי – כינור
וולפרם קוסל – צ'לו

מכלול שלישיות הפסנתר של בטהובן (חלק )5
שלישיית פסנתר בדו מינור אופוס  1מס' 3
שלישיית פסנתר אופוס  22מס' 1
ברה מז'ור "הרוחות"
שלישיית פסנתר אופוס  22מס'  0במי במול מז'ור

הזכות לשינויים שמורה
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סדרת מופת ב׳ –  8קונצרטים
הרצאה מקדימה בנושאים מגוונים כ 55 -דקות לפני תחילת הקונצרט ,ללא תוספת תשלום.

 ,30.55.59 .5מוצ"ש10:00 ,
רביעיית אוסלו (נורבגיה)
גייר אינגא לוטסברג ,ליב הילדה קלוק – כינור
מגנוס בויה הנסן – ויולה
אויטיין סונסטאד – צ'לו

היידן רביעיית מיתרים מס'  1בסול מז'ור אופוס 22
דביסי רביעיית מיתרים בסול מינור אופוס 12
סמטנה רביעיית מיתרים מס'  1במי מינור "מחיי"

 ,0.5.10 .1יום ג'10:00 ,
אלכסנדרה קונונובה (מולדובה) ,זוהר לרנר,
גיא פיגר – כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן – ויולה
אריסה סאטו (יפן) ,הרן מלצר  -צ'לו

צ'ייקובסקי שישיית מיתרים ברה מינור אופוס 22
"מזכרת מפירנצה"
צ'ייקובסקי קונצ'רטו לכינור ולשישיית מיתרים ברה
מז'ור אופוס ( 35עיבוד)
סולנית :אלכסנדרה קונונובה

 ,8.1.10 .3מוצ"ש10:00 ,
יו קוסוגה (יפן) – פסנתר
יהונתן בריק ,אייל קלס ,אורי ויסנר-לוי,
יעל ברולסקי – כינור
טלי קרביץ ,מירי מנשרוב – ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר – צ'לו
נעמי שחם – קונטרבס

שוברט שלישיית פסנתר מס' 0
במי במול מז'ור אופוס 122
שומן קונצ'רטו לפסנתר ולתשיעיית
מיתרים בלה מינור אופוס 55
(עיבוד)

 ,10.1.10 .4יום ה'10:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר – כינור
אורי קם – ויולה ,קיריל זלוטניקוב – צ'לו

מכלול הרביעיות של בטהובן (חלק )5
רביעייה מס'  1בפה מז'ור אופוס  12מס' 1
רביעייה מס'  2בפה מז'ור אופוס  51מס' 1
רביעייה מס'  10במי במול מז'ור אופוס 102

הזכות לשינויים שמורה

המשך סדרת מופת ב'

1

 ,35.3.10 .1יום ג'10:00 ,
רביעיית פיין ארטס (ארה"ב)
ראלף אוונס ,יפים בויקו – כינור
גיל שרון – ויולה
ניקולס שמידט – צ'לו

 ,30.4.10 .0יום ה'10:00 ,
רביעיית המיתרים קסטליאן
סימי סימונן (פינלנד) – כינור
דניאל רוברטס (אנגליה) – כינור
שרלוט בונטון (צרפת) – ויולה
כריסטופר גרייבס (אנגליה) – צ'לו
עם רוברט בורסוס (סרביה) – קלרינט
מאוריציו פאז – בסון
אלון ראובן – קרן יער
נעמי שחם  -קונטרבס
 ,5.0.10 .0יום ב'10:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר – כינור
אורי קם – ויולה ,קיריל זלוטניקוב – צ'לו

מוצרט רביעייה מס'  11בדו מז'ור
ק' " 515דיסוננס"
שוסטקוביץ רביעייה מס'  1בדו מז'ור אופוס 51
צ'ייקובסקי רביעייה מס'  1ברה מז'ור אופוס 11

דבוז'אק רביעיית מיתרים מס'  15בלה במול מז'ור
אופוס 125
שוברט שמיניה לכלי נשיפה ולכלי קשת בפה מז'ור
ד' 223

מכלול הרביעיות של בטהובן (חלק )1
רביעייה מס'  5בלה מז'ור אופוס  12מס' 5
רביעייה מס'  1בסי במול מז'ור אופוס  12מס' 1
רביעייה מס'  11בפה מינור אופוס " 15סריוזו"
רביעייה מס'  11בפה מז'ור אופוס 135

 ,50.0.10 .8יום ג'10:00 ,
שלישיית אינק (ארה"ב)
ואדים סרבריאני – פסנתר
יוסקה קוואסקי – כינור
וולפרם קוסל – צ'לו

מכלול שלישיות הפסנתר של בטהובן (חלק )1
שלישיית פסנתר אופוס  1מס'  1במי במול מז'ור
שלישיית פסנתר אופוס  1מס'  0בסול מז'ור
שלישיית פסנתר אופוס  12בסי במול מז'ור
"הארכידוכס"

הזכות לשינויים שמורה

סדרת סולנים בסערה –  0קונצרטים
עם הקאמרטה הישראלית ירושלים

2

 ,54.9.59 .5מוצ"ש15:00 ,
אריאל לני – פסנתר
אליסה מרגוליס (גרמניה) – כינור
אלכסנדר בוזלוב (רוסיה) – צ'לו
בויאן ווידנוף – ניצוח

באך פרלוד ופוגה ברה מינור רי"ב 531
כורל פרלוד "בוא ,מושיע הגויים" ,רי"ב 151
(ניצוח ועיבוד – מרדכי רכטמן)
בטהובן קונצ'רטו לפסנתר מס'  3בדו מינור אופוס 33
צ'ייקובסקי וריאציות על נושא רוקוקו לצ'לו ולתזמורת
אופוס 33
סן-סנס מבוא ורונדו קפריצ'יוזו בלה מינור לכינור ולתזמורת
אופוס 02

 ,58.55.59 .1יום ב'10:00 ,
קטרינה טרוטלר (גרמניה) – פסנתר
מריה לודניץ' (ארה"ב) – כינור
טימותאוס פטרין (יוון) – צ'לו
דורון סלומון – ניצוח

בטהובן קונצ'רטו לפסנתר מס'  5בסול מז'ור אופוס 52
לאלו קונצ'רטו לצ'לו ברה מינור
גלזונוב קונצ'רטו לכינור בלה מינור אופוס 20

 ,4.5.10 .3מוצ"ש10:00 ,
אלכסנדרה קונונובה (מולדובה) – כינור
זוהר לרנר – כינור
אריסה סאטו (יפן) – צ'לו
אבנר בירון – ניצוח

ויוולדי קונצ'רטו לצ'לו ברה מינור ר"ב 521
ויוולדי קונצ'רטו לכינור בלה מינור ר"ב 351
ויוולדי קונצ'רטו כפול לכינור ולצ'לו בסי במול מז'ור ר"ב 552
בטהובן קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס 11

 ,11.3.10 .4יום א'10:00 ,
בומסורי קים (דרום קוריאה) – כינור
אנדריי גוגנין (רוסיה) – פסנתר
הרן מלצר – צ'לו
מישל טילקין (בלגיה) – ניצוח

פרנק וריאציות סימפוניות
ליסט קונצ'רטו מס'  1לפסנתר ולתזמורת במי במול מז'ור
צ'ייקובסקי " אנדנטה קנטבילה" מתוך רביעיית כלי קשת
מס'  1ברה מז'ור אופוס  11בעיבוד לצ'לו ומיתרים
וייניאבסקי קונצ'רטו לכינור מס'  0ברה מינור אופוס 00

 ,11.4.10 .1מוצ"ש15:00 ,
רוברט בורסוס (סרביה) – קלרינט
לושה פאנג (סין) – ויולה
אנדריס אוסוקיס (לטביה) – פסנתר
נעם צור – ניצוח

ובר קונצ'רטו לקלרינט מס'  1בפה מינור אופוס 23
ברוך קונצ'רטו כפול לקלרינט ,לויולה ולתזמורת במי מינור
אופוס 22
צ'ייקובסקי קונצ'רטו לפסנתר מס'  1בסי במול מינור
אופוס 03

 ,15.0.10 .0יום א'10:00 ,
קריסטינה מילר (אוסטריה) – פסנתר
ואדים סרבריאני (ארה"ב) – פסנתר
יוסקה קוואסקי (ארה"ב) – כינור
וולפרם קוסל (ארה"ב) – צ'לו
שלו עד-אל – ניצוח

בטהובן קונצ'רטו משולש לכינור ,לצ'לו ולפסנתר
בדו מז'ור אופוס 51
וויליאמס נעימת נושא מתוך "רשימת שינדלר"
רחמנינוב רפסודיה על נושא מאת פגניני לפסנתר ולתזמורת
אופוס 53
הזכות לשינויים שמורה

סדרת הגלריות במוזיאון –  0קונצרטים

2

קבלת פנים עם כיבוד קל תתקיים במהלך ההפסקה בין היצירות.
הכיסאות אינם מסומנים
לא תתאפשר כניסה לגלריה לאחר תחילת הקונצרט.
 ,13.50.59 .5יום ד'10:00 ,
רביעיית המיתרים קסטליאן
סימי סימונן (פינלנד) ,דניאל רוברטס (אנגליה) – כינור
שרלוט בונטון (צרפת) – ויולה
כריסטופר גרייבס (אנגליה) – צ'לו

בטהובן רביעייה מס'  0בסול מז'ור אופוס  12מס' 0
אלגר רביעייה במי מינור אופוס 23
ברהמס רביעייה מס'  0בלה מינור אופוס 51

 ,0.5.10 .1יום ב'10:00 ,
אריאל לני – פסנתר
זוהר לרנר – כינור
אריסה סאטו (יפן) – צ'לו

דביסי סונטה לצ'לו ולפסנתר ברה מינור
בטהובן סונטה לכינור ולפסנתר מס'  12בסול מז'ור
אופוס 11
ראוול שלישיית פסנתר בלה מינור מ' 12

 ,59.1.10 .3יום ד'10:00 ,
רביעיית היידן הישראלית
אייל קלס ,סבטלנה סימנובסקי – כינור
טלי קרביץ – ויולה ,עדיאל שמיט – צ'לו
עם טיבי צייגר – קלרינט

ראוול רביעיית מיתרים בפה מז'ור
ברהמס חמישיית קלרינט בסי מינור
אופוס 115

 ,1.3.10 .4יום ב'10:00 ,

* הקונצרט ייערך באולם רקנאטי

הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר – כינור
אורי קם – ויולה ,קיריל זלוטניקוב – צ'לו

מכלול הרביעיות של בטהובן (חלק )1
רביעייה מס'  5בדו מינור אופוס  12מס' 5
רביעייה מס'  12אופוס  ,25במי במול מז'ור" ,הנבל"
רביעייה מס'  15בלה מינור אופוס 130

 ,11.4.10 .1יום ד'10:00 ,
לושה פנג (סין) – כינור וויולה
טל חיים סמנון – פסנתר

אנצו סונטה לפסנתר ולכינור "טורסו"
ביזה /הובאי פנטזיה על נושא מתוך כרמן
שוברט סונטה לארפג'יונה ולפסנתר בלה מינור ד' 201
דליוס סונטה מס' ( 0עיבוד לויולה ע"י לושה פנג)

 ,10.1.10 .0יום ד'10:00 ,
רביעיית אמרנט (ארה"ב)
מישה ויטנסון ,פרנז פלקל – כינור
מיכאל קלוטס – ויולה
ג'ייסון קלוול – צ'לו

היידן רביעיית מיתרים מס'  0בדו מז'ור אופוס 02
קודאי רביעיית מיתרים מס'  0אופוס 12
מנדלסון רביעיית מיתרים מס'  5במי מינור אופוס 55

 ,11.0.10 .0יום ב'10:00 ,
קריסטינה מילר (אוסטריה) – פסנתר
שירה מיוני – ויולה
וולפרם קוסל (ארה"ב) – צ'לו

שופן סקרצו מס׳  1בסי מינור אופוס 02
שומן שלושה קטעי פנטזיה אופוס  23לצ'לו ולפסנתר
רכטמן סונטה לצ'לו
ברהמס שלישייה לפסנתר ,קלרנית ולצ'לו בלה מינור
אופוס 115
הזכות לשינויים שמורה

סדרת תזמורת בארוקדה

1

 ,10.55.59 .5יום ד'10:00 ,
באך
מנדלסון
יזהר קרשון – מנצח
אקאצ'י מסקולארט (תאילנד/שוויץ)  -צ'לו
בארוקדה ווקאל:
יעלה אביטל ,עדיה פלד  -סופרן
אלון הררי ,עופרה זנתי  -אלט
הלל שרמן ,משה הס  -טנור
יואב וייס ,חגי ברנזון  -בס
אלון קליבנוב (ע"פ מחקרה של נינה סובלמן)  -מנחה

באך – כורלים ואריות מתוך מתיאוס פסיון
ק.פ.ע .באך – קונצ'רטו לצ'לו בלה מז'ור
מוצרט – דיברטימנטו למיתרים בפה מז'ור
מנדלסון – כורל "אשר נותן לאל לשלוט ונותן בו את תקוותו"
מנדלסון – סלבה רג'ינה

 ,50.51.59 .1יום ג'10:00 ,
מגניפיקט
אנדרס מוסטונן – מנצח
יעלה אביטל – סופרן
מאיה עמיר – מצו סופרן

ויוולדי – מגניפיקט
קונצ'רטו לשני כינורות בלה מינור
אריות מתוך האופרות "סערת שתי הרוחות"
"גשם של דמעות" "אחזה בהנאה"
גאלופי – קונפיטבור לשתי זמרות ומיתרים בסול מז'ור

 ,10.1.10 .3יום ד'10:00 ,
באך – מיסה בסי מינור
המיסה הגדולה של באך
אנדרס מוסטונן – מנצח
סולנים יפורסם בקרוב
מקהלת קולות מוזיקליים ,אסטוניה
 ,11.3.10 .4יום ד'10:00 ,
הנדל – האופרה אלצ'ינה
אלצ'ינה
איתן שמייסר – מנצח
דניאל ארליך ,אופרה קאמרה – במאי
הקשר הווקאלי וינה תל אביב:
אביגיל גורטלר הרטוב ,יעל סייג,
מירים גדז'איבה – סופרן
אילת אמוץ – מצו סופרן ,ניצן אלון – אלט
סמואל ברלד – בריטון
 ,10.1.10 .1יום ד'10:00 ,
וינה איסטנבול
מוזיקה קלאסית בהשפעה טורקית לצד מוזיקה
מסורתית טורקית ,סופית ולדינו.
יניב ד'אור – קונטרה טנור
מוראט קקמאז – נאי טורקי ושירה
אייל לבר – גיטרה פלמנקו
ארז מונק – כלי הקשה

ביבר – סונטה לה באטליה
פוקס – טורקריה
לולי – קטעים נבחרים מתוך גם הוא באצילים
מוצרט – אריות לאלט ותזמורת "חזור אלי צל יקר",
"אהבה רחוקה"
מוזיקה טורקית מסורתית מהמאה ה12 -

הזכות לשינויים שמורה

12

הרביעייה הירושלמית חוגגת  110להולדת בטהובן
ומתארחת בסדרות המופת ובסדרת הגלריה
חמישה קונצרטים עם מכלול רביעיות המיתרים של בטהובן

 ,02.0.02 .1יום ה'( 02:22 ,מופת ב')
 ,01.0.02 .0מוצ"ש( 02:22 ,מופת א')
 ,0.3.02 .3יום ב'( 02:22 ,סדרת הגלריות ,באולם רקנאטי)
 ,32.5.02 .5מוצ"ש( 01:22 ,מופת א')
 ,1.1.02 .5יום ב'( 02:22 ,מופת ב')

11

מחירי המנויים והכרטיסים
כדי להיות מנוי במחלקת המוזיקה של המוזיאון בעונת  ,0202-0211יש לרכוש לפחות סדרה אחת
בשלמותה ,או סדרה מעורבת.
סדרה מעורבת –  2קונצרטים ו/או  1קונצרטים לבחירה מתוך סדרות המופת ,הסדרה סולנים בסערה,
סדרת הבארוק וסדרת הגלריות
(על בסיס מקום פנוי).

10

הסדרה

מנוי חדש

מנוי מקדים

מנוי ממשיך

זכאי הנחה

סדרות מופת
( 2קונצרטים)
סדרה מעורבת
( 2קונצרטים)
סדרה מעורבת
( 1קונצרטים)
סולנים בסערה
( 1קונצרטים)
סדרה הגלריות
במוזיאון

212

019

212

215

212

019

212

215

211

019

121

111

221

019

115

212

235

089

233

222

( 2קונצרטים)
סדרת בארוקדה
( 5קונצרטים)

151

111

521

511

10

מנוי מוזיאון

כרטיס בודד

מחיר מלא

זכאי הנחות

סדרות מופת

112

132

סולנים בסערה

112

132

סדרת הגלריות במוזיאון

112

132

בארוקדה

112

132

הנחות (ההנחה תמיד על הסדרה במחיר הנמוך יותר .ההנחות המדורגות ניתנות על סדרות שונות
בלבד) 5% :הנחה על רכישת סדרה שנייה 12% ,הנחה לרוכשי סדרה שלישית ,וכן הלאה.
מנוי מקדים -הנחה לנרשמים עד 51.4.59
מנוי ממשיך -להנחת מנוי ממשיך זכאים מנויי מחלקת המוזיקה של המוזיאון בעונת .0211-0212
זכאי הנחה  -גימלאים ,שוחרים ומנויי המוזיאון.

טופס בחירת הקונצרטים
נא שילחו בדואר למחלקת המוזיקה – מוזיאון תל אביב שד' שאול המלך  ,10תל אביב 0533105
או בפקס 03-0000001 :או בדוא"לmenuyim@tamuseum.com :

אפשר לבחור "סדרה מעורבת" של לפחות  1קונצרטים מסדרות המופת ,סולנים בסערה ,סדרת הבארוק וסדרת הגלריות
(על בסיס מקום פנוי).
לסדרה שלמה ניתן להוסיף קונצרטים מסדרות אחרות בהתאם לטבלת המחירים בעמ' .10
הבוחרים בסדרות שלמות יזכו לעדיפות בשיבוץ המקומות ,בהתאם למועד ההרשמה.
שיבוץ המקומות לסדרה המעורבת ו/או לקונצרטים נוספים ייעשה לאחר שיבוץ המקומות לסדרות המלאות.
אנא סמנו בעיגול את בחירתכם בצד ימין של הטבלה

סדרת מופת א' – (לכל הסדרה סמנו בשורה זו)
5

 ,11.1.11יום ה' - 02:22 ,אליסה מרגוליס  /ניצן ברתנא  /יאמן סעדי  /טלי קרביץ  /שולי ווטרמן
אלכסנדר בוזלוב  /צבי פלסר  /הרן מלצר

1

 ,01.12.11מוצ"ש - 01:22 ,רביעיית המיתרים קסטליאן עם אנסטסיה קובקינה

3

 ,1.0.02מוצ"ש - 02:22 ,רביעיית מטיס

4

 ,13.0.02יום ה' - 02:22 ,יו קוסוגה  /יהונתן בריק  /גיא פיגר  /אורי ויסנר-לוי  /יעל ברולסקי  /טלי קרביץ  /מירי
מנשרוב  /צבי פלסר  /הרן מלצר  /נעמי שחם

1

 ,19.1.10מוצ"ש - 10:00 ,הרביעייה הירושלמית

0

 ,05.3.02יום ג' - 02:22 ,בומסורי קים  /מרים הלמס-אלין  /גיא פיגר  /אורי ויסנר לוי  /טלי קרביץ  /שולי ווטרמן /
הרן מלצר  /תמי ווטרמן  /אנדריי גוגנין  /יגאל מלצר  /ניר קונפורטי

0

 ,30.1.10מוצ"ש - 15:00 ,הרביעייה הירושלמית

8

 ,13.1.02מוצ"ש - 01:22 ,שלישיית אינק

סדרת מופת ב' – (לכל הסדרה סמנו בשורה זו)
5

 ,32.11.11מוצ"ש - 02:22 ,רביעיית אוסלו

1

 ,2.1.02יום ג' - 02:22 ,אלכסנדרה קונונובה  /זוהר לרנר  /גיא פיגר  /טלי קרביץ  /שולי ווטרמן  /אריסה סאטו /
הרן מלצר

3

 ,2.0.02מוצ"ש - 02:22 ,יו קוסוגה  /יהונתן בריק  /אייל קלס  /אורי ויסנר-לוי  /יעל ברולסקי  /טלי קרביץ  /מירי
מנשרוב  /צבי פלסר  /הרן מלצר  /נעמי שחם

4

 ,10.1.10יום ה' - 10:00 ,הרביעייה הירושלמית

1

 ,31.3.02יום ג' - 02:22 ,רביעיית פיין ארטס

0

 ,32.5.02יום ה' - 02:22 ,רביעיית המיתרים קסטליאן  /רוברט בורסוס  /מאוריציו פאז  /אלון ראובן  /נעמי שחם

0

 ,5.0.10יום ב' - 10:00 ,הרביעייה הירושלמית

8

 ,11.1.02יום ג' - 02:22 ,שלישיית אינק

נא למלא:
שם משפחה

שם פרטי

מספר המנויים על שם זה:

13

15

סולנים בסערה עם הקאמרטה הישראלית ירושלים – (לכל הסדרה סמנו בשורה זו)
5

 ,15.1.11מוצ"ש - 01:22 ,אריאל לני – פסנתר ,אליסה מרגוליס – כינור ,אלכסנדר בוזלוב – צ'לו

1

 ,12.11.11יום ב' - 02:22 ,קטרינה טרוטלר – פסנתר  ,מריה לודניץ' – כינור  ,טימותאוס פטרין – צ'לו

3

 ,5.1.02מוצ"ש - 02:22 ,אלכסנדרה קונונובה – כינור ,זוהר לרנר – כינור ,אריסה סאטו – צ'לו

4

 ,00.3.02יום א' - 02:22 ,בומסורי קים – כינור  ,אנדריי גוגנין – פסנתר ,הרן מלצר – צ'לו

1

 ,05.5.02מוצ"ש - 01:22 ,רוברט בורסוס – קלרינט ,לושה פאנג – ויולה ,אנדריס אוסוקיס – פסנתר

0

 ,01.1.02יום א' - 02:22 ,קריסטינה מילר – פסנתר ,ואדים סרבריאני – פסנתר ,יוסקה קוואסקי – כינור,
וולפרם קוסל – צ'לו

סדרת הגלריות במוזיאון – (לכל הסדרה סמנו בשורה זו)
5

 ,03.12.11יום ד' - 02:22 ,רביעיית המיתרים קסטליאן

1

 ,1.1.02יום ב' - 02:22 ,אריאל לני – פסנתר ,זוהר לרנר – כינור ,אריסה סאטו – צ'לו

3

 ,11.0.02יום ד' - 02:22 ,רביעיית היידן הישראלית עם טיבי צייגר – קלרינט

4

 ,1.3.10יום ב' - 10:00 ,הרביעייה הירושלמית  * ,באולם רקנאטי

1

 ,00.5.02יום ד' - 02:22 ,לושה פנג – כינור וויולה ,טל חיים סמנון – פסנתר

0

 ,02.5.02יום ד' - 02:22 ,רביעיית אמרנט

0

 ,00.1.02יום ב' - 02:22 ,קריסטינה מילר – פסנתר ,שירה מיוני – ויולה ,וולפרם קוסל – צ'לו

סדרת תזמורת בארוקדה – (לכל הסדרה סמנו בשורה זו)
5

 ,02.11.11יום ד'02:22 ,

1

 ,12.10.11יום ג'02:22 ,

3

 ,01.0.02יום ד'02:22 ,

4

 ,05.3.02יום ד'02:22 ,

1

 ,02.5.02יום ד'02:22 ,

מנוי מוזיאון ב₪ 10 -

שם משפחה

יש לסמן בעגול :מיום ההרשמה  /עם כרטיסי הקונצרטים

שם פרטי

מספר המנויים על שם זה:

נא לשלוח טופס זה בצירוף טופס ההרשמה שבעמ' 15

טופס הרשמה לקונצרטים במוזיאון תל אביב תשע"ח 1010-1059
נא שילחו בדואר למחלקת המוזיקה – מוזיאון תל אביב שד' שאול המלך  ,10תל-אביב 0533105
או בפקס 03-0000001 :או בדוא"לmenuyim@tamuseum.com :

שם משפחה

שם פרטי

15

מספר המנויים על שם זה:
מיקוד

כתובת
טל' בבית

נייד

טל' בעבודה

דואר אלקטרוני:
אנו:

מנויים מקדימים (נרשמים עד ה)51.4.59 -
זכאי הנחות – שוחרים  /גימלאים

מנוי מוזיאון ב₪ 10 -

מנויי מוזיקה ממשיכים במוזיאון
חדשים

יש לסמן בעגול :מיום ההרשמה  /עם כרטיסי הקונצרטים

צורת התשלום:
שם בעל הכרטיס ________________ ת.ז _______________ .כרטיס אשראי מסוג ______________
מס' כרטיס _____________  _____________ - _____________ - _____________ -תוקף _________
מס' תשלומים ______________________

תשלום באמצעות שקים – יש להפנות לפקודת "מוזיאון תל אביב לאמנות".
תנאי תשלום
עד  5תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי או בצ'קים.
מינימום  022ש"ח לתשלום בודד.
ביטול מנוי (מצד הלקוח) :עד שבועיים מיום הרכישה ישלם  1%דמי טיפול או  ,₪ 10הנמוך מביניהם.
לאחר מכן ישלם הלקוח  50%או  ,₪ 500הנמוך מביניהם.
הדפסת מנוי חוזרת (אובדן ,גניבה) ,תחויב ב.₪12-
נוהל החלפת כרטיס :יש לבטל כרטיס שהוזמן עד  14שעות לפני מועד האירוע .דין כרטיס שלא בוטל כאילו נוצל.
הערות ובקשות

תאריך
נא לשלוח טופס זה יחד עם טופס בחירת הקונצרטים בדפים .15-13

