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המכון לתרבות ליטאית ועונת ישראל צרפת 2018

אילן רכטמן
מנהל מוזיקלי

צילום :גלעד שעבני

הופעת הבכורה של הפסנתרן והמלחין אילן רכטמן
התקיימה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית
כשהיה בן אחת־עשרה .מאז הופיע כמעט עם כל
התזמורות בארץ ועם תזמורות רבות מחוצה לה וכן
השתתף ברסיטלים ובקונצרטים של מוזיקה קאמרית.
רכטמן הופיע בקרוב לארבעים מדינות מסביב לעולם,
וביותר משמונים ערים בארצות הברית ,באולמות
קונצרטים יוקרתיים ,דוגמת קרנגי הול (ניו יורק),
סימפוני הול (שיקגו) ,סאל פלייל (פריז) ּוויגמור הול
(לונדון) ,ושיתף פעולה עם אומנים ,כמו יו־יו מה ,עברי
גיטליס ,אליסה וילרשטיין ,הרביעייה הירושלמית
והכוריאוגרף מרק מוריס.
רכטמן זכה בכמה פרסים ,ביניהם פרס נורי
מטעם קרן התרבות אמריקה־ישראל בניו יורק ,פרסי
קלרמונט ושפירא בישראל ומדליית כסף בתחרות
הפסנתר הבין־לאומית הראשונה בסן אנטוניו.
כבר בגיל תשע החל רכטמן לכתוב מוזיקה .עם
יצירותיו — מעל מאה וחמישים להרכבים שונים —
נמנות יצירות שהזמינו המנצחים זובין מהטה ולורין
מאזל ופסטיבל המוזיקה צ'אטאקווה לרגל חגיגות
 125שנים לפסטיבל .במשחקים האולימפיים בבייג'ינג
 2008נוגנה יצירה פרי עטו בתרגיל התעמלות הקרקע
של המתעמלת האמריקנית נסטיה ליוקין שזיכה
אותה במדליית זהב.
בשנים  2007—2001שהה רכטמן בברזיל ,ניגן
עם תזמורות מקומיות ובקונצרטים קאמריים ,ושימש
מנהל מוזיקלי של סדרת המוזיקה הקאמרית "אום
סרטו אולהר" בסאו פאולו וכן מנהלה של תחרות
הפסנתר הבין־לאומית ע"ש וילה לובוס.
רכטמן הקליט בחברות כמו נקסוס ,סנטור ,וֶ ל
טמפרד פרודקשנס ,מרידיאן ,BIS ,MMC ,ונגרד ואומגה.
הקלטתו של "שורו מס'  "5מאת וילה לובוס זכתה
בפרס בחירת העורך של כתב העת "גרמופון".
רכטמן היה המייסד והמנהל המוזיקלי של כמה
הרכבים וסדרות קונצרטים בניו יורק והפיק למעלה
מ־ 1,500קונצרטים .ב־ 2008התמנה למנהל המוזיקלי
של מחלקת המוזיקה במוזיאון תל אביב לאמנות.

סדרת מופת א'
טובי המבצעים מן הארץ ומן העולם
במיטב המוזיקה הקאמרית של
גדולי המלחינים
הרצאה מקדימה תתקיים כ־ 45דקות
לפני תחילת הקונצרט,
ללא תוספת תשלום

——1
 ,9.10.18יום ג'20:00 ,

קריסטין בלאנאס (לטביה) — כינור
סופיה בסלאר (קובה) — צ'לו
קריסטינה מילר (רוסיה) — פסנתר
ברהמס סקרצו בדו מינור לכינור ולפסנתר
רחמנינוב סונטה לצ'לו ולפסנתר בסול מינור
אופוס 19
צ'ייקובסקי שלישיית פסנתר בלה מינור אופוס ,50
"לזכרו של אמן דגול"

——2
 ,17.11.18מוצ"ש20:00 ,
רביעיית ֶמטיס (ליטא)
פטרוסקס — כינור
ָ
ברנרדס
ָ
קוסטס טּומוסה,
וייטקוויצ'ּוס — צ'לו
ֶ
רוקס
רּודוקס — ויולהָ ,
ָ
קרוליס
היידן רביעייה ברה מז'ור אופוס  64מס' " ,5העפרוני"
צ'ּורליוניס רביעייה בדו מינור
בטהובן רביעייה מס'  14בדו דיאז מינור אופוס 131
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——3
 ,13.1.19יום א'20:00 ,
דדינסקאיטה (ליטא),
ֶ
אלנה באווה (רוסיה) ,דליה
אֹורי ויסנר־לוי ,ניצן ברתנא ,גיא פיגר — כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן — ויולה
איוואן ָקריזנה (בלרוס) ,גלּב פיזניאק (ליטא) — צ'לו
מעיין ביידר — קונטרבס
ברוך אדג'יו לצ'לו ולתזמורת אופוס ,47
"כל נדרי" (עיבוד); סולן :איוואן קריזנה
מנדלסון קונצ'רטו לכינור במי מינור אופוס 64
(עיבוד); סולנית :אלנה באווה
צ'ייקובסקי שישיית מיתרים ברה מינור אופוס ,70
"מזכרת מפירנצה"

——4
 ,2.3.19מוצ"ש20:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר — כינור
אֹורי קם — ויולה ,קיריל זלוטניקוב — צ'לו
עם מתן פורת — פסנתר
ברהמס רביעייה מס'  3בסי במול מז'ור אופוס 67
ברהמס סונטה מס'  3ברה מינור לכינור ולפסנתר
אופוס  ;108סולן :אלכסנדר פבלובסקי
ברהמס חמישיית פסנתר בפה מינור אופוס 34

——5
 ,25.3.19יום ב'20:00 ,
רביעיית אביב
סרגיי אוסטרובסקי ,פיליפ וילפרנקה — כינור
נעמי ביאלוברודה — ויולה ,דניאל מיטניצקי — צ'לו
עם דניאלה קאמארנו (איטליה) — כינור
אלסנדרו דליאבן (איטליה) — פסנתר
שוסון קונצ'רטו לכינור ,לפסנתר ולרביעיית מיתרים
ברה מז'ור אופוס  ;21סולנים :דניאלה קאמארנו,
אלסנדרו דליאבן
בטהובן רביעייה מס'  13בסי במול מז'ור אופוס ,130
"הפוגה הגדולה" אופוס 133

——6
 ,9.4.19יום ג'20:00 ,
רביעיית פוגלר (גרמניה)
טים פוגלר ,פרנק ריינֶ ֶקה — כינור
הלנט — ויולה ,סטפן פורק — צ'לו
סטפן ֶפ ַ
עם אליזבטה בלומינה (רוסיה) — פסנתר
היידן רביעייה בסול מינור אופוס  74מס' 3
שולהוף רביעייה מס' 1
דבוז'אק חמישיית פסנתר מס'  2בלה מז'ור אופוס 81

——7
 ,2.6.19יום א'20:00 ,
בוריס ברובצין (רוסיה) ,זוהר לרנר,
אּורבונייטה (ליטא),
ֶ
מוניקה
אֹורי ויסנר־לוי ,יעל ברולסקי — כינור
שולי ווטרמן ,טלי קרביץ — ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר — צ'לו ,יפורסם בקרוב — קונטרבס
דבוז'אק שישייה בלה מז'ור אופוס 48
ברהמס קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס ( 77עיבוד);
סולן :בוריס ברובצין
אלנה באווה (צילום)V. Shirokov :
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סדרת מופת ב'
טובי המבצעים מן הארץ ומן העולם
במיטב המוזיקה הקאמרית של
גדולי המלחינים
הרצאה מקדימה תתקיים כ־ 45דקות
לפני תחילת הקונצרט,
ללא תוספת תשלום

——1
 ,27.11.18יום ג'20:00 ,
קריסטין בלאנאס (לטביה) ,יעל ברולסקי,
אֹורי ויסנר־לוי ,גיא פיגר — כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן — ויולה
מרגריטה באלאנס (לטביה) ,הרן מלצר — צ'לו
נעמי שחם — קונטרבס
י"ס באך קונצ'רטו ברנדנבורגי מס'  3בסול מז'ור
רי"ב 1048
סן־סנס קונצ'רטו לצ'לו מס'  1בלה מינור אופוס 33
(עיבוד); סולנית :מרגריטה באלאנס
מנדלסון שמינייה במי במול מז'ור אופוס 20

——2

——3
 ,26.2.19יום ג'20:00 ,
הכנרת לידיה באיך (אוסטריה) וחברים
אילן רכטמן — פסנתר ,קיארה אנדרל (שווייץ) — צ'לו
אֹורי ויסנר־לוי ,יעל ברולסקי — כינור
שולי ווטרמן — ויולה ,איריס גלוברזון — צ'מבלו
נעמי שחם — קונטרבס
ויוואלדי "ארבע העונות"
שומן אדג'יו ואלגרו אופוס 70
מנדלסון שלישיית פסנתר מס'  1ברה מינור אופוס 49

——4
 ,5.3.19יום ג'20:00 ,
הרביעייה הירושלמית
אלכסנדר פבלובסקי ,סרגיי ברסלר — כינור
אֹורי קם — ויולה ,קיריל זלוטניקוב — צ'לו
עם שרון קם — קלרנית ,מתן פורת — פסנתר
ברהמס רביעייה בדו מינור אופוס  51מס' 1
ברהמס סונטה לוויולה ולפסנתר במי במול מז'ור
אופוס  120מס' 2
ברהמס חמישיית קלרנית בסי מינור אופוס 115

——5

 ,8.1.19יום ג'20:00 ,

 ,20.3.19יום ד'20:00 ,
רביעיית אביב

נח בנדיקס־בלגלי (ארה"ב) — כינור
אֹורי קם — ויולה
ג'וליאן שטקל (גרמניה) — צ'לו
אריאל לני — פסנתר

סרגיי אוסטרובסקי ,פיליפ וילפרנקה — כינור
נעמי ביאלוברודה — ויולה
דניאל מיטניצקי — צ'לו

מוצרט דיברטימנטו במי במול מז'ור לשלישיית
מיתרים ק' 563
ברהמס רביעיית פסנתר מס'  2בלה מז'ור אופוס 26

בטהובן רביעייה בסי במול מז'ור אופוס  18מס' 6
שוסטקוביץ' רביעייה מס'  10בלה במול מז'ור
אופוס 118
בטהובן רביעייה בפה מז'ור אופוס  59מס' ,1
"רזומובסקי"

קיארה אנדרל (צילום)Vera Markus :
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——6

——7

 ,21.5.19יום ג'20:00 ,

 ,6.6.19יום ה'20:00 ,

מרים הלמס־אלין (נורבגיה) ,יעל ברולסקי — כינור
קֹוּבקינה (רוסיה) — צ'לו
טלי קרביץ — ויולה ,אנסטסיה ֶ
טל־חיים סמנון — פסנתר

בוריס ברובצין (רוסיה) ,זוהר לרנר,
מוניקה אורבונייטה (ליטא),
אורי ויסנר־לוי ,יעל ברולסקי — כינור
שולי ווטרמן ,טלי קרביץ — ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר — צ'לו ,מעיין ביידר — קונטרבס

מוצרט שלישיית פסנתר בסול מז'ור ק' 564
פורה רביעיית פסנתר מס'  ,1אופוס 15
פראנק חמישיית פסנתר בפה מינור

שוברט חמישייה בדו מז'ור ד' 956
בטהובן קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור אופוס 61
(עיבוד); סולן :בוריס ברובצין
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סדרת סולנים
בסערה
סולנים נבחרים מרחבי העולם עם
תזמורת הקאמרטה הישראלית
ירושלים בנגינת הקונצ'רטי האהובים
——1
 ,6.10.18מוצ"ש21:00 ,
קריסטין בלאנאס (לטביה) — כינור
סופיה בסלאר (קובה) — צ'לו
קריסטינה מילר (רוסיה) — פסנתר
אורי סגל — ניצוח
רחמנינוב קונצ'רטו לפסנתר מס'  3אופוס 30
צ'ייקובסקי וריאציות על נושא רוקוקו אופוס 33
גלזונוב קונצ'רטו לכינור ולתזמורת בלה מינור
אופוס 82

——2
 ,24.11.18מוצ"ש20:00 ,
קריסטין בלאנאס (לטביה) — כינור
מרגריטה בלאנאס (לטביה) — צ'לו
דורון סלומון — ניצוח
אלגר קונצ'רטו לצ'לו במי מינור אופוס 85
רכטמן/עממי וריאציות על אוצ'י צ'ורנייה
ברוך קונצ'רטו לכינור מס'  1בסול מינור אופוס 26

——3
 ,5.1.19מוצ"ש20:00 ,
נח בנדיקס־בלגלי (ארה"ב) — כינור
אֹורי קם — ויולה
ג'וליאן שטקל (גרמניה) — צ'לו
אבנר בירון — ניצוח
מוצרט סינפוניה קונצ'רטנטה במי במול מז'ור
ק' 364
דבוז'אק קונצ'רטו לצ'לו בסי מינור אופוס 104

——4
 ,23.2.19מוצ"ש20:00 ,
לידיה באיך (אוסטריה) — כינור
קיארה אנדרל (שוויץ) — צ'לו
מרדכי רכטמן — ניצוח
באך קונצ'רטו לכינור ולתזמורת בלה מינור
רי"ב 1041
היידן קונצ'רטו לצ'לו מס'  2ברה מז'ור
מוצרט מוזיקת לילה זעירה ק' 525
מוצרט קונצ'רטו לכינור ולתזמורת מס' 4
ברה מז'ור ק' 218

——5
 ,31.3.19יום א'20:00 ,
אלסנדרו דליאבן (איטליה) — פסנתר וניצוח
שופן קונצ'רטו לפסנתר מס'  1במי מינור אופוס 11
שופן ארבע מזורקות אופוס 17
שופן קונצ'רטו לפסנתר מס'  2בפה מינור אופוס 21

נח בנדיקס־בלגלי (צילום)Nikolaj Lund :
9

——6
 ,19.5.19יום א'20:00 ,
מרים הלמס־אלין (נורבגיה) — כינור
קֹוּבקינה (רוסיה) — צ'לו
אנסטסיה ֶ
טל־חיים סמנון — פסנתר
יניב דינור — ניצוח
סינדינג סוויטה בלה מינור אופוס  10לכינור
ולתזמורת" ,בסגנון עתיק"
גריג קונצ'רטו לפסנתר ולתזמורת בלה מינור
אופוס 16
ברהמס קונצ'רטו כפול לכינור ,לצ'לו ולתזמורת
בלה מינור אופוס 102

הסדרה בגלריות
המוזיאון
קונצרט אינטימי בגלריות המוזיאון במחווה
לרוח תקופתם של המלחינים הדגולים
כולל כיבוד קל ויין

——3
 ,15.12.18מוצ"ש20:00 ,
רביעיית היידן הישראלית
אייל קלס ,סבטלנה סימנובסקי — כינור
טלי קרביץ — ויולה
עדיאל שמיט — צ'לו

המקומות אינם מסומנים
לא תתאפשר כניסה לגלריה לאחר תחילת הקונצרט

בטהובן רביעייה מס'  8במי מינור אופוס  59מס' ,2
"רזומובסקי"
מנדלסון רביעייה מס'  4במי מינור אופוס  44מס' 2

——1

——4

 ,3.10.18יום ד'20:00 ,
קריסטינה מילר (רוסיה) — פסנתר
מוסורגסקי "תמונות בתערוכה"
אוסקר פיטרסון אלתורים על סטנדרטים

——2
 ,3.11.18מוצ"ש20:00 ,
רביעיית וילניוס (ליטא)

 ,15.1.19יום ג'20:00 ,
"המוזיקאים הכוכבים של ליטא"
דדינסקאיטה — כינור
ֶ
דליה
גלב פישניאק — צ'לו
לוקס גניושס — פסנתר
שוברט שלישיית פסנתר מס'  2במי במול מז'ור
אופוס 100
ראוול שלישיית פסנתר בלה מינור

דליה קוזנצובייטה ,ארטורס שילאלה — כינור
גירדוטיס יקאיטיס — ויולה
אוגוסטינס וסיליאוסקס — צ'לו
בטהובן רביעייה בסול מז'ור אופוס  18מס' 2
בלקאוסקס רביעייה מס' 2
שוברט רביעייה מס'  14ברה מינור ד' ,810
"המוות והעלמה"

דדינסקאיטה (צילום)Egidijus Kindurys :
ֶ
גלב פישניאק ודליה
11

——5

——6

 ,22.5.19יום ד'20:00 ,

 ,22.6.19מוצ"ש21:00 ,
שלישיית בן חיים

מרים הלמס־אלין (נורבגיה) — כינור
טל־חיים סמנון — פסנתר
גריג סונטה לכינור ולפסנתר מס'  1בפה מז'ור
אופוס 8
שוסון "פואמה" אופוס 25
פורה סונטה לכינור ולפסנתר מס'  1בלה מז'ור
אופוס 13

גיא פיגר — כינור
יותם ברוך — צ'לו
רון טרטכמן — פסנתר
היידן שלישיית פסנתר מס'  39בסול מז'ור
הוב' " ,XV/25הצוענית"
בן חיים וריאציות על מנגינה עברית
ברהמס שלישיית פסנתר מס'  2בדו מז'ור אופוס 87

סדרת בארוקדה
תזמורת בארוקדה בחמישה קונצרטים
מיוחדים בכלים תקופתיים
——1
 ,14.11.18יום ד'20:00 ,
"דוד ויהונתן"
פטריק כהן אקנין — ניצוח
שרון וולר (שוויץ) — במאית ג'סטות היסטוריות
עינת ארונשטיין — סופרן ,יניב ד'אור — קונטרה טנור
ארנו ריצ'ארד (צרפת) — בס
מקהלת זמרי מדריגל בניצוחו של איתי ברקוביץ'
שרפנטייה דוד ויהונתן
(קטעים נבחרים מתוך האופרה)
בשיתוף עונת ישראל־צרפת

——2
 ,19.12.18יום ד'20:00 ,
"משיח"
אנדרס מוסטונן — ניצוח
דניאלה סקורקה — סופרן
אלון הררי — אלט
איתן דרורי — טנור
עודד רייך — בס
מקהלת זמרי קולגיום תל אביב בניצוחו של
ישי שטקלר
הנדל "משיח"

——3
 ,20.2.19יום ד'20:00 ,
"יובילטה – חגיגה ליטורגית"
אנדרס מוסטונן — ניצוח
טל גנור — סופרן
יניב ד'אור — קונטרה טנור
מקהלת הנערים מאסטוניה
St. Michael's Boys Choir
פרסל טה דאום
פרסל הקשר הגורדי
מוצרט מיסה ברוויס בסול מז'ור ק' 140
ויוואלדי ניסי דומינוס ,רי"ב 698
בשיתוף פסטיבל מוסטונן פסט

——4
 ,26.3.19יום ג'20:00 ,
"תרנגולי הרנסנס"
יזהר קרשון — ניצוח
דני ארליך ,אופרה קאמרה — במאי
יעלה אביטל ,טל גנור — סופרן
מקהלת זמרי מדריגל בניצוחו של איתי ברקוביץ'
מדריגלים וקטעים אינסטרומנטליים מאת מונטוורדי,
אורלנדו די לאסו ,דאולנד ופאסרו

——5
 ,29.5.19יום ד'20:00 ,
"אנה מגדלנה באך" מנחה מוזיקלית לרעיה אהובה
יעלה אביטל — סופרן
שלומית סיון — כינור
יזהר קרשון — צ'מבלו
י"ס באך קונצ'רטו לצ'מבלו ולשתי חליליות
בפה מז'ור
י"ס באך קנטטה  82לסופרן חליל ולמיתרים
"הירדמו עיניים לאות"
י"ס באך קונצ'רטו לכינור במי מז'ור
י"ס באך מבחר קטעים מתוך "אמנות הפוגה"
ו"המחברת לאנה מגדלנה"
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טל גנור (צילום :אילן בשור)

עונת הקונצרטים
2019-2018

——7
 ,24.11.18מוצ"ש20:00 ,
סולנים בסערה
קריסטין בלאנאס — כינור
מרגריטה בלאנאס — צ'לו

——8
——1
 ,3.10.18יום ד'20:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
קריסטינה מילר — פסנתר

——2
 ,6.10.18מוצ"ש21:00 ,
סולנים בסערה
קריסטין בלאנאס — כינור
סופיה בסלאר — צ'לו
קריסטינה מילר — פסנתר

——3
 ,9.10.18יום ג'20:00 ,
מופת א'
קריסטין בלאנאס — כינור
סופיה בסלאר — צ'לו
קריסטינה מילר — פסנתר

——4
 ,3.11.18מוצ"ש20:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
רביעיית וילניוס

——5
 ,14.11.18יום ד'20:00 ,
בארוקדה
"דוד ויהונתן"

——6
 ,17.11.18מוצ"ש20:00 ,
מופת א'
רביעיית ֶמטיס
15

 ,27.11.18יום ג'20:00 ,
מופת ב'
קריסטין בלאנאס ,יעל ברולסקי,
אֹורי ויסנר־לוי ,גיא פיגר — כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן — ויולה
מרגריטה באלאנס ,הרן מלצר — צ'לו
נעמי שחם — קונטרבס

——9
 ,15.12.18מוצ"ש20:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
רביעיית היידן הישראלית

— — 10
 ,19.12.18יום ד'20:00 ,
בארוקדה
"משיח"

— — 11
 ,5.1.19מוצ"ש20:00 ,
סולנים בסערה
נח בנדיקס־בלגלי — כינור
אֹורי קם — ויולה
ג'וליאן שטקל — צ'לו

— — 12
 ,8.1.19יום ג'20:00 ,
מופת ב'
נח בנדיקס־בלגלי — כינור
אֹורי קם — ויולה
ג'וליאן שטקל — צ'לו
אריאל לני — פסנתר

— — 13

— — 20

 ,13.1.19יום א'20:00 ,
מופת א'
דדינסקאיטה,
ֶ
אלנה באווה ,דליה
אֹורי ויסנר־לוי ,ניצן ברתנא ,גיא פיגר — כינור
טלי קרביץ ,שולי ווטרמן — ויולה
איוואן ָקריזנה ,גלּב פיזניאק — צ'לו
מעיין ביידר — קונטרבס

 ,20.3.19יום ד'20:00 ,
מופת ב'
רביעיית אביב

— — 14
 ,15.1.19יום ג'20:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
"המוזיקאים הכוכבים של ליטא"

— — 15
 ,20.2.19יום ד'20:00 ,
בארוקדה
"יובילטה — חגיגה ליטורגית"

— — 16
 ,23.2.19מוצ"ש20:00 ,
סולנים בסערה
לידיה באיך — כינור
קיארה אנדרל — צ'לו

— — 17
 ,26.2.19יום ג'20:00 ,
מופת ב'
הכנרת לידיה באיך וחברים

— — 18
 ,2.3.19מוצ"ש20:00 ,
מופת א'
הרביעייה הירושלמית
עם מתן פורת — פסנתר

— — 19
 ,5.3.19יום ג'20:00 ,
מופת ב'
הרביעייה הירושלמית
עם שרון קם — קלרנית ,מתן פורת — פסנתר

— — 21
 ,25.3.19יום ב'20:00 ,
מופת א'
רביעיית אביב
עם דניאלה קאמארנו — כינור
אלסנדרו דליאבן — פסנתר

— — 22
 ,26.3.19יום ג'20:00 ,
בארוקדה
"תרנגולי הרנסנס"

— — 23
 ,31.3.19יום א'20:00 ,
סולנים בסערה
אלסנדרו דליאבן — פסנתר וניצוח

— — 24
 ,9.4.19יום ג'20:00 ,
מופת א'
רביעיית פוגלר
עם אליזבטה בלומינה — פסנתר

— — 25
 ,19.5.19יום א'20:00 ,
סולנים בסערה
מרים הלמס־אלין — כינור
קֹוּבקינה — צ'לו
אנסטסיה ֶ
טל־חיים סמנון — פסנתר

— — 26
 ,21.5.19יום ג'20:00 ,
מופת ב'
מרים הלמס־אלין ,יעל ברולסקי — כינור
קֹוּבקינה — צ'לו
טלי קרביץ — ויולה ,אנסטסיה ֶ
טל־חיים סמנון — פסנתר
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— — 27
 ,22.5.19יום ד'20:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
מרים הלמס־אלין — כינור
טל־חיים סמנון — פסנתר

— — 28
 ,29.5.19יום ד'20:00 ,
בארוקדה
"אנה מגדלנה באך" מנחה מוזיקלית לרעיה אהובה

— — 29
 ,2.6.19יום א'20:00 ,
מופת א'
אּורבונייטה,
ֶ
בוריס ברובצין ,זוהר לרנר ,מוניקה
אֹורי ויסנר־לוי ,יעל ברולסקי — כינור
שולי ווטרמן ,טלי קרביץ — ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר — צ'לו ,יפורסם בקרוב — קונטרבס

— — 30
 ,6.6.19יום ה'20:00 ,
מופת ב'
בוריס ברובצין ,זוהר לרנר ,מוניקה אורבונייטה,
אורי ויסנר־לוי ,יעל ברולסקי — כינור
שולי ווטרמן ,טלי קרביץ — ויולה
צבי פלסר ,הרן מלצר — צ'לו ,מעיין ביידר — קונטרבס

— — 31
 ,22.6.19מוצ"ש21:00 ,
הסדרה בגלריות המוזיאון
שלישיית בן חיים

17

שבוע של
מוזיקה וחוויה
שתלווה אתכם
כל השנה

חוגגים אִ תכם  35שנים
2019-2018

מייסדת הפסטיבל | אנט סלין

פסטיבל

פליציה
בלומנטל

למוזיקה
מוזיאון תל אביב לאמנות

13-18.05.2019

Felicja Blumental

International Music Festival
Tel Aviv Museum of Art

www.blumentalfestival.com

מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה

INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

כלים וקולות
הסדרה תארח  3מקהלות וסולנים בינלאומיים
וישראלים מהשורה הראשונה בתכנית עשירה
ומגוונת  -יצירות ידועות ואהובות לצד יצירות
לא שגרתיות ומרתקות.
השתקפויות
הסדרה החדשה תארח את האמנים חוה
אלברשטיין ,שלומי שבן ,יוני רכטר ,מרינה
מקסימיליאן ,נגה ארז ורד אקסס ,ותתמקד
בהשתקפות של הזמר העברי ,מוסיקה עממית
ומוסיקה אלקטרונית במוסיקה הקלאסית.

לפרטים ולרכישת מינויים:
1-700-55-2000
בימים א'-ה' 17:00-09:00
או באתרwww.jcamerata.com :

מוזיאון תל אביב לאמנות

שוחר צעיר

מנוי לתלמידים ולסטודנטים

מיטב
המוסיקה
של המאה
ה20-
וה21-
בביצוע
טובי
האמנים
בארץ
ובעולם

 13 .1בש עה 20 :0 0
0. 18
מ וזי און ת א
טו רו טא מיו מנ צח
אר
ימ יט רי וו סי לק יס
ד
פ סנ תר
 24 .1בש עה 20 :0 0
1. 18
מ וזי און ת א
ז'ולט נאג' מנ צח
לב גיטרה חשמלית
נדב
בני סלוחין טרומבון
 5. 1.בש עה 20 :3 0
19
סי נמ טק ת א
אילן וולקוב מנצח
א ול גה נוי ווי רת
סי קה לס רט איל ם:
מו לא יה ודי ם" ) (19 24
עיר ל
 9. 2.בש עה 20 :0 0
19
מ וזי און ת א
ז'ולט נאג' מנ צח
מדקובה פסנתר וקול
רה
ש צייגר קלרינט באס
טיבי
 23 .3בש עה 20 :0 0
.1 9
מ וזי און ת א
או וורינסקי מנצח
לי
רה יצחקי פסנתר
עפ ארונשטיין סופראן
עינת יצהאלס כלי נקישה
עודד גי
 30 .5בש עה 20 :0 0
.1 9
תי אט רון ג שר
טווש הדרקון האדום
פטר א
אופרה בבימוי מלא
ז'ולט נאג' מנצח

לרכישת מנוי03-6077070 :

לפרטיםwww.ensemble21.org.il :
subscribers@tamuseum.com

עד גיל 28
ב ₪ 250-בלבד
כניסה על בסיס מקום פנוי לכל הקונצרטים
בהפקת מחלקת המוזיקה ולסדרת תגליות (כ-
 40קונצרטים בעונה)

גיפטקארד
GIFTCARD
מחפשים מתנה מקורית?

Gift Card
מנוי למוזיאון ,כרטיסים לקונצרט או
מנוי לסדרת מוזיקה
אם יקיריכם שוחרי מוזיקה ואוהבי תרבות,
רכשו עבורם מתנה מפנקת ומיוחדת לחג ,לשמחה
או להבעת אהבה!
שוברי המתנה לרכישה בחנות המוזיאון ,במחלקת
מנויים ודרך אתר האינטרנט
של המוזיאון

– 30 –

6 June 2019, Thursday 20:00
Signature Series B
Boris Brovtsyn, Zohar Lerner, Monika Urbonaite, Ori Wissner-Levy,
Yael Barolsky – violin
Shuli Waterman, Tali Kravitz – viola
Zvi Plesser, Haran Meltzer – cello
Maayan Beider – bass

– 31 –

22 June 2019, Saturday 21:00
Gallery Concert
Trio Ben-Haim
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– 15 –

– 23 –

– 16 –

– 24 –

– 17 –

– 25 –

20 February 2019, Wednesday 20:00
Ensemble Barrocade
Jubilate – Liturgical Feast

23 February 2019, Saturday 20:00
La Tempesta Dei Solisti
Lidia Baich – violin
Chiara Enderle – cello

26 February 2019, Tuesday 20:00
Signature Series B
Violinist Lidia Baich and Friends

– 18 –

2 March 2019, Saturday 20:00
Signature Series A
Jerusalem Quartet
With Matan Porat — Piano

– 19 –

5 March 2019, Tuesday 20:00
Signature Series B
with Sharon Kam – clarinet,
Matan Porat – piano

– 20 –

20 March 2019, Wednesday 20:00
Signature Series B
Aviv Quartet

– 21 –

25 March 2019, Monday 20:00
Signature Series A
Aviv Quartet
with Daniela Cammarano – violin
Alessandro Deljavan – piano

– 22 –

26 March 2019, Tuesday 20:00
Ensemble Barrocade
The Renaissance Roosters		

31 March 2019, Sunday 20:00
La Tempesta dei Solisti
Alessandro Deljavan – pianist and conductor

9 April 2019, Tuesday 20:00
Signature Series A
Vogler Quartet
with Elisaveta Blumina – piano

19 May 2019, Sunday 20:00
La Tempesta dei Solisti
Miriam Helms-Alien – violin
Anastasia Kobekina – cello
Tal-Haim Samnon – piano

– 26 –

21 May 2019, Tuesday 20:00
Signature Series B
Miriam Helms-Alien, Yael Barolsky – violin
Tali Kravitz – viola
Anastasia Kobekina – cello
Tal-Haim Samnon – piano

– 27 –

22 May 2019, Wednesday 20:00
Gallery Concert
Miriam Helms-Alien – violin
Tal-Haim Samnon – piano

– 28 –

29 May 2019, Wednesday 20:00
Ensemble Barrocade
Anna Magdalena Bach

– 29 –

2 June 2019, Sunday 20:00
Signature Series A
Boris Brovtsyn, Zohar Lerner,
Monika Urbonaite, Ori Wissner-Levy,
Yael Barolsky – violin
Shuli Waterman, Tali Kravitz – viola
Zvi Plesser, Haran Meltzer – cello
TBA – bass

21

Concert Season
2018–2019
–1–

3 October 2018, Wednesday 20:00
Gallery Concert
Kristina Miller – piano

–2–

6 October 2018, Saturday 21:00
La Tempesta dei Solisti
Kristine Balanas – violin
Sophia Bacelar – cello
Kristina Miller – piano

–8–

27 November 2018, Tuesday 20:00
Signature Series B
Kristine Balanas, Yael Barolsky, Guy Figer, Ori
Wissner-Levy– violin
Tali Kravitz, Shuli Waterman – viola
Margarita Balanas, Haran Meltzer – cello
Naomi Shaham – bass

–9–

15 December 2018, Saturday 20:00
Gallery Concert
Israel Haydn Quartet

– 10 –

19 December 2018, Wednesday 20:00
Ensemble Barrocade
Messiah					

–3–

– 11 –

–4–

– 12 –

9 October 2018, Tuesday 20:00
Signature Series A
Kristine Balanas – violin
Sophia Bacelar – cello
Kristina Miller – piano

3 November 2018, Saturday 20:00
Gallery Concert
Vilnius Quartet

–5–

14 November 2018, Wednesday 20:00
Ensemble Barrocade
David et Jonathas
			

–6–

17 November 2018, Saturday 20:00
Signature Series A
Mettis Quartet

–7–

24 November 2018, Saturday 20:00
La Tempesta dei Solisti
Kristine Balanas – violin
Margarita Balanas – cello
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5 January 2019, Saturday 20:00
La Tempesta dei Solisti
Noah Bendix-Balgley – violin
Ori Kam – viola
Julian Steckel – cello

8 January 2019, Tuesday 20:00
Signature Series B
Noah Bendix-Balgley – violin
Ori Kam – viola
Julian Steckel – cello
Ariel Lanyi – piano

– 13 –

13 January 2019, Sunday 20:00
Signature Series A
Alena Baeva, Dalia Dedinskaite, Ori Wissner-Levy,
Nitzan Bartana, Guy Figer – violin
Tali Kravitz, Shuli Waterman – viola
Ivan Karizna, Gleb Pysniak – cello
Maayan Beider – bass

– 14 –

15 January 2019, Tuesday 20:00
Gallery Concert
Lithuania’s Musical Stars

Ensemble Barrocade (photo: Nitsan Shorer)
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Ensemble
BARROCADE Series

–3–

20 February 2019, Wednesday 20:00
Jubilate – Liturgical Feast

Five vibrant concerts presented by Barrocade,
an Israeli ensemble specializing in period
instruments

Andres Mustonen – conductor
Tal Ganor – soprano
Yaniv D'Or – countertenor
St. Michael's Boys Choir (Estonia)

–1–

Purcell Te Deum
Purcell The Gordian Knot Untied
Mozart Missa Brevis in G Major, KV140
Vivaldi Nisi Dominus, RV608

14 November 2018, Wednesday 20:00
David et Jonathas
Patrick Cohën-Akenine (France) – conductor
Sharon Weller (Switzerland) – historical
gestures director
Einat Aronstein – soprano
Yaniv D'Or – countertenor
Arnaud Richard (France) – bass
The Madrigal Singers conducted by Itay
Berckovitch
Charpentier David et Jonathas
(selections from the Opera)
In collaboration with Institut Français

–2–

19 December 2018, Wednesday 20:00
Messiah
Andres Mustonen – conductor
Daniela Skorka – soprano
Alon Harari – countertenor
Eitan Drori – tenor
Oded Reich – bass
Tel Aviv Collegium Singers conducted
by Yishai Steckler
Handel Messiah
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In collaboration with Mustonen Fest

–4–

26 March 2019 Tuesday 20:00
The Renaissance Roosters
Yizhar Karshon – conductor
Dani Ehrlich, Opera Camera – stage director
Ye'ela Avital, Tal Ganor – soprano
The Madrigal Singers conducted by Itay Berckovitch
Madrigals and Instrumental Music by
Monteverdi, Lasso, Dowland, Passereau

–5–

29 May 2019 Wednesday 20:00
Anna Magdalena Bach
Ye'ela Avital – soprano
Shlomit Sivan – violin
Yizhar Karshon – harpsichord
J.S. Bach Concerto for Harpsichord and Two
Recorders in F Major
J.S. Bach Cantata 82 for Soprano, Flute and
Strings "Ich habe genug"
J.S. Bach Violin Concerto in E Major
J.S. Bach Selected movements from The Art of
Fugue and The Notebook for Anna-Magdalena Bach
		

Vilnius Quartet (photo: Ramūnas Danisevičius)
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GALLERY SERIES
An intimate experience of classical concerts held
in the Museum’s galleries as homage to the great
composers’ period.
Light refreshments served
Please note: open (unmarked) seating;
no admittance after concert begins

–4–

15 January 2019, Tuesday 20:00
Lithuania’s Musical Stars
Dalia Dedinskaite – violin
Gleb Pysniak – cello
Lukas Geniusas – piano
Schubert Piano Trio No. 2 in E flat major, Op. 100
Ravel Piano Trio in A minor

–5–

22 May 2019, Wednesday 20:00

–1–

3 October 2018, Wednesday 20:00
Kristina Miller (Russia) – piano
Mussorgsky Pictures at an Exhibition
Oscar Peterson Improvisations on Standards

–2–

3 November 2018, Saturday 20:00
Vilnius Quartet (Lithuania)
Dalia Kuznecovaite, Arturas Silale – violin
Girdutis Jakaitis – viola
Augustinas Vasiliauskas – cello
Beethoven String Quartet in G major Op. 18 No. 2
Balakauskas String Quartet No. 2
Schubert String Quartet No. 14 in D minor D. 810,
"Death and the Maiden"

–3–

15 December 2018, Saturday 20:00
Israel Haydn Quartet
Eyal Kless, Svetlana Simannovsky – violin
Tali Kravitz Parag– viola
Adiel Shmit – cello
Beethoven String Quartet No. 8 in E minor
Op. 59 No. 2 "Razumovsky"
Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor
Op. 44 No. 2
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Miriam Helms-Alien (Norway) – violin
Tal-Haim Samnon – piano
Grieg Violin Sonata no. 1 in F major Op. 8
Chausson Poème Op. 25
Fauré Violin Sonata no. 1 in A major Op. 13

–6–

22 June 2019, Saturday 21:00
Trio Ben-Haim
Guy Figer – violin
Yotam Baruch – cello
Ron Tratchman – piano
Haydn Piano Trio No. 39 in G major Hob.
Xv/25 (“Gypsy”)
Ben-Haim Variations on a Hebrew Melody
Brahms Piano Trio No. 2 in C major Op. 87
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LA TEMPESTA
DEI SOLISTI
The best-loved concerti, performed by
renowned soloists from around the world with
the Israel Camerata Jerusalem

–1–

6 October 2018, Saturday 21:00
Kristine Balanas (Latvia) – violin
Sophia Bacelar (Cuba) – cello
Kristina Miller (Russia) – piano
Uri Segal – conductor
Rachmaninoff Piano Concerto No. 3 Op. 30
Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme
Op. 33
Glazunov Violin Concerto in A minor Op. 82

–4–

23 February 2019, Saturday 20:00
Lidia Baich (Austria) – violin
Chiara Enderle (Switzerland) – cello
Mordechai Rechtman – conductor
J.S. Bach Violin Concerto in A minor BWV 1041
Haydn Cello Concerto No. 2 in D major
Mozart A Little Night Music
Mozart Violin Concerto No. 4 in D major K. 218

–5–

31 March 2019, Sunday 20:00
Alessandro Deljavan (Italy) – pianist and
conductor
Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op. 11
Chopin Four Mazurkas Op. 17
Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op. 21

–6–

19 May 2019, Sunday 20:00

–2–

24 November 2018, Saturday 20:00
Kristine Balanas (Latvia) – violin
Margarita Balanas (Latvia) – cello
Doron Salomon – conductor

Elgar Cello Concerto in E minor Op. 85
Rechtman/traditional Variations on Ochi
Chornye (Dark Eyes) for Violin, Cello and Orchestra
Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op. 26

Miriam Helms-Alien (Norway) – violin
Anastasia Kobekina (Russia) – cello
Tal-Haim Samnon – piano
Yaniv Dinur – conductor
Sinding Suite in A minor Op. 10 for Violin and
Orchestra, "In Old Style"
Grieg Piano Concerto in A minor Op.16
Brahms Double Concerto for Violin and Cello in
A minor Op. 102

–3–

5 January 2019, Saturday 20:00
Noah Bendix-Balgley (USA) – violin
Ori Kam – viola
Julian Steckel (Germany) – cello
Avner Biron – conductor
Mozart Sinfonia Concertante in E flat major
K. 364
Dvořák Cello Concerto in B minor Op. 104

Alessandro Deljavan (photo: Luca Centola)
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–6–

–7–

Miriam Helms-Alien (Norway),
Yael Barolsky – violin
Tali Kravitz – viola
Anastasia Kobekina (Russia) – cello
Tal-Haim Samnon – piano

Boris Brovtsyn (Russia), Zohar Lerner,
Monika Urbonaite (Lithuania), Ori Wissner-Levy,
Yael Barolsky – violin
Shuli Waterman, Tali Kravitz – viola
Zvi Plesser, Haran Meltzer – cello
Maayan Beider – bass

21 May 2019, Tuesday 20:00

Mozart Piano Trio in G major KV 564
Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op. 15
Franck Piano Quintet in F minor

6 June 2019, Thursday 20:00

Schubert String Quintet in C major D.956
Beethoven Violin Concerto in D major
Op. 61 (arr.)
Soloist: Boris Brovtsyn

SIGNATURE SERIES B
Featuring the best chamber music of the
greatest composers, performed by outstanding
international stars. All concerts are preceded
(45 minutes) by a short, free lecture

–1–

27 November 2018, Tuesday 20:00

–3–

26 February 2019, Tuesday 20:00
Violinist Lidia Baich (Austria) and Friends
Ilan Rechtman – piano
Chiara Enderle (Switzerland) – cello
with Ori Wissner-Levy, Yael Barolsky – violin
Shuli Waterman – viola
Iris Globerson – harpsichord
Naomi Shaham – bass
Vivaldi The Four Seasons
Schumann Adagio and Allegro Op. 70
Mendelssohn Piano Trio No. 1 in D minor Op. 49

Kristine Balanas (Latvia), Yael Barolsky, Guy
Figer, Ori Wissner-Levy – violin
Tali Kravitz, Shuli Waterman – viola
Margarita Balanas (Latvia), Haran Meltzer – cello
Naomi Shaham – bass

–4–

J.S. Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G
major BWV 1048
Saint-Saëns Cello Concerto No.1 in A minor
Op. 33 (arr.)
Soloist: Sophia Bacelar
Mendelssohn String Octet in E flat major Op. 20

Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler – violin
Ori Kam – viola
Kyril Zlotnikov – cello
with Sharon Kam – clarinet
Matan Porat – piano

–2–

Brahms String Quartet in C minor Op.51 No.1
Brahms Viola Sonata in E flat major Op. 120 No.2
Brahms Clarinet Quintet in B minor Op. 115

8 January 2019, Tuesday 20:00
Noah Bendix-Balgley (USA) – violin
Ori Kam – viola
Julian Steckel (Germany) – cello
Ariel Lanyi – piano
Mozart Divertimento in E flat major for String
Trio KV 563
Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op. 26

5 March 2019, Tuesday 20:00
Jerusalem Quartet

–5–

20 March 2019, Wednesday 20:00
Aviv Quartet
Sergey Ostrovsky, Philippe Villafranca – violin
Noemie Bialobroda – viola
Daniel Mitnitsky – cello
Beethoven String Quartet in B flat major
Op.18 No. 6
Shostakovich String Quartet No. 10 in A flat major
Op. 118
Beethoven String Quartet in F major Op. 59
No. 1, "Razumovski"

Lidia Baich (photo: Petra Benovsky)
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–6–

–7–

Tim Vogler, Frank Reinecke – violin
Stefan Fehlandt – viola
Stephan Forck – cello
with Elisaveta Blumina (Russia) – piano

Boris Brovtsyn (Russia), Zohar Lerner,
Monika Urbonaite (Lithuania), Ori Wissner-Levy,
Yael Barolsky – violin
Shuli Waterman, Tali Kravitz – viola
Zvi Plesser, Haran Meltzer – cello
TBA – bass

9 April 2019, Tuesday 20:00
Vogler Quartet (Germany)

Haydn String Quartet in G minor Op. 74 No. 3
Schulhoff String Quartet No. 1
Dvořák Piano Quintet No. 2 in A major Op. 81

2 June 2019, Sunday 20:00

Dvořák String Sextet in A major Op. 48
Brahms Violin Concerto in D major Op. 77 (arr.)
Soloist: Boris Brovtsyn

Vogler Quartet (photo: Christian Kern)

SIGNATURE SERIES A

–3–

Featuring the best chamber music of the
greatest composers, performed by outstanding
international stars. All concerts are preceded
(45 minutes) by a short, free lecture

Alena Baeva, (Russia),
Dalia Dedinskaite (Lithuania),
Ori Wissner-Levy, Nitzan Bartana,
Guy Figer – violin
Tali Kravitz, Shuli Waterman – viola
Ivan Karizna (Belarus),
Gleb Pysniak (Lithuania) – cello
Maayan Beider – bass

–1–

9 October 2018, Tuesday 20:00
Kristine Balanas (Latvia) – violin
Sophia Bacelar (Cuba) – cello
Kristina Miller (Russia) – piano
Brahms Scherzo in C minor for Violin and Piano
Rachmaninov Cello and Piano Sonata in
G minor, Op. 19
Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op. 50, "In
memory of a great artist"

–2–

17 November 2018, Saturday 20:00
Mettis Quartet (Lithuania)
Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas – violin
Karolis Rudokas – viola
Rokas Vaitkevičius – Cello
Haydn String Quartet in D major Op. 64 No. 5,
"The Lark"
Čiurlionis String Quartet in C minor
Beethoven String Quartet No. 14 in C sharp
minor Op. 131

13 January 2019, Sunday 20:00

Bruch Kol Nidrei, Adagio for Cello and Orchestra
Op. 47 (arr.)
Soloist: Ivan Karizna
Mendelssohn Violin Concerto in E minor
Op. 64 (arr.)
Soloist: Alena Baeva
Tchaikovsky Sextet in D minor Op. 70,
"Souvenir de Florence"

–4–

2 March 2019, Saturday 20:00
Jerusalem Quartet
Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler – violin
Ori Kam – viola
Kyril Zlotnikov – cello
with Matan Porat – piano
Brahms String Quartet No. 3 in B flat major Op. 67
Brahms Violin Sonata No. 3 in D minor Op. 108
Soloist: Alexander Pavlovsky
Brahms Piano Quintet in F minor Op. 34

–5–

25 March 2019, Monday 20:00
Aviv Quartet

Sergey Ostrovsky, Philippe Villafranca – violin
Noemie Bialobroda – viola
Daniel Mitnitsky – cello
with Daniela Cammarano (Italy) – violin
Alessandro Deljavan (Italy) – piano
Chausson Concerto for Violin, Piano and String
Quartet in D major Op. 21
Soloist: Daniela Cammarano, Alessandro Deljavan
Beethoven Quartet No. 13 in B flat major Op. 130;
Grosse Fugue Op. 133
32

Ilan Rechtman
Music Director
the America–Israel Culture Foundation, the
Clairmont and the Shapira Awards (Israel) and the
San Antonio International Piano Competition.
Rechtman began composing aged 9 years
and has written over 150 compositions, including
works commissioned by Maestros Zubin Mehta
and Lorin Maazel and by Chautauqua Music
Festival for its 125 years anniversary celebration.
In the 2008 Beijing Olympics, gymnast Nastia
Liukin used Rechtman’s music in her floor
exercise, going on to win the gold medal. During
2001–2007 Rechtman lived in Brazil, performed
with local orchestras and in chamber music
concerts and was director of the Um Certo
Photo: Gilad Shabani

Olhar chamber music series at Sala São Paulo.
He wrote scores for various Brazilian films and

Pianist and composer Ilan Rechtman made his

the long-running telenovela Esperança and was

debut performance aged 11 years, with the

Director of the Villa Lobos International Piano

Israel Philharmonic Orchestra. Since then, he has

Competition.

performed with most Israeli orchestras as well

Rechtman has recorded several CDs on

as orchestras overseas. He has performed as a

various labels, including Naxus, Centaur, Bis,

recitalist and chamber musician and traveled in

Well-Tempered Productions, Meridien, Omega-

nearly 40 countries and performed in over 80

Vanguard and others. His recording of Villa Lobos’

cities in the USA, in prestigious halls including

Choros No. 5 was awarded the Gramophone

the Carnegie Hall (NYC), Symphony Hall (Chicago)

Magazine’s Editor’s Choice. Rechtman was music

Salle Pleyel (Paris) and Wigmore Hall (London);

director and founder of several music series in

he has collaborated with artists such as Yo-Yo

Israel and the USA (New York) and has produced

Ma, Ivry Gitlis, Alisa Weilerstein, the Jerusalem

over 1,500 concerts.

Quartet and choreographer Mark Morris.
Rechtman is the winner of several prizes
and awards, including the Norry Prize through

In 2008, Rechtman was appointed Music
Director of the Tel Aviv Museum of Art’s Music
Department.
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