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On a Personal Note Evening Journeys
with Pianist Orit Wolf
—
עונה חמישית של סדרת הערב במוזיאון תל אביב לאמנות
Fifth Season of Orit Wolf's Evening Series at the Tel Aviv Museum of Art

Five fascinating concerts of live performance and
intimate conversation with international guest artists.
A rare opportunity to experience some of the very
best from the renowned morning series by pianist Dr.
Orit Wolf. A true collage of wide musical tastes and an

חמישה מופעים מרגשים של קונצרט חי ושיחה חווייתית עם
 הזדמנות מרתקת לחוות.גדולי האמנים מהארץ ומהעולם
טעימות מסדרת הבוקר של ד"ר אורית וולף וליהנות ממופעים
נבחרים המרכיבים קולאז' רחב של טעמים מוזיקליים וחיבורים
.אמנותיים רב–תחומיים

interdisciplinary collection of artistry.

Tuesdays 8 PM
Leon and Mathilde Recanati
Auditorium

Concert no. 4 מופע מס׳

For Reservations לפרטים והזמנות

20:00

ימי שלישי
אודיטוריום ע״ש
ליאון ומטילדה רקאנטי

03-607-7070

19.3.19

6.11.18

Concert no. 1 מופע מס׳

תל אביב — טהרן
...שירי אהבה ישראלים ונוספים
 מורין נהדר ויניב ד'אור — לחוד וקצת ביחד,אורית וולף

:הרחוב היהודי
מסע סוחף מהשטייטל היהודי ועד הכלייזמר והלאדינו
)Di Gasn Trio( ”אורית וולף מארחת את שלישיית “די גאסן

, נתן אלתרמן, סשה ארגוב,השירים האהובים של אברהם חלפי
. לצד שירי אהבה איריים ופרסיים,אריק איינשטיין ואהוד מנור

 ועיבודי ג'אז על, שירים ביידיש ובלאדינו, פריילך,ניגונים
.הקאלסיקות היהודיות
, הפסנתרן והמלחין טל זילבר, הזמרת סיון רותם:אמנים אורחים
 נגן הבאס, נגן האקורדיון ינוש הורוביץ,נגן הקלרניט גל קליין
אסף רבי ונגן כלי ההקשה אורי נוה

Tel Aviv — Tehran
Israeli Love Songs & more.
Orit Wolf, Morin Nehedar and Yaniv D'eor
From the Nostalgic Israeli Songs by Halfi, Argov,
Alterman, Einstein to Irish and Persian Love Songs.

The Music of the Jewish Streets:
From the Shtetl to Kleizmer and Ladino
Orit Wolf Hosts Di Gasn Trio
Freilach, Yiddish & Ladino Songs and Jazz

Concert no. 5 מופע מס׳

30.4.19

חגיגת סיום העונה — חמישיות הפסנתר הרומנטיות
 דבוז'אק וברהמס/ מאירופה הקלאסית לתפוח הגדול
;34  חמישיית פסנתר אופוס:ברהמס
81  חמישיית פסנתר אופוס:דבוז'אק
, הכנרים חגי שחם ומיכאל שחם:אמנים אורחים
הויולנית נגה שחם והצ'לן הלל צרי
The Piano Quintets of the Romantics
From Classical Europe to the Big Apple:
Dvorak and Brahms

Transcriptions of the Jewish Classics.
Guest Artists: Singer Sivan Rotem, Pianist and
Composer Tal Zilber, Clarinetist Gal Klein, Accordionist
Yanush Horowitz, Bassist Asaf Rabi and Percussionist
Ori Naveh

Concert no. 2 מופע מס׳

25.12.18

 צ'ייקובסקי:מרוסיה באהבה
50 עונות השנה והטריו לפסנתר אופוס
 הכנר אסי מתתיאס והצ'לנית דניאל אקטע:אמנים אורחים

Brahms: Piano Quintet Op. 34;
Dvorak: Piano Quintet Op. 81
Guest Artists: Violinists Hagai Shaham, Michael
Shaham, Violist Noga Shaham & Cellist Hillel Zori

Russian Love: Tchaikovsky
The Piano Trio in A minor, Op. 50 &
The Seasons
Guest Artists: Violinist Asi Mathatias and
Cellist Danielle Akta

Concert no. 3 מופע מס׳

19.2.19

מעמק יזרעאל למחוזות שטוקהולם
!אורית וולף מארחת את אנסמבל גלעד אפרת
יצירות מקור ושירים אקזוטים החוצים את הקלאסי
.לעבר מוסיקת עולם
, יוצר ראשי ואמן הקונטרבס גלעד אפרת:חברי האנסמבל
 אמן המנדולינה שמואל אלבז,הזמרת והכנרת קרן טננבאום
והצ'לנית הילה אפשטיין
From Yizrael Valley to Stockholm
Orit Wolf Hosts Gilad Ephrat Ensemble!
Original Compositions & Songs from the Classical
Repertoire to World Music.
Ensemble members: Composer and Bassist Gilad
Ephrat, Singer and Violinist Keren Tenenbaum,
Mandolin artist Shmuel Elbaz and
Cellist Hilla Epstein
Subject to changes הזכות לשינויים שמורה

