ABOUT THE SERIES

בחותם אישי
עם הפסנתרנית
אורית וולף
2019/2020
מוזיאון תל אביב לאמנות
סדרת הבוקר
11:00 ,עונה עשירית! ימי חמישי
סדרת הערב
20:00 ,עונה שישית! ימי שלישי

photo: Haim Kimchi

On a Personal Note
with Pianist
Orit Wolf
2019/2020
Tel Aviv Museum of Art
Morning Series
10th Season Thursdays, 11 AM
Evening Series
6th Season Tuesdays, 8 PM

“On a Personal Note” with international
pianist Dr. Orit Wolf at the Tel Aviv Museum
of Art is dedicated this year to Journeys in Two,
alongside breaking the paradigms of performance
practice. In the two series' (Morning series Thursdays at 11AM and Evening series - Tuesdays
at 8PM) Wolf performs and hosts acclaimed
international and Israeli guest artists, and offers
a rare opportunity to go behind the scenes
of music-making, hear the history of musical
masterpieces and enjoy the captivating collage
between classical, jazz, rock and ethnic music.
From Beethoven and Schubert, the Viennese
masters, to the exotic sounds of Armenia and
India, from original compositions to innovative
transcriptions, from Israeli folklore to Egyptian
and Greek tunes. All this in the current series',
which bring new and original productions by Orit
Wolf. It is not just a concert. It is an experience!

GUEST ARTISTS
David D'or, Nathan Datner, Aviv Quartet, Gilad
Dobrecky, Amir Katz, Itzik Suissa, Limor Oved,
Yaniv Teichman, Tal Haim Samnon, Daniel Gortler,
Uzi Shalev, Lior Eitan and Yonnie Dror.

DR. ORIT WOLF
International pianist, composer and lecturer.
Alongside her performances, lectures (TED)
and Master Classes worldwide (including the
Royal Academy of Music, London), Wolf is an
artistic director of over eight concert series',
with thousands of faithful subscribers. She
is the recipient of the Rosenblum Prize for
her interdisciplinary approach and vision for
Classical music and of the Kahn Award for
the Arts.

על הסדרות
"בחותם אישי עם הפסנתרנית אורית וולף" במוזיאון
 עונת:תל אביב מביאה עימה שתי סדרות פרי עטה
) לצד סדרת11:00( העשור בסדרת הבוקר – ימי חמישי
.)20:00( הערב המתקיימת זו העונה השישית – ימי שלישי
 סדרת הערב.השנה מוקדשת העונה למסעות בשניים
הינה הזדמנות מרתקת לחוות טעימות מסדרת הבוקר
וליהנות ממופעים נבחרים של חיבורים אמנותיים ורב
 כל מופע בסדרות משלב את מיטב האמנים.תחומיים
האורחים מהארץ ומהעולם עם קונצרט חי ומסעיר
 בדרכה הייחודית מקרבת וולף.ושיחה בלתי אמצעית
 ומציגה את עולם,את הקהל לעולמות מוזיקליים חדשים
 היא מיטיבה להביא.הבמה והרגעים שמאחורי הקלעים
את המוסיקה הקלאסית האהובה לצד מופעים חוצי
 מבטהובן ושוברט הווינאים.תרבויות ושוברי פארדיגמות
 מיצירות מקור,למוסיקה הודית וארמנית אקזוטית
 וממוסיקה ישראלית למוסיקה,לעיבודים מהפכניים
 השנה לרגל חגיגות העשור מצפה לנו.קלאסית יוונית
. לא מדובר בקונצרט.תכנית עשירה ומפתיעה במיוחד
!מדובר בחוויה ובהפקת מקור פורצת דרך

03.607.7070

03.607.7070

 מופעים8 - מחירי סדרת הבוקר

MORNING SERIES PRICES - 8 CONCERTS

,11:00  בשעה,כל המופעים מתקיימים בימי חמישי
.באודיטוריום ע''ש ליאון ומטילדה רקאנטי
. דקות ללא הפסקה90 :אורך המופע

All concerts are held on Thursdays, at 11 AM,
at the Recanati Auditorium.
Performance length: 90 minutes,
without an intermission.
Returning subscribers registered by 30/7/19

NIS 800

₪ 800

)30.7.19 מנוי ותיק בהרשמה מוקדמת ( עד

Retuning subscribers		

NIS 850

₪ 850

מנוי ותיק

Senior citizens / Museum members

NIS 940

₪ 940

 חברי המוזיאון/ זכאי הנחות

NIS 1000

₪ 1000

מנוי חדש

NIS 530

₪ 530

סטודנט

New subscribers		
Students			
Single ticket		

NIS 130 /145

₪ 130/145

כרטיס בודד

subscribers@tamuseum.com
www.tamuseum.org.il

subscribers@tamuseum.com
www.tamuseum.org.il

Tel Aviv Museum of Art

מוזיאון תל אביב לאמנות
6133201  תל אביב,27 שד׳ שאול המלך
מתחם גולדה מאיר
מחלקת מנויים ומכירות
03-607-7072  פקס,03-607-7070 טל׳
13:00 - 9:00  ו׳,16:00 - 8:00 ה׳-א׳

אמנים אורחים
 אמיר, גלעד דוברצקי, רביעיית אביב, נתן דטנר,דוד ד'אור
 טל חיים, יניב טייכמן, לימור עובד, איציק סוויסה,כץ
. ליאור איתן ויוני דרור, עוזי שלו, דניאל גורטלר,סמנון

ד''ר אורית וולף
 הנחשבות, מלחינה ויוצרת,לאומית-פסנתרנית בין
 לצד.לאחת מדמויות המפתח בזירת המוזיקה בארץ
 והוראהTED העברת כיתות אמן ברחבי העולם לרבות
 היא מובילה סדרות,באקדמיה המלכותית בלונדון
קונצרטים ומופעים ייחודים ורב תחומיים הגדושים
 כלת פרס רוזנבלום ופרס קאן לאמנויות.באלפי מנויים
על תרומתה להבאת המוסיקה הקלאסית לקהל הרחב
.באופן מעורר השראה
www.oritwolf.com

27 Shaul Hamelech Blvd. Golda Meir Cultural & Art Center
Tel Aviv 6133201

Subsciptions and Sales
Tel. 03-607-7070, Fax 03-607-7072
Sun-Thurs 8:00-16:00, Fri 9:00-13:00

www.oritwolf.com

Subject to changes

לפרטים והזמנות

FOR RESERVATIONS

הזכות לשינויים שמורה

 מופעים8 - סדרת הבוקר
MORNING SERIES

CONCERT NO. 1

Elvis & Frank
Orit Wolf & Nathan Datner
in a new production!

MORNING SERIES

CONCERT NO. 2

Musical Affairs in 4 minutes!
Musical Miniatures, Short
Stories and Canonic Works

MORNING SERIES

CONCERT NO. 3

2 .מופע מס

סדרת הבוקר

3 .מופע מס

סדרת הבוקר

4 .מופע מס

CONCERT NO. 6

Schubert Marathon
Daniel Gortler and Orit Wolf
Uno and Duo
Impromptus op. 90 & 142
Fantasy in F minor for four hands

נגיעות ים תיכון
!עם לימור עובד

יום ה׳

30.1.20

יום ה׳

5.3.20

THURS. 11:00 יום ה׳

23.4.20

THURS. 11:00 יום ה׳

21.5.20

THURS. 11:00 יום ה׳

25.6.20

הזמרת לימור עובד* במסע לבנטיני סוחף של
, אלג'יר ומצרים ועד ישראל,שירים מלוב
.קפריסין ויוון
אום כולתום ופיירוז לצד שירי רועים ופולקלור
 נגן העוד והסאז יניב טייכמן:אמן אורח
2019  הכוכב הבא לאירווזיון/"*"היווניה

5 .מופע מס

סדרת הבוקר

THURS. 11:00

דוד ד'אור ואורית וולף
!מסע בשניים
הזמר הלאומי במסע אל השירים האהובים
מאלבומיו ועד קרוזו ופאנטום האופרה
מופע אינטימי בשניים ושיח בלתי אמצעי
 כל הכוכבים, שיר אהבה ישן,שמור על העולם ילד
, קרוזו, אל תשליכני, קול מהשמיים,נופלים
פאנטום האופרה ועוד

6 .מופע מס

סדרת הבוקר

photo: Ohad Romano

MORNING SERIES

THURS. 11:00

photo: Liran Mor

David D‘or in an Exceptional Journey
to Treasured Songs
From his original albums to Caruso &
the Phantom of the Opera!
Intimate performance and conversation in two

סדרת הבוקר

photo: Neda Navaee

David D’or & Orit Wolf
Journey in Two!

2.1.20

, רחמנינוב, ברהמס, גריג, ליסט,שופן
.דביסי ופיאצולה
 אימפורמטי, ולסים, נוקטורנים, אטיודים,פרלודים
.ופואמות קצרות
 הפסנתרן והמלחין טל חיים סמנון:אמן אורח

Mediterranean Touch
with Limor Oved!

CONCERT NO. 5

THURS. 11:00 יום ה׳

! דקות4 -אהבות מוסיקאליות ב
מפגש שכולו סיפורים קצרים
ויצירות קאנון מיניאטוריות

 הסערה, ולדשטיין, הפאתטית,אור ירח
והאפסיונטה
בשילוב אמנות בזמן אמת עם הקריקטוריסט
.איציק סוויסה
) גרמניה/ הפסנתרן אמיר כץ (ישראל:אמן אורח
)Got Talent(  איציק סוויסה:אמן הקריקטורה

MORNING SERIES

28.11.19

 נגן כלי ההקשה גלעד דוברצקי:אמן אורח

Moonlight, Pathetique, Waldstein, Tempest and
Appasionata Sonatas
Guest artists: pianist Amir Katz (Israel/
Germany) and caricaturist: Itzik Suissa
(Got Talent)

Leading Singer Limor Oved*
in a Captivating Levantine Journey
Songs from Libya, Algeria, Egypt, Israel,
Cyprus and Greece.
Umm Kulthum, Fairuz, Shepard songs,
Folklore tunes and more.
Guest artist: oud and saz player
Yaniv Teichman
*Limor Oved -“The Greek”/ Rising Star
TV Series 2019

THURS. 11:00 יום ה׳

משירי אלוויס פרסלי ועד פראנק סינטרה
Fly Me to the Moon, It has to be You, Love and
Marriage, It‘s Now or Never, My Way, Fever,
Always on my Mind, Can‘t Help Falling in Love

+ מרתון בטהובן
הסונטות האהובות של המאסטרו
 להולדתו250 לרגל

CONCERT NO. 4

31.10.19

אלוויס ופראנק
אורית וולף ונתן דטנר
!במופע מקור חדש

Beethoven Marathon +
The Legendary Piano Sonatas of
the Maestro / 250th Anniversary

MORNING SERIES

THURS. 11:00 יום ה׳

photo: Peri Farag

Chopin, Liszt, Grieg, Brahms, Rachmaninoff,
Debussy and Piazzolla.
Preludes, Etudes, Nocturnes, Waltzes,
Impromptus and Short Poems.
Guest artist: pianist & composer
Tal Haim Samnon

סדרת הבוקר

photo: Gadi Ohad

The Beloved Songs of Elvis Presley and
Frank Sinatra
Fly Me to the Moon, It has to be You, Love and
Marriage, It‘s Now or Never, My Way, Fever,
Always on my Mind, Can‘t Help Falling in Love
Guest artist: percussionist Gilad Dobrecky

1 .מופע מס

מרתון שוברט
דניאל גורטלר ואורית וולף
לחוד וביחד
90 & 142 אימפורמטי אופוס
הפנטסיה בפה מינור לארבע ידיים
photo: Eitan Tal

MORNING SERIES

CONCERT NO. 7

Mendelssohn to Piazzolla
Orit Wolf & Aviv Quartet!

MORNING SERIES

CONCERT NO. 8

Global Winds
Vienna to Armenia

ממנדלסון עד פיאצולה
!עם רביעיית אביב
חגיגה קאמרית עם היצירות האהובות ביותר
של הרומנטיקה
 בפה מינור80  רביעיית מיתרים אופוס:מנדלסון
 במי במול מג'ור44  חמישיית פסנתר אופוס:שומאן
 טנגו בעיבוד לחמישיית פסנתר:פיאצולה
 סרגיי: מייסד וכנר ראשי:חברי רביעיית אביב
, נעמי בייאלוברודה: כינור שני,אוסטרובסקי
 דניאל מיטניצקי: צ'לו, פיליפ וילפרנקה:ויולה

8 .מופע מס

סדרת הבוקר

Global Winds
מסע מווינה ועד ארמניה
מהחליל הקלאסי
ועד הדודוק הארמני
תכנית ראשונה מסוגה החושפת את המאזין לעולם
- המופלא של כלי הנשיפה הקלאסיים והאקזוטים
.מהחליל והבסון ועד הנאי והדודוק
!יצירות מקור ועיבודים מרתקים
 נגן הבאסון עוזי שלו ונגן החליל:אמנים אורחים
*ליאור איתן
 סקסופונים ועוד, נאי, דודוק, שופר:יוני דרור
*חברי הפילהרמונית הישראלית

photo: Yoel Levy

From the Classical Flute
to the Armenian Duduk
A new Fascinating Program of Classical and
Exotic Winds. From the flute and bassoon to
the ney and duduk.
Original compositions and innovative
transcriptions!
Guest artists: Uzi Shalev: bassoon, Lior
Eitan: flute* and Yonnie Dror: shofar,
duduk, ney and saxophones
*members of the Israel Philharmonic

סדרת הבוקר

photo: Ohad Romano

A Celebration of Romanticism
& Chamber Music
Mendelssohn: String Quartet op. 80 in F minor
Schumann: Piano Quintet op. 44 in E flat major
Piazzolla: Tango for Piano Quintet
Aviv Quartet: founder and violinist: Sergey
Ostrovsky, violinist Noemie Bialabroda,
violist Philippe Villafranca and cellist
Daniel Mitnitsky

7 .מופע מס

Yonnie Dror יוני דרור
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On a Personal Note
with Pianist
Orit Wolf
2019/2020
Tel Aviv Museum of Art
Morning Series
10th Season Thursdays, 11 AM
Evening Series
6th Season Tuesdays, 8 PM

“On a Personal Note” with international
pianist Dr. Orit Wolf at the Tel Aviv Museum
of Art is dedicated this year to Journeys in Two,
alongside breaking the paradigms of performance
practice. In the two series' (Morning series Thursdays at 11AM and Evening series - Tuesdays
at 8PM) Wolf performs and hosts acclaimed
international and Israeli guest artists, and offers
a rare opportunity to go behind the scenes
of music-making, hear the history of musical
masterpieces and enjoy the captivating collage
between classical, jazz, rock and ethnic music.
From Beethoven and Schubert, the Viennese
masters, to the exotic sounds of Armenia and
India, from original compositions to innovative
transcriptions, from Israeli folklore to Egyptian
and Greek tunes. All this in the current series',
which bring new and original productions by Orit
Wolf. It is not just a concert. It is an experience!

GUEST ARTISTS
David D'or, Nathan Datner, Aviv Quartet, Gilad
Dobrecky, Amir Katz, Itzik Suissa, Limor Oved,
Yaniv Teichman, Tal Haim Samnon, Daniel Gortler,
Uzi Shalev, Lior Eitan and Yonnie Dror.

DR. ORIT WOLF
International pianist, composer and lecturer.
Alongside her performances, lectures (TED)
and Master Classes worldwide (including the
Royal Academy of Music, London), Wolf is an
artistic director of over eight concert series',
with thousands of faithful subscribers. She
is the recipient of the Rosenblum Prize for
her interdisciplinary approach and vision for
Classical music and of the Kahn Award for
the Arts.

על הסדרות
"בחותם אישי עם הפסנתרנית אורית וולף" במוזיאון
 עונת:תל אביב מביאה עימה שתי סדרות פרי עטה
) לצד סדרת11:00( העשור בסדרת הבוקר – ימי חמישי
.)20:00( הערב המתקיימת זו העונה השישית – ימי שלישי
 סדרת הערב.השנה מוקדשת העונה למסעות בשניים
הינה הזדמנות מרתקת לחוות טעימות מסדרת הבוקר
וליהנות ממופעים נבחרים של חיבורים אמנותיים ורב
 כל מופע בסדרות משלב את מיטב האמנים.תחומיים
האורחים מהארץ ומהעולם עם קונצרט חי ומסעיר
 בדרכה הייחודית מקרבת וולף.ושיחה בלתי אמצעית
 ומציגה את עולם,את הקהל לעולמות מוזיקליים חדשים
 היא מיטיבה להביא.הבמה והרגעים שמאחורי הקלעים
את המוסיקה הקלאסית האהובה לצד מופעים חוצי
 מבטהובן ושוברט הווינאים.תרבויות ושוברי פארדיגמות
 מיצירות מקור,למוסיקה הודית וארמנית אקזוטית
 וממוסיקה ישראלית למוסיקה,לעיבודים מהפכניים
 השנה לרגל חגיגות העשור מצפה לנו.קלאסית יוונית
. לא מדובר בקונצרט.תכנית עשירה ומפתיעה במיוחד
!מדובר בחוויה ובהפקת מקור פורצת דרך

03.607.7070

03.607.7070
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All concerts are held on Thursdays, at 11 AM,
at the Recanati Auditorium.
Performance length: 90 minutes,
without an intermission.
Returning subscribers registered by 30/7/19
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אמנים אורחים
 אמיר, גלעד דוברצקי, רביעיית אביב, נתן דטנר,דוד ד'אור
 טל חיים, יניב טייכמן, לימור עובד, איציק סוויסה,כץ
. ליאור איתן ויוני דרור, עוזי שלו, דניאל גורטלר,סמנון

ד''ר אורית וולף
 הנחשבות, מלחינה ויוצרת,לאומית-פסנתרנית בין
 לצד.לאחת מדמויות המפתח בזירת המוזיקה בארץ
 והוראהTED העברת כיתות אמן ברחבי העולם לרבות
 היא מובילה סדרות,באקדמיה המלכותית בלונדון
קונצרטים ומופעים ייחודים ורב תחומיים הגדושים
 כלת פרס רוזנבלום ופרס קאן לאמנויות.באלפי מנויים
על תרומתה להבאת המוסיקה הקלאסית לקהל הרחב
.באופן מעורר השראה
www.oritwolf.com

27 Shaul Hamelech Blvd. Golda Meir Cultural & Art Center
Tel Aviv 6133201

Subsciptions and Sales
Tel. 03-607-7070, Fax 03-607-7072
Sun-Thurs 8:00-16:00, Fri 9:00-13:00

www.oritwolf.com
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