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Dear audience,

,קהל יקר

Why attend the concert hall in the 21st century,
when you can ind numerous digital recordings one
mouse click away?
My short answer is the unique essence of
the live orchestral performance with no
technological mediator. My long answer is
detailed in this program, and its core values performance’s quality, exposure to various
masterpieces, and a unique on-stage experience.
Our concert hall offers you quality performers of
the canonic repertoire such as Vadim Rapin and
Alexander Korsantia, as well as exposure to lesserknown masterpieces, such as Shostakovich and
Prokoiev's violin concerti, and premiers of notable
Israeli composers such as Josef Bardanashvili.
This season we will be launching The Intimate Series
– Friday morning concerts, each to include a chamber
piece and a full orchestral one, with you, the audience,
seated on stage alongside the musicians. For the irst
time, a series that minimizes the gap between stage
and audience, performers and listeners. A series
in which you, listeners, are at the very center, the
closest possible to the music you love.

 יוסי צבקר:צילום

Wishing you an enjoyable and enriching experience,
Roy Oppenheim, Ph.D.
Acting Musical Director and In-House Conductor

מדוע אנו ממשיכים לבחור לבוא לאולם הקונצרטים במאה
? כאשר הקלטות בשפע זמינות בקליק אחד ומיידי,21-ה
תשובתי הקצרה היא חד פעמיותה של הנגינה התזמורתית
.החיה ללא תיווך טכנולוגי
 ומגולמת בערכים,תשובתי הארוכה שזורה בין דפי התוכניה
 חשיפת מגוון יצירות מופת וייחודיות, איכות הביצוע:שבבסיסה
 בעידן של זמינות אינסופית.בהגשת החוויה התזמורתית
 עלינו להציע מבצעים,ליצירות תזמורתיות במדיה הדיגיטלית
 אלכסנדר קורסנטיה ועוד,איכותיים לרפרטואר כגון ודים רפין
ובד בבד לחשוף יצירות מופת פחות מוכרות כמו הקונצ'רטי
 הסימפוניה השביעית של,לכינור של שוסטקוביץ ופרוקופייב
 ויצירות בכורה של מלחינים ישראלים חשובים כמו,מאהלר
. כל זה הכרחי אך לא מספק בעידן כה חזותי.יוסף ברדנשווילי
 חשוב לי לשלב בחלק מהקונצרטים אמנויות במה נוספות,לכן
.חזותי לחוויה המוזיקלית-שישמשו מגבר בימתי
'בפתיחת העונה ננגן את "תמונות בתערוכה" בליווי 'תערוכת
וידיאו ארט הבנויה מקולאז'ים מרתקים ובהמשכה נציע את
"מפצח האגוזים" האהוב של צ'ייקובסקי בביצוע התזמורת
הסימפונית וביג בנד חיפה בשתי גרסאות שונות על במה אחת
.ובשילוב פרשנות נוספת – של מחול מודרני לסוויטת הבלט
"בעונה הקרובה נשיק גם סדרה חדשה – "הסדרה האינטימית
שלושה קונצרטים בשישי בבוקר שיכללו יצירה קאמרית
 לצד, ישובים על הבמה, הקהל, כשאתם,ויצירה סימפונית
, לראשונה. בסדרה הזו – אתם על הבמה. קראתם נכון.הנגנים
 סדרה בה,סדרה המצמצמת את המרחק שבין הקהל והבמה
.אתם המאזינים נמצאים הכי קרוב למוזיקה שאתם אוהבים
, וחוויה מוזיקלית עשירה ומהנה,האזנה ערבה
ד"ר רועי אופנהיים
מ"מ מנהל אמנותי ומנצח הבית

Dear Members,
We are proud to present to you the new musical
season of the Haifa Symphony Orchestra. We are
embarking on a new journey and we are pleased to
acquaint you with our new and unique repertoire.
We will be hosting renowned musicians, guests from
overse as well young artists and our own soloists.
All will be accommodated by us and will perform
with the HSO, which has since expanded its musical
repertoire both for classical music, jazz and
classical tidbits for youngsters. We also offer an
exciting opera series.
The HSO is ready to present you with a fresh
and innovative musical program, inclusive
of most musical styles and performed by
varied musical ensembles, both old and new.
This varied program has been structured by
Dr. Roy Oppenheim, the HSO Acting Art Director
and Resident Conductor.
The HSO consists of 65 musicians and offers
a fascinating array of young and experienced
musicians, new immigrants alongside veterans
and also musicians who have been born, raised
and educated in Israel.
I invite you, dear members, to join us on an
exceptional musical tour which we have devised
for your pleasure, and I wish you an enjoyable
musical season.
Wishing you a pleasurable listening,
Motti Eines
Orchestra Director

,מנויים יקרים
אנו גאים להציג בפניכם את העונה חדשה של התזמורת
 העונה החדשה יוצאת לדרך ואנחנו גאים.הסימפונית חיפה
 אמנים.להציג בפניכם את הרפרטואר החדש והמיוחד שלנו
 צעירים וסולנים מתוך התזמורת, אורחים מחו"ל,אהובים
 שהרחיבה,יתארחו אצלנו ויופיעו יחד עם התזמורת הסימפונית
 הג'אז,את התכנים המוזיקליים שלה בתחומי הקלאסית
. כמו כן אנו מציעים לכם סדרת אופרה מרגשת.וקלאסיקטנים
 הכוללת את רוב,התזמורת מגישה תכנית מרעננת וחדשנית
 את.סגנונות המוזיקה בהרכבים שונים ישנים לצד חדשים
 מ"מ המנהל האמנותי ומנצח הבית,התוכנית המגוונת בנה
.ד"ר רועי אופנהיים
 נגנים המהווים שילוב65 בתזמורת הסימפונית חיפה חברים
 עולים, עולים חדשים,מרתק של נגנים צעירים ומנוסים
.ותיקים ומוסיקאים שגדלו והתחנכו בארץ
 להצטרף אלינו למסע מוזיקלי,אני מזמין אתכם מנויים יקרים
...יוצא דופן וליהנות מהעונה החדשה שהכנו עבורכם
!האזנה נעימה
מוטי איינס
מנהל התזמורת

Orchestra Members
Orchestra Director:
Motti Eines
Resident Conductor &
Acting Musical Director:
Roy Oppenheim
Music Committee:
Hadar Rimon
Alexander Kotlyar
Andrew Katz
Jeffrey Howard
Denis Vull
Inspector:
Denis Vull
Librarian:
Dina Genie Meitner Doron
Assistant Librarian:
Michael Vull
Stage Managers:
Anatoly Rozenled
Sergei Vasilchenko
Program Editor:
Eldad Shiloah
Assistant Editor:
Dina Genie Meitner Doron
Administrative Manager:
Dina Genie Meitner Doron
Advertising:
Sharon Ovadia
Customer Services:
Dima Aarov
Pirha Amar
Racheli Malul-Nagar
Michal Shekel

חברי התזמורת

FIRST VIOLIN
Hadar Rimon - Concertmaster
Dina Goyfeld **
Mark Tiktiner **
Ruth Bron
Judith Picker–Saiet
Miriam Rapaport
Amir Samsonov
Alexander Shapiro
Vladimir Shmulenson
Milan Todorovich
Michael Yanovsky

BASS
Andrew Katz *
Neritan Topciu **
Eli Kosov
Sergei Narinsky
Arie Roitman

SECOND VIOLIN
Ilya Yelin *
Alexander Gurvitch **
Mikael Iurev
Yelena Kovarski
Elizabeta Kotsovsky
Marian Rapaport
Nelly Shmukler
Yana Yout
Irena Zatz

PICCOLO
Shiri Yuval

VIOLA
Victor Khristosov *
Lev Kissilev **
Olga Gaft
Fanny Kliderman
Yitzhak Kopmar
Liora Kosov
Alexander Pan
Sergei Vasilchenko
CELLO
Alexander Kotlyar *
Lev Matiukov **
Vladimir Dvorkin
Orna Herzog
Eduard Kaplansky
Tatiana Kaplansky
Michal Ma’or
Igor Tankevitch

FLUTE
Ela Isakov *
Anna Gavrilov
Shiri Yuval

BASS TROMBONE
Erik Vull

בס טרומבון
אריק וול

TUBA
Alexander Tchutko

טובה
אלכסנדר צ’יוטקו

TIMPANI
David Zien *
PERCUSSION
Eldad Shiloah *
Yana Krichevsky
Offer Malka
* Principal
** Assistant Principal

טימפני
* דוד צין
כלי הקשה
* אלדד שילוח
יאנה קריצ'בסקי
עופר מלכה
* נגן ראשי
** משנה לנגן ראשי

בס
* אנדרי כץ
** נריטן טופצ׳יו
סרגיי נרינסקי
אלי קוסוב
אריה רויטמן
חליל
* אלה איסקוב
שירי יובל
אנה גברילוב
פיקולו
שירי יובל
אבוב
* יהושע-שירה בן

OBOE
Shira Ben-Jehoshua*
CLARINET
Jeffrey Howard *
Tomer Sharoni

קלרנית
* ג׳פרי הווארד
תומר שרוני

BASS CLARINET
Tomer Sharoni

קלרנית בס
תומר שרוני

BASSOON
Noga Yeshurun *

בסון
* נגה ישורון

HORN
Amit Salomon *
Peter Tkach **
Anatoly Rozenfeld

קרן יער
* עמית סלומון
** פטר טקץ׳
אנטולי רוזנפלד

TRUMPET
Arik Amitay*
Erez Hodara **
Armen Aslaniyan
TROMBONE
Denis Vull *
Michael Vull **

General Director Ethos
Adv. Igal Zeevi
Ethos Board of Directors:
Mr. Jacob Feingold - Chairman
Mr. Nakhshon Tsouk
Rabbi Dubi Hayun
Adv. Tal Sharon Cohen
Mr. Roni Ben Haim

מנכ"ל אתו"ס
עו"ד יגאל זאבי
:דירקטוריון אתו"ס
 יו"ר- מר יעקב פינגולד
מר נחשון צוק
הרב דב חיון
עו"ד טל שרון כהן
מר רוני בן חיים

חצוצרה
* אריק אמיתי
** ארז חודרה
ארמן אסלניאן
טרומבון
* דניס וול
** מיכאל וול

כינור ראשון
 קונצרטמאסטר- הדר רימון
** דינה גויפלד
** מרק טיקטינר
רות ברון
מילן טודורוביץ
מיכאל ינובסקי
אמיר סמסונוב
 סאיט- ג'ודי פיקר
מרים רפפורט
ולדימיר שמולנסון
אלכסנדר שפירו
כינור שני
* איליה ילין
** אלכסנדר גורביץ
אירנה זץ
יאנה יוט
מיקאל יורייב
מריאן רפפורט
ילנה קוברסקי
אליזבתה קוצובסקי
נלי שמוקלר
ויולה
* ויקטור כריסטוסוב
** לב קיסילב
אולגה גפט
אלכסנדר פאן
סרגי וסילצ׳נקו
ליאורה קוסוב
יצחק קופמר
פאני קליידרמן
צ׳לו
* אלכסנדר קוטליאר
** לב מטיוקוב
ולדימיר דבורקין
אורנה הרצוג
איגור טנקביץ
מיכל מאור
אדוארד קפלנסקי
טטיאנה קפלנסקי

:מנהל התזמורת
מוטי איינס
:מנצח הבית ומ"מ מנהל מוזיקלי
ד"ר רועי אופנהיים
:ועדה מוזיקלית
הדר רימון
אלכסנדר קוטליאר
אנדרי כץ
ג'ף האורד
דניס וול
:מפקח נגנים
דניס וול
:ספרנית
דינה ג'יני מיטנר דורון
: ספרנית.ע
מיכאל וול
:ניהול במה
אנטולי רוזנפלד
סרגי וסילצ’נקו
:עורך תכנייה
אלדד שילוח
:עורכת משנה
דינה ג'יני מיטנר דורון
:מנהלת אדמיניסטרטיבית
דינה ג׳יני מיטנר דורון
:מנהלת פרסום
שרון עובדיה
:שרות לקוחות
דימה אארוב
נגר-רחלי מלול
פירחה עמר
מיכל שקל

חברי התזמורת

Orchestra Members

צילום :ראובן כהן

he Intimate Series

Интимная серия

The Intimate Series

הסדרה האינטימית
סדרה חדשה!
 3קונצרטים  2יצירות (קאמרית וסימפונית) ובמה אחת.
לראשונה ,סדרה בה אתם יושבים על הבמה לצד הנגנים.
סדרה בה אתם במרכז ,הכי קרוב למוזיקה שאתם אוהבים.
מספר המקומות על הבמה מוגבל  -מהרו והזמינו

1
2
3

10.1.20
דבוז'ק :הרביעייה האמריקאית מס' 12
דבוז'ק :סימפוניה מס' 7
רועי אופנהיים מנצח
דינה גויפלד כינור | איליה ילין כינור | ויקטור כריסטוסוב ויולה
אלכסדר קוטליאר צ'לו

7.2.20
שוסון :קונצ'רטו לכינור ,פסנתר ורביעיית מיתרים
רוול" :בולרו"
מישה כץ מנצח | הדר רימון כינור
מרק טיקטינר כינור | איליה ילין כינור | ויקטור כריסטוסוב ויולה
אלכסנדר קוטליאר צ'לו | נטשה טדסון פסנתר

3.4.20
מוצרט :חמישיה לכלי נשיפה
צ'ייקובסקי :סרנדה למיתרים
רועי אופנהיים מנצח
שירה בן יהושע אבוב | ג'ף הוארד קלרינט | נגה ישורון בסון
עמית סלומון קרן יער

ימי ו' |  | 11:00אודיטוריום חיפה

Гранд Классик

Grand Classic Series

הסדרה הקלאסית
אודיטוריום חיפה

| Haifa Auditorium

| Аудиториум Хайфы

7 ' סימפוניה מס:מאהלר
רובן גזריאן (ארמניה) מנצח

2

1 ' קונצ'רטו לכינור מס:שוסטקוביץ
" "תמונות בתערוכה:מוסורגסקי – רוול

1

בליווי וידיאו ארט מקורי

רועי אופנהיים מנצח | הדר רימון כינור
אנדרי כץ קולאז'ים | יואב כהן וידאו ארט

Mahler: Symphony No. 7
Ruben Gazarian (Armenia)
Conductor

Малер: Симфония №. 7

Shostakovich: Violin Concerto No. 1
Mussorgski - Ravel: "Pictures at an Exhibition"

Рубен Газарян (Дирижёр)
проводник

הסדרה הקלאסית

Шостакович: Концерт для скрипки №. 1
Мусоргский - Равель: "Картинки с Выставки"

Рой Оппенгейм Дирижер
Адар Римон Скрипка
Андре Колажи Изобразительное искусство

4.11.19 ' יום ב3.11.19 'אודיטוריום חיפה יום א

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

16.9.19 ' יום ב15.9.19 'אודיטוריום חיפה יום א

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

הסדרה הקלאסית

Accompanied by video art
Roy Oppenheim Conductor | Hadar Rimon Violin
Andrew Katz Collage Artist | Yoav Cohen Video Art

" "אקס אנימו:ברדנשווילי
3 ' קונצ'רטו לפסנתר מס:בטהובן
7 ' סימפוניה מס:דבוז'ק

בכורה
ישראלית

רועי אופנהיים מנצח | אלכסנדר קורסנטיה (גיאורגיה) פסנתר

הסדרה הקלאסית

Бранденшвили: «Экс Анимо» - Израильская Премьера
Бетховен: Концерт для фортепиано с оркестром №. 3
Дворжак: Симфония №. 7

Рой Оппенгейм Дирижер
Александр Корсантиа (Грузия) Фортепиано

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

סרג'יו אלאפונט (ספרד) מנצח | דני ארליך בימוי
בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלת בת שיר
"בשיתוף "אופרה קאמרה

Don Giovani
Full stage opera by: : Wolfgang Amadeus Nozart

Roy Oppenheim Conductor
Alexander Korsantia (Georgia) Piano

13.1.20 ' יום ב12.1.20 'אודיטוריום חיפה יום א

3

Sergio Alapont (Spain) Conductor
Dani Ehrlich Stage Director
With the participation of guest soloists and the
Bat Shir Choir
In collaboration with Opera Camera

Опера- Дон Джовани
Вольфганг Амадей Моцарт

הסדרה הקלאסית

Bardanashvili: "Ex Animo" - Israeli Premier
Beethoven: Piano concerto No. 3
Dvorak: Symphony No. 7

4

דון ג'ובאני
אופרה בבימוי מלא מאת מוצרט

Серхио Алапонт (Испания) Дирижер
Дани Эрлих Режиссер
С участием приглашенных
солистов и хора Bat Shir
В сотрудничестве с Opera Camera

20:00

16.12.19 ' יום ב15.12.19 'אודיטוריום חיפה יום א

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

40 ' סימפוניה מס:מוצרט
 מיסה בדו מז'ור:בטהובן

" פתיחה ל"כרמן:ביזה
" "אלגיה:פורה
 קונצ'רטו לצ'לו:סנס-סן
" "שוליית הקוסם:דוקא
" "בולרו:רוול

6

תומס סאנדרלינג (גרמניה) מנצח
הילה בג'יו סופרן | זלטה הרשברג מצו סופרן
לואיס גומז (פורטוגל) טנור | טיציאנו (איטליה) בראצ'י באס
מקהלת בת שיר והמקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני

5

מישה כץ (צרפת) מנצח | דניאל אקטע צ'לו

Bizet: "Carmen" overture
Faure: "Élégie"
Saint Sans: Cello Concerto
Dukas: "The Sorcerer's Apprentice"
Ravel: "Bolero"

Thomas Sanderling (Germany) Conductor
Hila Baggio Soprano
Zlata Hershberg Mezzo Soprano
Luis Gomes (Portugal) Tenor
Tiziano Bracci (Italy) Bass
with the participation of Bat Shir
& The Gari Bertini Israeli Choir

Misha Katz (France) Conductor
Danielle Akta Cello

Бизе: увертюра "Кармен"
Форэ: "Элегия"
Сен Санс: Концерт для виолончели
Дука: «Ученик чародея»
Равель: "Болеро"

Моцарт: Симфония №. 40
Бетховен: Месса ре мажор

Томас Сандерлинг (Германия) Дирижер
С участием Израильского хоро Гари
Бертини и хора Бат Шир

16.3.20 ' יום ב15.3.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

Миша Кац (Франция) Дирижер
Даниэль Акта Виолончель

20:00

10.2.20 'יום ב

Monday

9.2.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

הסדרה הקלאסית

הסדרה הקלאסית

Mozart: Symphony No. 40
Beethoven: Mass in D Major

1 ' קונצ'רטו לפסנתר מס:ברהמס
 קונצ'רטו לתזמורת:בארטוק

8

יואל לוי מנצח | תום בורו פסנתר

" "סרנדה למיתרים:צ'ייקובסקי
" "מפצח האגוזים:צ'ייקובסקי
" "מפצח האגוזים:דיוק אלינגטון

7

רועי אופנהיים מנצח
בהשתתפות תזמורת הביג בנד חיפה

Brahms: Piano Concerto No. 1
Bartok: Concerto for Orchestra

Tchaikovsky: "Serenade"
Tchaikovsky: "The Nut Cracker"
Ellington: "The Nut Cracker"

Yoel Levi Conductor
Tom Borrow Piano

Roy Oppenheim Conductor
With the participation of The Haifa Big Band Jazz Orchestra

Брамс: Концерт для фортепиано с оркестром No. 1
Барток: концерт для оркестра

Чайковский: "Серенада"
Чайковский: "Щелкунчик"
Эллингтон: "Щелкунчик"

Йоэль Леви Дирижер
Том Борроу Фортепиано

הסדרה הקלאסית

הסדרה הקלאסית

Рой Оппенгейм Дирижер
При участии Хайфский биг-бэнд оркестр

1.6.20 ' יום ב31.5.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Monday

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

6.4.20 'יום ב

Monday

5.4.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

שיקוי האהבה
אופרה בבימוי מלא מאת דוניצטי

10

2 ' קונצ'רטו לכינור מס:פרוקופייב
" סימפוניית "מנפרד:צ'ייקובסקי

9

רועי אופנהיים מנצח | ודים רפין (רוסיה) כינור

קרלו גולדשטיין (איטליה) מנצח
בהשתתפות סולנים אורחים

Prokoiev: Violin Concerto No. 2
Tchaikovsky: "Manfred" Symphony

The Elixir of Love
Full stage opera by: Donizetti
Carlo Goldstein (Italy) Conductor

Roy Oppenheim Conductor
Vadim Repin (Russia) Violin

"Любовный Напиток"
Полная сценическая постановка
оперы Доницетти

Прокофьев: Концерт для скрипки №. 2
Чайковский: "Манфред"

Рой Оппенгейм Дирижер
Вадим Репин (Россия) Скрипка

הסדרה הקלאסית

הסדרה הקלאסית

Дирижёр Карло (Италия) Гольдштейн

6.7.20 'יום ב

Monday

5.7.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

22.6.20 'יום ב

Monday

21.6.20 'אודיטוריום חיפה יום א

Sunday Haifa Auditorium

понедельник воскресенье Аудиториум Хайфы

20:00

קלאסי בשישי
4
1

20.9.19

איל עין הבר מנצח | איילת גולדברג חליל

2
קלאסי בשישי

שומאן :הפתיחה "מנפרד"
באך :קונצ'רטו לאבוב דה אמורה בלה מז'ור
מנדלסון :סימפוניה מס' "( 4האיטלקית")

בטהובן :הפתיחה "יצורי פרומתיאוס"
בטהובן :קונצ'רטו משולש
חצ'טוריאן :קטעים מתוך "ספרטקוס"
חצ'טוריאן :קטעים מתוך "גאינה"
עמוס טלמון מנצח
שלישיית בן חיים
גיא פיגר כינור | יותם ברוך צ'לו | רון טרכטמן פסנתר

מוצרט :פתיחה ל"נישואי פיגארו"
צ'ימרוזה :קונצ'רטו לשני חלילים
מוצרט :סימפוניה מס' "( 41יופיטר")

29.11.19

27.3.20

5

8.5.20
דביסי :פרלוד "מנחת אחה"צ של הפאון"
סן-סנס :קונצ'רטו לכינור מס - 3 .פרק ראשון
דביסי :פרלודים מתוך הספר הראשון
פרנק" :הצייד המכושף"
נעם צור מנצח | נגה ברלב כינור

טל סמואל מנצחת | שירה בן יהושע אבוב

3

24.1.20
מבחר פניני אופרה קלאסיים ואהובים
ויקטור פלוסקינה (אוקראינה) מנצח
סולני סדנת האופרה של קרן ( SIAAליכטנשטיין)

ימי ו' |  | 11:00אודיטוריום חיפה

6

24.7.20
תכנית מיוחדת בשיתוף האקדמיה למוזיקה תל אביב
זוכה תחרות האקדמיה לניצוח
יקי ראובן מנדולינה

ביג בנד חיפה

HAIFA BIG BAND JAZZ ORCHESTRA
24.9.19
ג'ף הוארד מנצח
ליאוניד פטשקה פסנתר
26.11.19
עמוס טלמון מנצח
האחיות קופר
28.1.20
ג'ף הוארד מנצח
עדן הולן שירה
25.2.20
ג'ף הוארד מנצח | משפחת אלסטר
רמי אלסטר סקסופון | שלומי אלסטר טרומבון | מיה אלסטר שירה

ביג בנד

ליאוניד פטשקה

עמוס טלמון

1
2
3
4

עדן הולן

ימי ג' |  | 20:30מרכז קריגר

5
6
7
8
צ'רלס וולבהרסט

24.3.20
צ'רלס וולבהרסט (ארה"ב) מנצח
26.5.20
ג'ף הוארד מנצח
דיוויד אנדרסון (ארה"ב) גיטרה
30.6.20
ג'ף הוארד מנצח
סולנית אורחת מחו"ל
28.7.20
ג'ף הוארד מנצח
רוי יאנג שירה

דיוויד אנדרסון

רוי יאנג

2

קלאסיקטנים
הסדרה לילדים ולכל המשפחה

קלאסיקטנים

1

 | 25.11.19מרכז קריגר
"נולדתי לשלום" שירי עוזי חיטמן
רועי אופנהיים מנצח
שירה ,הנחיה וכלי הקשה:
חני נחמיאס ,ערן חגי נויברג,
מעין גולדברג ,ליאת אליהו.
אייל חביב עיבודים פסנתר ושירה
גיל לוין וידיאו ארט
מקהלת בת שיר

ימי ב' |  | 17:00מרכז קריגר ואודיטוריום חיפה

3
4
5

 | 23.12.19אודיטוריום חיפה
"הקרקס מגיע לעיר"
רוני פורת מנצח | ירון גושן משחק
קירקסנים ולהטוטנים :אורי רוט,
יובל עוז ,תום אילון ,אור אלקיים,
יעל ודניאל ,נמר גולן ,שגיא ברכה

 | 17.2.20מרכז קריגר
"תופים השניים מן האחד"
תכנית דו לשונית
טליה אילן מנצחת
יוני לב דואו:
יהונתן גבעוני ,לב לופטוס

 | 2.3.20מרכז קריגר
"בוקר חדש בארץ הטרולים"
דורון סלומון מנצח
ניצה שאול משחק
אגדות וסיפורים מנורבגיה וארץ הטרולים

 | 4.5.20מרכז קריגר
"כאן גרה (בכיף) משפחת מנדלסון"
טליה אילן מנצחת ,כותבת ,מנחה
מיטל נוטיק ,לירן נוטיק משחק

מקהלת בת-שיר הוקמה בשנת  2000ביוזמה משותפת של אגף
התרבות ואגף החינוך בעיריית חיפה .מפעל חינוכי אמנותי ייחודי
זה ,בהנהלתה וניצוחה של טלי ויסמן ,שם לעצמו למטרה ,לגלות,
לחנך ולפתח כישרונות מקומיים בתחום השירה האמנותית וברבות
השנים הפך לאחד מעמודי התווך של העשייה החינוכית מוזיקלית
בעיר חיפה.
במקהלה פועלות ארבע קבוצות גיל :מקהלת 'קטנטנים' גילאי ,8-6
מקהלת העתודה גילאי  ,13-9המקהלה הייצוגית גילאי  ,18-14הרכב
זמרי בת-שיר גילאי  19ומעלה.
קיום רצף חינוכי מוזיקלי ,בו זמרים וזמרות גדלים ומתפתחים
תחת קורת גג אחת ,מאפשר המשכיות של פיתוח מקצועי ,אישי
וקבוצתי והוא מהווה תופעה ייחודית בנוף הישראלי.
המקהלה מופיעה על מיטב הבמות בארץ ,באירועים ארציים
ועירוניים מרכזיים ,בסדרות ווקאליות במוסדות תרבות מהמובילים
בארץ ,תחרויות ופסטיבלים ארציים ובינלאומיים ומשתתפת באופן
קבוע בכיתות אמן עם טובי המוזיקאים והיוצרים בארץ .לאורך
השנים ,מקיימת מקהלת 'בת-שיר' סדרות קונצרטים משלה ,בהן
מבוצעות יצירות מקוריות שנכתבו במיוחד עבורה.
המקהלה השתתפה ב'חג המוזיקה הישראלית' בקונצרט משותף
עם התזמורת הסימפונית ירושלים  -רשות השידור ,באירועי ה'חג
של החגים' הסדרה הקאמרית חיפה ,בקונצרטים עם התזמורת
הפילהרמונית הישראלית .זמרים צעירים של המקהלה הופיעו
באופרה "חליל הקסם" ,האופרה הישראלית בת"א.

המקהלה זכתה במקום השני בקטגורית נערות ,בתחרות
הבינלאומית ע"ש בראהמס בגרמניה .התקדמותה המקצועית של
המקהלה ממשיכה כל העת  -החל מאפריל  2012מקהלות בת-שיר
הפכו למקהלות הבית של התזמורת הסימפונית חיפה  -אתו"ס ,והן
שותפות פעילות בכל סדרות הקונצרטים של התזמורת (אופרות,
סדרה קלאסית ,קונצרטים למשפחה ועוד) .במסגרת פעילות זו,
המקהלה מופיעה תחת שרביטם של טובי המנצחים בארץ ובעולם
וזוכה לשבחים רבים .המקהלה קיימה סיור הופעות מוצלח ביותר
בבית האופרה בשנחאי ובסוג’ו שבסין.
במהלך השנה האחרונה ,המקהלה השתתפה במספר פרויקטים
ייחודיים ,שבהם בוצעו יצירות מקוריות ,שנכתבו במיוחד עבור
המקהלה והתזמורת הסימפונית חיפה“ :הללויה”  -סימפונית
תהילים ,מפרי עטם של המלחינים הישראליים א .לקנר ,נ .ויקינסקי
ומ .זלטנרייך ואופרה מקורית שהועלתה במסגרת פסטיבל הצגות
ילדים הבינלאומי בחיפה “ -בלונה” ,מאת שירה גפן ונדב ויקינסקי.
בתחילת חודש אפריל  2019הופיעה מקהלת בת שיר עם תזמורת
המהפכה ,בפרויקט משותף עם ברי סחרוב ורע מוכיח ,בעיבודים
מיוחדים של זהר שרון ,המוקדש לאלבום ”סימנים של חולשה“,
במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב ובאודיטוריום חיפה.
לאור פעילותה הענפה ורמתה המקצועית הגבוהה ,מקהלת בת שיר
הוכרה כגוף רשמי ,הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט.

בת שיר

מקהלת בת שיר
ניהול מוזיקלי וניצוח טלי ויסמן | ליווי בפסנתר דניאל קרוגלוב

(*) ביגוד ייצוגי למקהלת בת שיר  -בתמיכת קרן תרבות חיפה.

General information

מידע כללי

Additional:
• Payment by 10 equal installments option
• Free admission for soldiers in uniform, based on available vacancies on the evening of the concert
• Discount for students, senior citizens & organizations
• Discount when purchasing tickets/subscription for the Dance Series
The Haifa Symphony Orchestra is supported by: The Haifa Municipality & The Ministry of Culture & Sport

Ticket replacement procedure:
1. During the season you may replace unattended
concerts. Replacement is subject to availability. The
orchestra does not guarantee an alternative seat at
the same price.
2. You may only replace one concert from the
previous season. There is no refund in respect of
unattended concerts.
3. A replacement ticket may not be replaced again.
4. Please contact the sales ofice two weeks prior to
the desired concert. Seating will be scheduled on the
day of the concert.
5. Ticket replacing from the Friday morning concerts
/ Classikids concerts to The Grand series concerts
/ Special concerts / Opera is subjected to extra
Charge.

Loss / Unsubscribing procedures:
1. There is a charge of 25 NIS for Reissuing of a lost/
stolen Subscription. Please inform the Sales ofice in
writing of loss or theft.
2. For Unsubscribing, please contact the sales ofice
by handing in a written request. Subject to a handling
fee of 25 NIS. Subscription can not be canceled
retroactively.
The Orchestra reserves the right to make changes in
the above mentioned procedures.
The Orchestra does its best to follow the concert
program as advertised. However, for reasons beyond
the orchestra's control here may be last minute
changes. Please follow the changes.
The Grand Classic Series begins at 20:00

:הטבות
 תשלומים שווים10• אפשרות ל־
• לחיילים בשירות חובה במדים הכניסה חינם על בסיס מקום פנוי בערב הקונצרט
 סטודנטים וגמלאים,• הנחה לוועדים
כרטיסים בסדרת המחול/• הנחה ברכישת מנוי
 מינהל התרבות ועיריית חיפה,התזמורת הסימפונית נתמכת ע“י משרד התרבות והספורט

: ביטול מנוי/נוהל אבדן
 להדפסת₪25  נגנב יחויב בדמי טיפול בסך/ מנוי שאבד.1
.מנוי חדש בכפוף לפניה בכתב למשרד המכירות
. בקשה לביטול מנוי יש להפנות בכתב למשרד המכירות.2
.₪25 ביטול מנוי יחויב בדמי טיפול בסך
.לא ניתן לבטל מנוי רטרואקטיבית
הנהלת התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים
 הנהלת התזמורת עושה כמיטב יכולתה לקיום תכנית.בנהלים
 אולם מסיבות שאינן תלויות.הקונצרטים כפי שפורסמה
.בתזמורת ייתכנו שינויים של הרגע האחרון
.נא עקבו אחרי השינויים
20:00 הקונצרטים בסדרה הקלאסית מתחילים בשעה

:נוהל החלפת כרטיסים
. במהלך העונה ניתן להחליף קונצרטים בלתי מנוצלים.1
 התזמורת לא מתחייבת.ההחלפה על בסיס מקום פנוי בלבד
.למקום חלופי ברמת מחיר זהה
. ניתן לנצל קונצרט אחד בלבד שלא נוצל בעונה קודמת.2
.אין זיכוי כספי בגין קונצרטים לא מנוצלים
. לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.3
 להחלפות ניתן לפנות למשרד המכירות שבועיים לפני.4
 שיבוץ ההחלפות יעשה ביום.מועד הקונצרט המבוקש
.הקונצרט
 הסדרה למשפחה/ החלפת קונצרטים מהסדרות קלאסי בשישי.5
! סדרות מיוחדות הינה בתוספת תשלום/לסדרות ערב

מפת מקומות ישיבה מרכז קריגר

Seating Map Haifa Auditorium

מפת מקומות ישיבה אודיטוריום חיפה

 במהStage

 במהStage

Seating Map Kriger Arts Center

2020-2019 מחירון מנויים עונת

Subscriptions tariff for season 2019-2020

No. of
Concerts
The Grand Classic Series
including Opera
10 Concerts at the Haifa Auditorium

10

Full Price
Zone A Zone B Zone C
1,650

1,100

770

1,070

715

Classikids
5 Concerts for Children at Krieger Hall
Haifa Big Band Jazz Series
8 performances at Krieger Hall
Friday Classics
6 Narrated concerts on Friday morning
at the Haifa Auditorium
The intimate Series
3 meetings, two pieces (chamber and symphonic)
and the audience sitting on stage with the orchestra

ג
500

500

מחיר מלא
ב

א

ג

715

1,070

770

ב

א

1,100 1,650

מס' קונצרטים

10

250
2

655

455

5

240

8

675

308

200

425

295
200
200
100 NIS Discount
for the 3rd child and up
605

295

425

308

455

655

2

200
 הנחה על מנוי₪100
לילד שלישי ומעלה

240

5

605

675

8

6

300

300

6

3

250

250

3

E&OE

. ח. ל.ט

סדרה קלאסית כולל אופרה
 קונצרטים באודיטוריום חיפה10
סטודנטים

250

Students
Opera Series

מחיר הנחה

Discount Price
Zone A Zone B Zone C

סדרת האופרה
קלאסיקטנים
 קונצרטים לילדים המלווים בקריינות5
משחק וריקוד באולם קריגר חיפה
ביג בנד חיפה
 מופעים באולם קריגר חיפה8
קלאסי בשישי
 בימי שישי בבוקר, קונצרטים מוסברים6
באודיטוריום חיפה
הסידרה האינטימית
) שתי יצירות (קאמרית וסימפונית, מפגשים3
והקהל יושב על הבמה בתוך התזמורת

עמותת ידידי

התזמורת הסימפונית חיפה

מר ראובן משכית נשיא

מר משה גן צבי יו"ר

רעי וידידי ,מנויי התזמורת הסימפונית חיפה,
בפתח עונת הקונצרטים  2020-2019אני שמח לברך את נגני
התזמורת הסימפונית חיפה ,את מקהלת בת שיר ואת הרכב
ה"ביג בנד" בברכה לעונה מוצלחת.
תודה לד"ר רועי אופנהיים ,מנהלה המוזיקלי בפועל של
התזמורת ומנצח הבית ,ששקד יחד עם מוטי איינס ,מנהלה
של התזמורת הסימפונית על בניית תכנית ייחודית לשנה זו.
אופיה של העונה מאפשר לכל חובב מוזיקה באשר הוא,
למצוא את הסדרה המתאימה לו ולהשתלב במסגרת קהל
המנויים של התזמורת.
התזמורת מציעה העונה את הסדרה הקלאסית בהשתתפות
מנצחים וסולנים בין-לאומיים מהמעלה הראשונה שיופיעו
עם התזמורת הסימפונית חיפה ,את הרכב ה'ביג בנד' התוסס
והממגנט עם סולנים שונים וכך גם את סדרת ה"קלאסיקטנים"
 קונצרטים מוסברים לילדים ונוער.גם העונה תעלה הסימפונית הפקות אופרה מרהיבות ,בהמשך
להפקות שזכו בעונות הקודמות להצלחה מרובה ,ובכך הולך
ומתקבע מעמדה של סימפונית חיפה בתחום מוזיקלי זה.
בהפקות אלו משתתפת גם מקהלת "בת שיר"  -בניהולה
וניצוחה של טלי ויסמן.
אגודת הידידים של התזמורת הסימפונית חיפה בנשיאותו של
מר ראובן משכית ,שמה לה למטרה להגדיל את קהל התומכים
בתזמורת במטרה לסייע לתזמורת להרחיב את היקף מנוייה
ואת מרחב פעילותה לתושבי חיפה והצפון.
במסגרת פעילותה ,קוראת לכם האגודה להיות שגרירים
של רצון טוב ולהפיץ בקרב חבריכם את בשורת התזמורת
הסימפונית בחיפה על מגוון סדרותיה.
בכוונת האגודה לפעול השנה ולסייע בהרחבת קהל המנויים.

בין פעילותיה יוזמת השנה האגודה את הפקת "הסימפונית
בסלון" ,פרויקט שיאפשר להציג מקרוב את נגני התזמורת
בבתים פרטיים ואת מומחיותם בכלים השונים תוך השמעת
יצירות בהתאם לבחירת המארחים.
פרטים על "סימפונית בסלון" – יפורסמו בהמשך.
זה המקום להודות לכל חבריי בהנהלת אגודת הידידים
הפועלים במהלך השנה במטרה לקדם את יעדיה של
התזמורת הסימפונית.
לנשיא העמותה  -מר ראובן משכית
ליועץ המשפטי  -עו"ד נמרוד בכר
לגזבר  -מר דודו שגיא
לרו"ח האגודה  -רו"ח אלי ליכטר
למזכירת האגודה  -מיכל פלדהמר-כהן
ולחברי ההנהלה (בסדר הא"ב) :
שרה בוקסנבאום ,מוטי זייד ,יורם נאומן,
איתן פרדו-רוקוס ,יוכי פלר.
לחברי ועדת הביקורת  -מר הרי זסלר ופרופ' אודי מקוב.
בעשייתכם ובכוחכם תמשיך העמותה לפעול לקידומה של
התזמורת הסימפונית ולמיצובה כמובילת דרך במדינת ישראל
בכלל ובחיפה ובאזור הצפון בפרט.
בואו ונשלב ידיים ונפעל יחדיו
למען התזמורת הסימפונית חיפה.
בברכה,
משה גן-צבי
יו"ר עמותת הידידים של התזמורת הסימפונית חיפה

בואו נהיה ידידים הצטרפו אלינו
אנו מזמינים אתכם להצטרף
לחוג עמותת ידידי התזמורת הסימפונית חיפה
וליהנות מהטבות בלעדיות:
⋅ קבלות פנים
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לכל סדרות הסימפונית
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים למדעטק חיפה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים במוזיאוני חיפה
⋅ אירועים סגורים לחברי העמותה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לאופרה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לקונצרטים לילדים ונוער

דמי הצטרפות ליחיד | ₪ 100 :דמי הצטרפות לזוג₪ 180 :
לפרטים והרשמהmgmole@gmail.com :

בברכה,
משה גן-צבי
יו"ר עמותת הידידים של התזמורת הסימפונית חיפה
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התזמורת הסימפונית חיפה
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