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מנצח אורח ראשי: דן אטינגר
 

נוסדה  לציון  ראשון  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
בשנת 1988 על-ידי עיריית ראשון לציון. בתוך זמן קצר 
האמנותית,  הפירמידה  של  העליון  בקצה  התמקמה 
 1989 משנת  בישראל.  ומחדש  מוביל  מוסיקלי  כגוף 
משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של 
מיטב  נמנים  התזמורת  חברי  עם  הישראלית.  האופרה 
הנגנים הצעירים בישראל ומיטב הנגנים מקרב העולים 
מכלל  ה-80.  שנות  בשלהי  לישראל  שהגיעו  החדשים 
תרבויות הנגינה שהביאו חבריה, גיבשה התזמורת צליל 

אישי שזוכה להערכת מאזיניה והביקורת המקצועית.

מכל  יצירות  של  רחב  מגוון  לקהלה  מציעה  התזמורת 
קונצרטים  סדרות  הכוללות  בתכניותיה  התקופות 
למנויים, קונצרטים לכל המשפחה, מופעים מוסיקליים 
לקהל צעיר, קונצרטים מיוחדים לגיל הזהב, קונצרטים 
בפרס  זכתה  התזמורת  ועוד.  אנדלוסית  מוסיקה  של 
בביצוע  והצטיינותה  הדופן  יוצאת  עשייתה  על  אקו״ם 
ובקידומה.  בהפצתה  מקורית,  ישראלית  מוסיקה 
כהן.  שמעון  היה  הראשון  המוסיקלי  ומנהלה  מייסדה 

אחריו שימשו בתפקיד נעם שריף, אשר פיש, מנדי רודן 
ז״ל, דן אטינגר וג׳יימס ג׳אד.

האופרה  כתזמורת  באירופה  לסיורים  יצאה  התזמורת 
האחרונות  בשנים  עצמאית.  סימפונית  כתזמורת  וכן 
שזכו  בסין  קונצרטים  סיורי  שני  התזמורת  קיימה 
להצלחה רבה ולביקורות נלהבות. אולמות הקונצרטים 
התזמורת  השתתפה  )שם  ובשנחאי  בבייג׳ין  בצ׳ינדאו, 
בפסטיבל שנחאי וניגנה קונצרט שהוגדר כאירוע מרכזי 
של הפסטיבל( היו גדושים בקהל שקיבל את התזמורת 
העשרים  עונת  בפתח   2008 בקיץ  רמות.  בתשואות 
החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות מוצלח במיוחד 

בארגנטינה ובברזיל.

החל בשנת 2010 לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי 
בהפקות האופרה במצדה בשיתוף האופרה הישראלית. 
״אאידה״   ,)2010 )בשנת  ״נבוקו״  האופרות  עלו  כה  עד 
״לה טראויאטה״   ,)2012 )בשנת  ״כרמן״   ,)2011 )בשנת 
של  בניצוחו   )2015 )בשנת  ״טוסקה״   ,)2014 )בשנת 
דניאל אורן והפקה בימתית של ״כרמינה בורנה״ בניצוחו 

של ג׳יימס ג׳אד. 

צילומים: דניאל שריף | לירן לוי | תמר צמח | גרציאלה ויגו | פטריקס ויטאוטס | דייויד קרוקס
ליסה-מארי מזוקו | פרק יונג יון | שים קיוטאי | זהר ראלט | רוב מור | ויקטור מופר | חיציס יוליה | גולן ממון

נילי אהרונסון | חיים קמחי | אלכסנדר איבנוב | האנס ג׳ורג׳ מישל

ראשון לציון מה ייס תו נ פ מ תרזתה רו ייה תלש א

ברכות

עמותת התזמורת

נגני התזמורת

הסדרה הסימפונית בתל אביב

קונצרטי גאלה בתל אביב

הסדרה הסימפונית בראשון לציון

קונצרטי גאלה בראשון לציון

הסדרה הסימפונית ברחובות

הסדרה הקאמרית

מועדון צעיר לכל המשפחה
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מנויי התזמורת,
אוהבי מוסיקה יקרים,

הוקמה  לציון  ראשון  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
לפני 28 שנים והיום, במבט לאחור, אין ספק כי השפעתה 
על חיי התרבות ועל החינוך המוסיקלי בעיר ייחודית ורבת 

משקל. 
אני, חברי מועצת העיר, חברי הועד המנהל של התזמורת 
וקהל המנויים ובאי הקונצרטים, כולנו גאים על הצלחותיה 
ומוערך  איכותי  תרבותי  נכס  היותה  ועל  התזמורת  של 

בארץ ובעולם.
ואף  בתזמורת,  לתמוך  ממשיכה  לציון  ראשון  עיריית 
מגדילה את התמיכה מדי שנה, מתוך הכרה בחשיבותה 
לקהל הביתי האוהד והתומך המבקר באולמי הקונצרטים 

ורוכש מנויים לסדרות התזמורת.  
ברצוני להודות למנהלה המוסיקלי של התזמורת, ג׳יימס 
ג׳אד ולמנכ״ל התזמורת, אריאל כהן, הפורשים מתפקידם 
ועל  התזמורת  לקידום  הרבה  תרומתם  על  העונה,  בסוף 

שימור ושיפור איכויותיה והישגיה.
שתהיה לנו עונה 29 מהנה ומוצלחת.

דב צור
ראש עיריית ראשון לציון  

אוהבי מוסיקה יקרים,
מנויי התזמורת הוותיקים והחדשים,
עונת הקונצרטים ה-29 של התזמורת יוצאת לדרך.

התכנים  וקורצת.  מפתה  העונה  תכנית  לפניכם 
השונות  בסדרות  הקונצרטים  תכניות  של  המוזיקליים 
של  והנכסים  המורשת  את  לשמר  הרצון  את  משקפים 
המוסיקה הסימפונית לדורותיה לצד חשיפה והתעמקות 
בתכנים חדשים ובפורמטים מגוונים. ניסיון שהצליח מאוד 
בעונה הקודמת - קונצרטים אנדלוסיים בהרכב סימפוני - 

יוגש גם בעונה הבאה.
התזמורת מכריזה על פתיחת מועדון המוסיקה – ״צלילים 
ונהנים״. חברי המועדון צוברים צלילים על כל רכישת מנוי 
רכישת  בעת  צלילים  לממש  ניתן  לקונצרט.  כרטיס  או 
ומהטבות  ממבצעים  ליהנות  או  לקונצרטים  כרטיסים 

שיפורסמו מעת לעת. 
ובנימה אישית: אחרי שנות עשייה פוריות כמנכ״ל התזמורת, 
יוצא לדרך חדשה. היו אלה  ואני  הודעתי על סיום תפקידי 
שנים מרתקות מלאות אתגרים, הישגים, עשיה אינטנסיבית, 
פיתוח, למידה וחשיבה. לאחר תקופה של קשיים, התזמורת 
תזמורת  אחרי  להשאיר  שמח  ואני  המלך  דרך  על  עלתה 

טובה ומסורה, עם שם בינלאומי ויכולת מרשימה.
על  ג׳אד,  ג׳יימס  הפורש,  המוסיקלי  למנהל  מודה  אני 
לכם,  ומאחל  לתזמורת  הרבה  ותרומתו  הפעולה  שיתוף 
המשך  התזמורת,  ולנגני  התזמורת,  של  הנאמן  קהלה 
המגוונות  העשירות,  מהתוכניות  והנאה  פורה  שותפות 

והאטרקטיביות.

אריאל כהן
מנכ״ל התזמורת

תוכרב
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עמותת התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון
דב צור - יו”ר העמותה  |  יעקב גינדי* - יו”ר הוועד המנהל  |   איתן דורון* - סגן יו״ר הועד המנהל  | יוסי שניר* - יו”ר ועדת כספים  |  דלית אבישר-דורון** - יו”ר ועדת ביקורת

חברי העמותה: שוש אבטליון | רחל אשל  |  נמרוד בן יעקב  |  יעל ברזילי**  |  גלי ברק | חנניה גיבשטיין  |  שרה לוין*  |  יפעת מאירוביץ* | יפת מנחם
רות מקבי**  | עמירם פליישר*  |  רז קינסטליך*  |  רויטל שרעבי*  |  ברכה צויליך*

* חבר/ה הועד המנהל    ** חבר/ת ועדת ביקורת

הקרן למוסיקה ראשון לציון
הקרן הוקמה בשנת 1991 כדי לסייע לנגנים, מהם עולים חדשים לישראל וכן אחרים, ובמיוחד תושבי העיר ראשון לציון, לעודד, לסייע, לתמוך ולטפח בנגינה או מחקר של מוסיקה 
יהודית או ישראלית. לרכוש או לסייע לרכוש, כלי נגינה, אביזרי במה ואמצעי המחשה שיש בהם צורך לנגנים בעיר ראשון לציון, להפיק, להדפיס ולשווק תקליטים, תכניות טלויזיה, 

קלטות וידאו וכל חומר אחר בקשר לפעילות מוסיקלית בעיר ראשון לציון, לסייע לארגן, לקיים ולנהל מסעי הופעות בארץ ובחו"ל, להפיק קונצרטים מיוחדים ומופעים מוסיקליים 
ולארגן אירועים תרבותיים, לסייע בהבאת נגנים, סולנים, מנצחים ואנשי מוסיקה לארץ לקידום ענייני תרבות המוסיקה בעיר ראשון לציון.

יעקב גינדי - יו”ר הקרן | אביב ברוש - רואה חשבון | יוסי שניר* - יו”ר ועדת הכספים | דן ברניצקי - יו”ר ועדת ביקורת
אסתי ואליעזר אלקון* | נמרוד בן-יעקב | קוני ברניצקי* | חלה טורק** | שרה לוין | אביבה עטרי | יואל צור | זהר קרתי*

* חבר הנהלת הקרן       ** חבר/ת  ועדת ביקורת

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון
אריאל כהן - מנהל כללי  |   דן אטינגר - מנצח אורח ראשי  |  עמירם שאלתיאל - מנהל פעילות הנגנים  |  מיכל ארקוסין - מנהלת מחלקת מנויים ומכירות

עו״ד אתי בר מימון - עוזרת מנכ״ל  |  אדוה פינקלשטיין - מתאמת אמנים, קשרי חוץ ותפעול  |  גלעד ישראלי - ספרן  |  מנחם יצחק - חשב  |  יעל חננאל - מנהלת חשבונות
מלכה נוסנבלט - מזכירה  |  ליאל יעקובי - שירות לקוחות  |  דניאל לוין, סוניה אבירם – מחלקת מנויים  |  לאון סולובייצ’יק - מנהל במה  |  אנדריי בונדרב - איש הפקה 

מיקי תוסיה-כהן - מנהלת “צליל ראשון”  | גל אלתרוביץ׳ - מנהל ״צליל תיכון״ |  ענת מרומי ועדי שטרסמן - יחסי ציבור

התזמורת נתמכת ע”י משרד התרבות והספורט ועיריית ראשון לציון

www.isorl.com :משרדי התזמורת: ז׳בוטינסקי 16 ראשון לציון 7522903, ת.ד 1266 ראשון לציון 7511201   |   אתר האינטרנט
info@isorl.co.il  |  sales@isorl.co.il  |  03-9484840 :טל: 03-9484842  |  פקס: 03-9484843  |  מכירות ומנויים
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כינור ראשון
אקרט לורנצן

נגן ראשי

גלינה גלושקין
נגן ראשי עמית

איגור פרוג
משנה לנגן ראשי

ליאורה אלטשולר **
דינה הוכמן
מויסי לרנר
דורה פינמן

אלכסנדרה שויפר
אירנה ברנשטיין

יאנג ליו 
נטליה קפרוב

יקתרינה שפלניקוב 0

כינור שני
גנריך גופין *   

דותן נטל ** 
משה גייזל°

דימיטרי גורמן
אנדריי טישין

אירנה מאייביץ
לאוניד זלוטניקוב

ילנה ברקוביץ
מיכאל פביה

ויולה
עירית ליבנה *°

לאוניד שפייר **
עמית לנדאו ***
אלה פרימשטיין
פאיה אלקוצקי°

גרדה מורסקוי
מיכאל לוינסון
מירה מנזה°

רלף אלן

צ’לו 
דורון טויסטר *

גדעון פיק **
אנדראה מרקוש ***

רז כהן
עידו גל 

מילה זברסקי

קונטרבס
שחר זייצוב * 

סמיון גורבה ** 
גיא תובל

מיכאל ברגר
אייל גנור

חליל
מרגלית גפני *
יואל קולינר **
עדי מנצל ***

פיקולו/חליל אלט
עדי מנצל

אבוב
גבריאלה בוקובסקי * 

אמיר בקמן **
מיכל עמית *** °
עמירם שאלתיאל

קרן אנגלית
 מיכל עמית

קלרנית
מיכאל גורפינקל * 

קרן דביר שטקלר **
יעקב יכנין

קלרנית פיקולו
קרן דביר שטקלר 

קלרנית בס
קרן דביר שטקלר

בסון
דוד גרו *

איילת גבע **
ורד ייבין

קרן
שרון פולק * )בפועל(

איתמר לשם *** 
מיכאל אלטשולר

חצוצרה
ניר צמח *

אריק זינגרמן **
מיכאל בונין

טרומבון
לירון רינות *

קונסטנטין מדבדב **

טובה
אביטל הנדלר *

טימפני
תום בצלאל *

כלי הקשה
אמיר לביא *

לב לופטוס ** 
רפי פייגלסון

נבל
דנה חולדאי *

ראשון לציון מה ייס תו נ פ מ תרזתה רו ייה תלש א נגני

*  נגן ראשון    |   **  נגן ראשון עמית   |   *** מחליף לנגן ראשון

0 בחופשה      |    >< נגן אורח               |  °  מנגן בתזמורת מיום הקמתה
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ערב וינאי
אבי אוסטרובסקי, מנצח

הילה בג'יו, סופרן

גלעד הוכמן – קול קורא
שוברט – 5 שירים לסופרן ולתזמורת

)עיבודים: רגר, ווברן, אופנבאך(
מאהלר - סימפוניה מס. 4

ראשון 17.9.17, בשעה 20:00

קלאסיקה
סטיבן ד'אגוסטינו, מנצח )ארה"ב(

רן צמח, פסנתר

היידן – סימפוניה מס. 96  )"הנס"(
בטהובן – קונצ'רטו מס. 4 לפסנתר ולתזמורת

יורם מיוחס – פתיחה סימפונית מס. 2
מוצרט – סימפוניה מס. 36 ק. 425 )"לינץ"(

ראשון 22.10.17, בשעה 20:00

תעלולים בשמונה ידיים
דמיטרי יבלונסקי, מנצח

אנסמבל מולטיפיאנו: תומר לב, ברניקה גליקסמן,
נמרוד מאירי-הפטל, אלמוג סגל – פסנתר

אריה לבנון – ארץ ארבע השפות, לשני פסנתרים בשמונה ידיים ותזמורת
מנדלסון – פנטזיה בריליאנטית לשני פסנתרים ולתזמורת

באך/ויוולדי – קונצ'רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור
ר. שטראוס – דון ז'ואן

ר. שטראוס – תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל

ראשון 5.11.17, בשעה 20:00

מוסטונן פסט
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

צבי פלסר, צ'לו
ישראל רנד, חזן

מקהלת אלרהיין )אסטוניה(
מקהלת בת קול )ישראל(

אלר – פואמה סימפונית "שחר"
יוסף ברדנשווילי – אשכבה לבן עמי לחזן, מקהלה ותזמורת

גדעון לבינסון – דור אי מופאסל – פנינים נפרדות לצ'לו ולתזמורת 
)בכורה עולמית, מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות(

ליסט – סימפוניית דנטה

שני 19.2.18, בשעה 20:00

הכל ברהמס
דניאל אורן, מנצח

מי קיונג-לי, כינור )קוריאה/גרמניה(
אנריקו דינדו, צ'לו )איטליה(

ברהמס – הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו
ברהמס – סימפוניה מס. 2

רביעי 28.3.18, בשעה 20:00

הרקוויאם של דבוז'אק
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

אלה וסילביצקי, סופרן
מוניקה אוולין ליב, מצו סופרן

אוליבר קוסיק, טנור
פרית וולמר, בס

מקהלת האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים 
)מנצח: סטנלי ספרבר(

מקהלת עמק חפר )מנצח: שמעון לבטוב(

דבוז'אק – רקוויאם

שני 16.4.18, בשעה 20:00

ד הה תיסיהרס ונ תל אביב בית האופרה,  המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(  פמ
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לראות את הצלילים
ירון גוטפריד, מנצח

יונתן אלבלק, גיטרה חשמלית
יעל תורן, וידאו ארט

גוטפריד - קונצ'רטו לגיטרה חשמלית
טקמיצו - כמה איטית הרוח

בטהובן - סימפוניה מס. 7

ראשון 20.5.18, בשעה 21:00

החמישית של ברוקנר
דן אטינגר, מנצח

מרגלית גפני, חליל

עודד זהבי – קונצ'רטו לחליל ולתזמורת 
)בכורה עולמית(

ברוקנר – סימפוניה מס. 5

ראשון 24.6.18, בשעה 20:00

* המנוי לסדרה הסימפונית בתל אביב כולל 8 קונצרטים ובנוסף, קונצרט אחד לבחירה
מבין שני קונצרטי הגאלה: הוירטואוז / איטליה והגורל.

הנחה מיוחדת תינתן למנויים הרוכשים כרטיסים גם לקונצרט הגאלה השני.

אבי אוסטרובסקי

רן צמח

הילה בג'יו

סטיבן ד'אגוסטינו

קונצרטי גאלה לבחירה:

הוירטואוז
)קונצרט בחירה למנויים*(

אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(
בוריס ברזובסקי, פסנתר )רוסיה(

רחמנינוב – קונצ'רטו מס. 3 לפסנתר ולתזמורת
מאהלר – סימפוניה מס. 10 - אדאג'ו 

פרוקופייב – רומיאו ויוליה, סוויטה מס. 2

ראשון 10.12.17, בשעה 20:00

איטליה והגורל
)קונצרט בחירה למנויים*( 

דניאל אורן, מנצח
ג'אמפיירו סוברינו, קלרנית )איטליה(

דוניצטי – קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת
ורדי/באסי – קונצ'רטו פנטסיה

על נושאים מריגולטו
צ'ייקובסקי – סימפוניה מס. 4

ראשון 21.1.18, בשעה 20:00
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ערב וינאי
אבי אוסטרובסקי, מנצח

הילה בג'יו, סופרן

גלעד הוכמן – קול קורא
שוברט – 5 שירים לסופרן ולתזמורת

)עיבודים: רגר, ווברן, אופנבאך(
מאהלר - סימפוניה מס. 4

חמישי 14.9.17, בשעה 20:00
מוצ״ש 16.9.17, בשעה 21:00

קלאסיקה
סטיבן ד'אגוסטינו, מנצח )ארה"ב(

רן צמח, פסנתר

היידן – סימפוניה מס. 96  )"הנס"(
בטהובן – קונצ'רטו מס. 4 לפסנתר ולתזמורת

יורם מיוחס – פתיחה סימפונית מס. 2
מוצרט – סימפוניה מס. 36 ק. 425 )"לינץ"(

חמישי 19.10.17, בשעה 20:00
מוצ״ש 21.10.17, בשעה 21:00

ד הה תיסיהרס ונ ראשון לציון היכל התרבות ע״ש מאיר ניצןפמ

צבי פלסר

מוניקה אוולין ליב

תעלולים בשמונה ידיים
דמיטרי יבלונסקי, מנצח

אנסמבל מולטיפיאנו: תומר לב, ברניקה גליקסמן,
נמרוד מאירי-הפטל, אלמוג סגל – פסנתר

אריה לבנון – ארץ ארבע השפות, לשני פסנתרים בשמונה ידיים ותזמורת
מנדלסון – פנטזיה בריליאנטית לשני פסנתרים ולתזמורת

באך/ויוולדי – קונצ'רטו לארבעה פסנתרים בלה מינור
ר. שטראוס – דון ז'ואן

ר. שטראוס – תעלוליו העליזים של טיל אוילנשפיגל

חמישי 2.11.17, בשעה 20:00
מוצ״ש 4.11.17, בשעה 20:30

הוירטואוז
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(
בוריס ברזובסקי, פסנתר )רוסיה(

רחמנינוב – קונצ'רטו מס. 3 לפסנתר ולתזמורת
מאהלר – סימפוניה מס. 10 - אדאג'ו 

פרוקופייב – רומיאו ויוליה, סוויטה מס. 2

שני 11.12.17, בשעה 20:00
מוצ״ש 9.12.17, בשעה 20:30
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איטליה והגורל
דניאל אורן, מנצח

ג'אמפיירו סוברינו, קלרנית )איטליה(

דוניצטי – קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת
ורדי/באסי – קונצ'רטו פנטסיה

על נושאים מריגולטו
צ'ייקובסקי – סימפוניה מס. 4

חמישי 25.1.18, בשעה 20:00
מוצ״ש 27.1.18, בשעה 20:30

הכל ברהמס
דניאל אורן, מנצח

מי קיונג-לי, כינור )קוריאה/גרמניה(
אנריקו דינדו, צ'לו )איטליה(

ברהמס – הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו
ברהמס – סימפוניה מס. 2

ראשון 25.3.18, בשעה 20:00
שני 26.3.18, בשעה 20:30 )סדרת מוצ״ש(

הרקוויאם של דבוז'אק
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

אלה וסילביצקי, סופרן  |  מוניקה אוולין ליב, מצו סופרן
אוליבר קוסיק, טנור  |  פרית וולמר, בס

מקהלת האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים )מנצח: סטנלי ספרבר(
מקהלת עמק חפר )מנצח: שמעון לבטוב(

דבוז'אק – רקוויאם

חמישי 12.4.18, בשעה 20:00
מוצ״ש 14.4.18, בשעה 21:00

לראות את הצלילים
ירון גוטפריד, מנצח

יונתן אלבלק, גיטרה חשמלית
יעל תורן, וידאו ארט

גוטפריד - קונצ'רטו לגיטרה חשמלית
טקמיצו - כמה איטית הרוח

בטהובן - סימפוניה מס. 7

חמישי 24.5.18, בשעה 20:00
מוצ״ש 26.5.18, בשעה 21:00

החמישית של ברוקנר
דן אטינגר, מנצח

מרגלית גפני, חליל

עודד זהבי – קונצ'רטו לחליל ולתזמורת 
)בכורה עולמית(

ברוקנר – סימפוניה מס. 5

חמישי 21.6.18, בשעה 20:00
מוצ״ש 23.6.18, בשעה 21:00

* המנוי לסדרה הסימפונית בראשון לציון כולל 9 קונצרטים ובנוסף, קונצרט לבחירה מבין קונצרטי הגאלה.
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ראשון לציון היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן אלהג רנצו רהבחילטיק

קונצרט אנדלוסי
״שער הרחמים״ – סליחות ושיר

שמואל אלבז, מנצח
אנסמבל מטרוז' לוד, כלים מסורתיים

זמרים ופייטנים, יפורסמו

פיוטי  יבוצעו  אלול,  בחודש  המתקיים  זה,  בקונצרט 
סליחות בנוסח אנדלוסי וירושלמי לצד שירים ישראלים 

מרגשים, המבטאים את רוח תקופת ימי התשובה.
וחוויה  אחדות  אחווה,  של  בסימן  שכולו  קונצרט 

רוחנית משותפת.

שני 25.9.17, בשעה 20:00

מוסטונן פסט - סימפוניית דנטה
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

צבי פלסר, צ'לו
ישראל רנד, חזן

מקהלת בת קול )ישראל(
מקהלת אלרהיין )אסטוניה(

אלר – פואמה סימפונית "שחר"
יוסף ברדנשווילי – אשכבה לבן עמי, לחזן, מקהלה ותזמורת

גדעון לבינסון – דור אי מופאסל – פנינים נפרדות לצ'לו ולתזמורת 
)בכורה עולמית, מענק מועצת הפיס לתרבות ואמנות(

ליסט – סימפוניית דנטה
ראשון 25.2.18, בשעה 20:00

קונצרט אנדלוסי
״ירושלים אשרייך״

שמואל אלבז, מנצח
אנסמבל מטרוז' לוד, כלים מסורתיים

זמרים ופייטנים, יפורסמו

שנכתבו  ולירושלים  לציון  וגעגועים  ערגה  פיוטי 
ע"י משוררי תקופת תור הזהב בספרד וכן פיוטים 

מהעת החדשה.
התרבותיים  לנכסים  חדשים  סימפוניים  עיבודים 

שנשתמרו במהלך הדורות.

שני 7.5.18, בשעה 20:00

שמואל אלבז מקהלת בת קולאנדרס מוסטונן
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אנו מזמינים אתכם להצטרף למועדון ידידי התזמורת הסימפונית הישראלית 
ראשון לציון.

התזמורת פונה אליכם, שוחרי התרבות ואוהבי המוסיקה, 
ליצירה  שותפים  ולהיות  הידידים  למועדון  להצטרף 
תרבות  ולהובלת  התזמורת  של  האמנותית  ולצמיחה 

מוסיקלית כערך בחברה הישראלית. 

כ״נאמנים״,  ״כיקירים״,  הידידים  למועדון  להצטרף  תוכלו 
כ״עמיתים״ וכ״שוחרים״. 

שוחרים – מי שתורמים בין 1,000 ₪ ל – 2,500 ₪ * 
עמיתים – מי שתורמים בין 2,500 ₪  ל- 7,500 ₪ * 
נאמנים - מי שתורמים בין 7,500 ₪ ל- 15,000 ₪ * 

יקירים – מי שתורמים 15,000 ₪ ויותר. 

* בנוסף לכרטיס המנוי. התרומות מוכרות לצורכי ניכוי מס. 

כחברי מועדון הידידים תזכו ב: 
• מקומות מצויינים באולם 

• הזמנות לאירועים מיוחדים של התזמורת 
• מפגשים עם אמנים וצפייה בחזרות התזמורת 

• סיורים מיוחדים בארץ ובחו״ל )בתשלום( 
• ציון שמכם בפרסומי התזמורת 

• קבלת פרסומים ועדכונים שוטפים על פעילות התזמורת 
• עדיפות ברכישת כרטיסים למופעים בהפקת התזמורת 

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות אתם מוזמנים לפנות
למיכל ארקוסין

טלפון: 03-9484839
michal@isorl.co.il

עיל תדיצה ויד םכל ר ?שפא
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ערב וינאי
אבי אוסטרובסקי, מנצח

הילה בג'יו, סופרן

גלעד הוכמן – קול קורא
שוברט – 5 שירים לסופרן ולתזמורת

)עיבודים: רגר, ווברן, אופנבאך(
מאהלר - סימפוניה מס. 4

שני 18.9.17, בשעה 20:00

קלאסיקה
סטיבן ד'אגוסטינו, מנצח )ארה"ב(

רן צמח, פסנתר

היידן – סימפוניה מס. 96  )"הנס"(
בטהובן – קונצ'רטו מס. 4 לפסנתר ולתזמורת

יורם מיוחס – פתיחה סימפונית מס. 2
מוצרט – סימפוניה מס. 36 ק. 425 )"לינץ"(

רביעי 18.10.17, בשעה 20:00

תעלולים בשמונה ידיים
דמיטרי יבלונסקי, מנצח

אנסמבל מולטיפיאנו: תומר לב,
ברניקה גליקסמן, נמרוד מאירי-הפטל,

אלמוג סגל – פסנתר

אריה לבנון – ארץ ארבע השפות,
לשני פסנתרים בשמונה ידיים ותזמורת

מנדלסון – פנטזיה בריליאנטית
לשני פסנתרים ולתזמורת

באך/ויוולדי – קונצ'רטו לארבעה פסנתרים
בלה מינור

ר. שטראוס – דון ז'ואן
ר. שטראוס – תעלוליו העליזים של

טיל אוילנשפיגל
רביעי 1.11.17, בשעה 20:00

ד הה תיסיהרס ונ רחובות בית העם - היכל התרבותפמ

מרגלית גפני דמיטרי יבלונסקי
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איטליה והגורל
דניאל אורן, מנצח

ג'אמפיירו סוברינו, קלרנית )איטליה(

דוניצטי – קונצ'רטינו לקלרנית ולתזמורת
ורדי/באסי – קונצ'רטו פנטסיה

על נושאים מריגולטו
צ'ייקובסקי – סימפוניה מס. 4

שלישי 23.1.18, בשעה 20:00

הכל ברהמס
דניאל אורן, מנצח

מי קיונג-לי, כינור )קוריאה/גרמניה(
אנריקו דינדו, צ'לו )איטליה(

ברהמס – הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו
ברהמס – סימפוניה מס. 2

שלישי 27.3.18, בשעה 20:00

הרקוויאם של דבוז'אק
אנדרס מוסטונן, מנצח )אסטוניה(

אלה וסילביצקי, סופרן  |  מוניקה אוולין ליב, מצו סופרן
אוליבר קוסיק, טנור  |  פרית וולמר, בס

מקהלת האקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים
)מנצח: סטנלי ספרבר(

מקהלת עמק חפר )מנצח: שמעון לבטוב(

דבוזא'ק – רקוויאם

ראשון 15.4.18, בשעה 20:00

לראות את הצלילים
ירון גוטפריד, מנצח

יונתן אלבלק, גיטרה חשמלית
יעל תורן, וידאו ארט

גוטפריד - קונצ'רטו לגיטרה חשמלית
טקמיצו - כמה איטית הרוח

בטהובן - סימפוניה מס. 7

רביעי 23.5.18, בשעה 20:00

החמישית של ברוקנר
דן אטינגר, מנצח

מרגלית גפני, חליל

עודד זהבי – קונצ'רטו לחליל ולתזמורת 
)בכורה עולמית(

ברוקנר – סימפוניה מס. 5

שני 25.6.18, בשעה 20:00

* המנוי לסדרה הסימפונית ברחובות כולל 8 קונצרטים ובנוסף, שני קונצרטים לבחירה מבין הקונצרטים של התזמורת בראשון לציון או בתל אביב:
קונצרט אחד מקונצרטי הגאלה וקונצרט נוסף מהסדרה הקאמרית או סדרת הרסיטלים או הסדרה למשפחה.

מי קיונג-לי
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אשפים נושפים
בטהובן - שמיניה אופ. 103 לכלי נשיפה מעץ

ברהמס - שלישייה במי במול מג'ור אופ. 40 לכינור, קרן יער ופסנתר
גונו - סימפוניה קטנה לכלי נשיפה מעץ

מרגלית גפני, חליל
גבריאלה בוקובסקי ואמיר בקמן, אבובים
מיכאל גורפינקל ויעקב יכנין, קלרניתות

דוד גרו ואיילת גבע, פגוטים
שרון פולק ומיכאל אלטשולר, קרן יער

ליאורה אלטשולר, כינור
אייל גנור, קונטרבס

שרון שץ, פסנתר

 27.10.17
 

אנסמבל אי-פאלפיטי
)תזמורת כלי קשת בינלאומית(

י.ס. באך -  קונצ'רטו ברה מינור לשני כינורות
שוסטקוביץ' - סימפוניה קאמרית בדו מינור אופ. 110

)עיבוד של רביעיית כלי הקשת מס. 8(
צ'ייקובסקי - "מזכרת מפירנצה" לכלי קשת

ברה מינור אופ. 70
1.12.17

כשבטהובן פוגש את פיאצולה
בטהובן - שלישיה בדו מינור אופ. 1 מס. 3 לכינור, צ'לו ופסנתר

פיאצולה - 3 פרקים מתוך "חמש תחושות טנגו" לבנדונאון ורביעיית כלי קשת 
"חורף" )מתוך "עונות השנה בבואנוס איירס"( לשלישיית פסנתר

וילה-לובוס - אלגרטו לרביעיית כלי קשת
סלגן -״ באש הקטנה״

דה קארו - ״בואדו״
קנצ׳לי - ״במקום טנגו״

איגור פרוג ומיכאל פביה, כינורות | לאוניד שפייר, ויולה | נעה חורין, צ'לו
גיא תובל, קונטרבס | אלכסנדר איוונוב, פסנתר | אדוארדו אברמסון, בנדונאון 

29.12.17

שוברטיאדה
שוברט - "על הנהר" לסופרן, קרן יער ופסנתר 

שוברט - רביעיית כלי קשת ברה מינור ד. 810 )"המוות והעלמה"(
שוברט - שני שירים לסופרן ופסנתר, והעיבוד שלהם לפסנתר על פי פרנץ ליסט

משה זורמן - שמיניה: וריאציות על שיר של שוברט )ביצוע בכורה(

יעל לויטה, סופרן | ויקטור סטניסלבסקי, פסנתר
רביעיית כלי הקשת "ראשונים":
ירון פרנסקי ודותן נטל, כינורות

עירית ליבנה, ויולה | רז כהן, צ'לו
איתמר לשם, קרן יער | דני ארדמן, קלרנית

2.2.18

מ יק יששירא יצב ראשון לציון היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן  | 12:30רה
עורך הסדרה: ד״ר רז כהן
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שומן וברהמס
שומאן – רביעיית פסנתר במי במול מגו'ר אופ. 47

ברהמס – רביעיית פסנתר בסול מינור אופ. 25
דייויד רדזינסקי, כינור

רלף אלן, ויולה
איריס יורטנר, צ'לו
דרור זמל, פסנתר

16.3.18

בעיקר דבוז׳אק 
י. ס. באך - קונצ'רטו ברה מג'ור ל-3 כינורות, 1064 ברי"ב

דבוז'אק - 3 ריקודים סלבוניים, 4 קטעים רומנטיים אופ. 75,
שלישיית פסנתר במי מינור אופ. 90 )"דומקי"(

משפחת לורנצן - בתיה ועדן, פסנתר | אקרט, מאיה ודניאל, כינורות
עם עידו גל - צ'לו

13.4.18

רביעיית אמרנט )ארה"ב(
שולהוף - 5 קטעים לרביעיית כלי קשת 

היידן - רביעיית כלי קשת בסי במול מג'ור אופ. 76 מס. 4 )״הזריחה״(
שומאן - חמישיה במי במול מג'ור אופ. 44 לפסנתר וכלי קשת 

רביעיית אמרנט )ארה"ב(
עם רון רגב, פסנתר

25.5.18
 

מוינה למדריד
י. ס. באך - סונטה בסול מינור לחליל ונבל 1020 ברי"ב

מוצארט - חמישיה במי במול מג'ור ק. 407 לקרן יער וכלי קשת
סרנדה בסול מג'ור לרביעיית כלי קשת ק. 525 )"מוסיקת לילה זעירה"(

אלבניז - "אסטוריאס" ו"קורדובה" לגיטרה 
בוקריני - פנדאנגו ברה מג'ור לגיטרה ורביעיית כלי קשת

עדי מנצל, חליל | שרון פולק, קרן יער
דנה חולדאי, נבל | ראובן סרוסי, גיטרה

רביעיית "אופרה": גנריך גופין וילנה ברקוביץ', כינורות
אלה פרימשטיין, ויולה | אנדראה מרקוש, צ'לו

29.6.18

מחווה ללאונרד ברנשטיין
לציון מאה שנים להולדתו

ברנשטיין - "אריות וברקרולות"
לשני זמרים ולפסנתר בארבע ידיים,

סוויטה מתוך "קנדיד",
מבחר שירים מ"סיפור הפרברים" 

יעל לויטה, סופרן
עודד רייך, בריטון
"דואו תל אביב":

אירית רוב ואריאל כהן, פסנתר

אדוארדו אברמסון, 27.7.18
בנדונאון
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קונצרט מס' 1
סיפורי אבא ואמא - צלילים ושירים על ילדים והורים

מיצירות:
דבוז'אק - שיר שלמדתי מאמי
שומאן - מתוך תמונות ילדות

ראוול - אמא אווזה 
משה זורמן - גונבי הנשיקות, שירים על יחסי הורים וילדים, למילים של נאווה סמל. 

עם הזמרים מיי פיינגולד ואורי בנאי בתפקיד אבא ואמא,
וסולני מקהלת הילדים מורן בניצוחה של נעמי פארן בתפקיד הילדים. 

במאי: עודד קוטלר 
ראשון לציון | 8.11.17 | בשעה 17:30

תל אביב | 14.11.17 | בשעה 18:00

קונצרט מס' 2
מפצח האגוזים – עולמו של צ'ייקובסקי

הקונצ'רטו לפסנתר וקטעים ממפצח האגוזים, אגם הברבורים והיפהפיה הנרדמת.  
אסתרית בלצן מארחת את להקת הבלט הצעירה והמבטיחה מירושלים -

תלמידי בית הספר לבלט בהדרכת נדיה טימופיבה,
בתלבושות מרהיבות ובריקודים מופלאים לפי מיטב מסורת רוסיה באהבה... 

ראשון לציון | 12.12.17 | בשעה 17:30
תל אביב | 14.12.17 | בשעה 18:00

ע ןמ קונצרטים מהאגדות: מסע מילים וצלילים | לגילאי 5 עד 90לכל המשפחהריעצדוו
עורכי הסדרה: ד״ר אסתרית בלצן ופרופ׳ משה זורמן

אסתרית בלצן
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קונצרט מס' 3
תיבת ההפתעות של מוצרט

אופרה לילדים. שתי אחיות יוצאות למסע חיפוש אחר אוצר ומגלות את העולם הנפלא 
של המוסיקה הקלאסית ואת הדמויות הקסומות באופרות של מוצרט. סיפור מוסיקלי 

מרתק המשולב באריות, דואטים ואנסמבלים מהאופרות האהובות של מוצרט, בעברית.
עם זמרים, סולני מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית.

הפקה צבעונית ומרתקת עם תלבושות ובימוי של שירית לי וייס. 
ראשון לציון | 24.1.18 | בשעה 17:30

תל אביב | 30.1.18 | בשעה 18:00

קונצרט מס' 4
ציפור הנפש

על המוסיקה שבמגירות הנשמה האנושית, לפי ספרה של מיכל סנונית.
"עמוק ָעמֹוק ְּבתֹוך ַהגּוף ׁשֹוֵכֶנת לה הנפש.

ִאיׁש עֹוד ֹלא רָאה אֹוָתה, ָאַבל ּכּולם יֹוְדִעים ׁשִהיא ַקֶייֶמת."
ואצלנו בקונצרט היא גם מנגנת ומזמרת -

בציפורי ויואלדי, סן-סאנס, בטהובן, צ'ייקובסקי, ובשירים ישראליים.
אסתרית בלצן עם ילדי בית הספר לאמנויות בתל אביב

ורקדני בלט ירושלים, בהדרכת נדיה טימופיבה.
ראשון לציון | 9.4.18 | בשעה 17:30

תל אביב | 8.4.18 | בשעה 18:00

קונצרט מס' 5
בת הים הקטנה )רוסלקה(

אופרה לילדים. בת הים הקטנה מתאהבת בנסיך בן אדם ומוכנה לאבד את קולה 
כדי להפוך לבת אדם ולהיות לצד הנסיך. האגדה האהובה של הנס כריסטיאן אנדרסן 

בעיבוד מרתק בעברית. בת הים, הנסיך, הנסיכה הזרה והמכשפה הכל יכולה –
סיפור מרגש המבוסס על האופרה של דבוז'אק.

עם זמרים, סולני מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית. 
תלבושות ובימוי: שירית לי וייס. 

ראשון לציון | 22.5.18 | בשעה 17:30
תל אביב | 21.5.18 | בשעה 18:00

ראשון לציון, היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן | תל אביב, מוזיאון ת״א - אולם אסיא

תיבת ההפתעות של מוצרט
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י שוןארללצ

״אני נהנית בכל פעם מחדש בקונצרטים: מהתרגשות 
רוחשים  שהילדים  ומהכבוד  מההערצה  הילדים, 
רבים  לנגנים.  להידמות  שלהם  ומהרצון  לנגנים, 

מתלמידי החלו ללמוד נגינה בעקבות המפגשים״.
מיכל זאבי, מורה למוסיקה

מקיימת  לציון  ראשון  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
גני  בכ-125  חינוכית  מוסיקלית  תוכנית  שנים   18 מזה 
ילדים ובתי ספר בראשון לציון תחת השם "צליל ראשון". 
 .3-12 בגילאים  ילדים  כ-12,000  משתתפים  בתוכנית 
העולם  את  הילדים  את  לקרב  היא  התוכנית  מטרת 
המופלא של המוסיקה הקלאסית וזאת ע"י מפגש אינטימי 
והמוסיקה  השונים  כליהם  על  לנגנים  הילדים  בין  ואישי 
המגוונת שהם מנגנים. מיזם מוצלח זה מתאפשר לאחר 
בשיעורי  הילדים  שעוברים  וחוויתי  מעמיק  הכנה  תהליך 

המוסיקה בגני הילדים ובבתי הספר.

התוכנית התרחבה באופן משמעותי ואנו מקיימים אותה 
)גילאי  גם בקרב בתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים 
13-18( תחת השם "צליל תיכון". הפעילות עם תלמידים 
אלה כוללת  שני מרכיבים: בי"ס מנגן שבמסגרתו מוקמת 
תזמורת של תלמידי ביה"ס, ופעילות שדומה במתכונתה 
התלמידים  לגילאי  במיוחד  הותאמה  אך  ראשון"  ל"צליל 

הבוגרים. 

מנהלת "צליל ראשון" – מיקי תוסיה כהן
מנהל "צליל תיכון" – גל אלתרוביץ'

עירוני,  תרבות  לסל  ארצי,  תרבות  לסל  מודה  התזמורת 
ההורים  ולוועדי  החינוך  לצוותי  העירוני,  החינוך  למינהל 
התוכנית.  בהצלחת  העצום  חלקם  ועל  תמיכתם  על 
תודה מיוחדת לקרן פרץ נפתלי על תמיכתה המתמשכת 

בתוכנית.

של  הרחבה  מאפשרים  ראשון"  "צליל  לתוכנית  שותפינו 
התוכנית לערים נוספות ברחבי הארץ, ובפרט בפריפריה. 
במסגרת השותפות אפשר לאמץ גן ילדים או בית-ספר, 
שכונה, או עיר. תמיכתכם מסייעת בידינו בהשגת היעדים 
החינוכיים של התוכנית ובהרחבת קהל היעד, הן כמותית 

והן טווח הגילאים שלו.  

פרטים נוספים בטלפון: 03-9484839

- תוכנית חינוכית

החברה העירונית ראשל״צ
לתרבות, ספורט ונופש
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ראשון לציון | היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן | 20:20

רסיטל מס' 1
דמיטרי יבלונסקי, צ'לו

ברניקה גליקסמן, פסנתר

באך – סונטה מס. 3 לצ'לו ולפסנתר
בטהובן – סונטה מס. 3 לצ'לו ולפסנתר

שומן – אדג'ו ואלגרו
מנדלסון – סונטה מס. 2 ברה מג'ור לצ'לו ולפסנתר

8 בנובמבר 2017

רסיטל מס' 2
בוריס ברזובסקי – פסנתר )רוסיה(

מיצירות בטהובן, שופן ווילה לובוס
12 בדצמבר 2017

רסיטל מס' 3
ג'אמפיירו סוברינו, קלרנית )איטליה(

טל סמנון, פסנתר

ברהמס – סונטה לקלרנית ולפסנתר אופ. 120 מס. 1
דביסי – רפסודיה מס. 1

בוזה - אריה
פולנק – סונטה לקלרנית ולפסנתר

24 בינואר 2018

רסיטל מס' 4
מי קיונג-לי, כינור )קוריאה/גרמניה(

פסנתרן )יפורסם(
ברהמס – סקרצו

בטהובן – סונטה מס. 2 בלה מג'ור לכינור ולפסנתר
ויניאבסקי – פולונז בלה מג'ור

ר. שטראוס – סונטה לכינור ולפסנתר במי במול מג'ור אופ. 18

22 במרץ 2018

רסיטל מס' 5
הפסנתרן הזוכה בתחרות רובינשטיין 2017

תוכנית תפורסם
22 במאי 2018

מי קיונג-לי דמיטרי יבלונסקי בוריס ברזובסקי

םייטרתרסד לס 20:20
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ע יולדימ נמ

החלפת כרטיסים –
לבעלי מנוי בתוקף בלבד!

כל ההחלפות מתבצעות על בסיס מקום פנוי. התזמורת 
תעשה כמיטב יכולתה בשיבוץ המקומות החלופיים, אך 
אינה מתחייבת לכרטיס חלופי ברמת המחיר המקורית.

ומהעונה  הנוכחית  מהעונה  כרטיסים  להחליף  ניתן 
הקודמת בלבד.

לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.
במסגרת  רק  להחליף  ניתן  השונות  לסדרות  כרטיס 
תמורת  תתאפשר  אחת  לסדרה  החלפה  הסדרה. 

תשלום הפרש. לא יינתנו החזרים כספיים.
כרטיסים לקונצרטים מיוחדים שאינם כלולים בסדרות, 

לא ניתנים להחלפה.
ועל  יינתן החזר כספי על מנויים  – לא  לתשומת לבכם 
ע"פ תקנות הגנת  )למעט המתחייב  כרטיסים שנרכשו 

הצרכן(.

אנחנו מתחילים בזמן!
לקהל  לאפשר  כדי  הנקובה.  בשעה  יחלו  הקונצרטים 
עם  מיד  ייסגרו  האולם  דלתות  הפרעה,  ללא  ליהנות 
תחילת הקונצרט. המאחרים יופנו אל היציע העליון, על 

בסיס מקום פנוי, ויוכלו להיכנס לאולם רק בהפסקה.
לחזור  יוכלו  לא  הקונצרט  במהלך  מהאולם  היוצאים 

למקומם עד להפסקה ויופנו ליציע העליון.

לבקשת הקהל, שעת הקונצרטים בימי חול, בראשון לציון 
בימי חול  20:00. הקונצרטים  וברחובות הוקדמה לשעה 

בתל אביב יחלו כמקובל בשעה 20:00.
מותקנת  לציון  בראשון  התרבות  בהיכל  שמע:  מערכת 
שירותים  לפיתוח  הקרן  בסיוע  לשמיעה  עזר  מערכת 
לנכים – המוסד לביטוח לאומי. ניתן לקבל אוזניות ללא 

תשלום עם הפקדת תעודה מזהה בקומת האכסדרה.

חידוש מנויים ושמירת מקומות
מנויים המבקשים לחדש מנוי ולשמור על מקומם הנוכחי: 

מקומותיכם יישמרו עד לתאריך 24.6.2017.
מנויים המבקשים להחליף את מקום ישיבתם: המקומות 
הטיפול  שיתפנו.  המקומות  מתוך  ייבחרו  החדשים 
בטפסי השינויים יתבצע בהתאם לסדר קבלת הבקשות 

במשרדנו, ולא לפני תאריך 1.7.17.

שירות חדש לנוחותכם –
שירות עצמי באתר התזמורת

בכרטיסים  שינויים  ולבצע  מנויים  לחדש  ניתן  מעתה 
באתר  עצמאי,  באופן  הישיבה(  ובמקומות  )במועדים 
האינטרנט שלנו. אם לא קיבלתם הנחיות וסיסמה לאזור 
אלינו  התקשרו  אנא  התזמורת,  באתר  שלכם  האישי 

לטלפון 03-9484840.

מועדון המוסיקה – צלילים ונהנים
 – המוסיקה  מועדון  פתיחת  על  מכריזה  התזמורת 

צלילים ונהנים.
חברי המועדון צוברים צלילים על כל רכישה של מנוי 
או כרטיס לקונצרט. המפתח לצבירה: עבור כל רכישה 

תזכו בצלילים )צליל אחד לכל 10 ₪(.
 ₪ ב-1,412  ברחובות  חדש  מנוי  רוכשים  דוגמא: 
בראשון  לגימלאי  מנוי  רוכשים  צלילים.   141 וצוברים 

לציון ב-1,366 ₪ וצוברים 136 צלילים.
כרטיסים  רכישת  בעת  בצלילים  להשתמש  ניתן 
ליהנות  או  הכרטיס(  משווי   50% )עד  לקונצרטים 
ניתן  לא  לעת.  מעת  שיפורסמו  ומהטבות  ממבצעים 
של  תוקפם  מנויים.  לרכישת  בצלילים  להשתמש 

הצלילים יפה לשנתיים מיום הצבירה.
או  מנוי  המחדשים  המועדון:  לפתיחת  מיוחד  מבצע 
הרוכשים מנוי חדש לעונה 2017-2018 יצורפו למועדון 

המוסיקה "צלילים ונהנים" ללא דמי הרשמה.
התזמורת,  באתר  הצלילים  צבירת  אחרי  לעקוב  ניתן 
יש  האישי,  לאזור  כניסה  קוד  )לקבלת  האישי  באזור 

לפנות למח' מנויים(.

המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה
ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה

  sales@isorl.co.il www.isorl.co.il
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ן וריחמ

מחיר לגימלאיםמנוי ממשיךמנוי חדשסוג המנוי
רמה גרמה ברמה ארמה גרמה ברמה ארמה גרמה ברמה א

תל אביב,
הסידרה הסימפונית,

 8+1
₪ 1649₪ 1299₪ 1029₪ 1499₪ 1229₪ 969₪ 1399₪ 1169₪ 939

ראשון לציון מוצ״ש, 
הסדרה הסימפונית,

9+1
₪ 1490₪ 1390₪ 1290₪ 1387₪ 1230₪ 1366₪ 1130

ראשון לציון יום חול, 
הסידרה הסימפונית ב-20:00,

9+1
₪ 1490₪ 1390₪ 1290₪ 1387₪ 1230₪ 1366₪ 1130

רחובות,
הסדרה הסימפונית ב-20:00,

8+2
₪ 1412₪ 1300₪ 1050₪ 1304₪ 1200₪ 1260₪ 1110

ראשון לציון,
קאמרי בצהרי שישי,

9 קונצרטים 
₪ 698₪ 667₪ 667

ראשון לציון,
20:20 סדרת רסיטלים,

5 רסיטלים
₪ 395₪ 395₪ 395

תל אביב, ראשון לציון, 
מועדון צעיר - לכל המשפחה,

5 קונצרטים
₪ 335₪ 302₪ 302

מנוי פתוח, יציע
ראשון לציון, תל אביב, רחובות
6 קונצרטים לבחירה מכל הסדרות

₪ 899₪ 855₪ 855

שווה להיות מנוי בתזמורת!
כל הרוכש מנוי לסדרה הסימפונית וגם מנוי 

לאחת הסדרות הנוספות – זכאי להנחה:
10% ממחיר מחירון עבור המנוי הנוסף*

אין כפל הנחות

מקומות מועדפים – כמנוי, רכישה מוקדמת 
תבטיח לך את המקומות הטובים ביותר

כמנוי תהנה מגמישות בהחלפת הכרטיסים –
עד 24 שעות לפני כל קונצרט, תוכל לשנות

את מקומך ולשדרג אותו

כמנוי, מגיעה לך הנחה של 20% ממחיר כרטיס 
בקופה לכל אחד מהקונצרטים שלנו

כמנוי מגיעה לך הנחה במחיר התוכניה:
15 ₪ במקום 20 ₪ 

עד 10 תשלומים ללא ריבית

חנייה חינם בערב הקונצרט בראשון לציון 
וברחובות**

מנויי העונה החדשה זכאים להצטרף למועדון 
"צלילים ונהנים", ללא דמי מנוי שנתיים

*   מנוי בסדרה שאינה סימפונית
** למנוי הסדרה הסימפונית בלבד

ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה | המחירים והמידע נכונים לעונת 2017-2018
המידע בחוברת זו נכון ליום פרסומה

ט.ל.ח | הזכות לשינויים שמורה
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נ טירק העצו 2017-2018נו

קאמרי בצהרי שישי | ראשון לציון
12:30

27.10.17מס׳ 1: אשפים נושפים
1.12.17מס׳ 2: אנסמבל אי-פאלפיטי

29.12.17מס׳ 3: כשבטהובן פוגש את פיאצולה
2.2.18מס׳ 4: שוברטיאדה

16.3.18מס׳ 5: שומן וברהמס
13.4.18מס׳ 6: בעיקר דבוז׳אק
25.5.18מס׳ 7: רביעיית אמרנט

29.6.18מס׳ 8: מוינה למדריד
27.7.18מס׳ 9: מחווה ללאונרד ברנשטיין

20:20 סדרת הרסיטלים | ראשון לציון
20:20

8.11.17מס׳ 1: דמיטרי יבלונסקי וברניקה גליקסמן
12.12.17מס׳ 2: בוריס ברזובסקי

24.1.18מס׳ 3: ג׳אמפיירו סוברינו וטל סמנון
22.3.18מס׳ 4: מי קיונג-לי

מס׳ 5: הפסנתרן הזוכה בתחרות
22.5.18רובינשטיין 2017

מועדון צעיר לכל המשפחה | ראשון לציון, תל אביב
ראשון לציון

17:30
תלאביב
18:00

8.11.1714.11.17מס׳ 1: סיפורי אבא ואמא
12.12.1714.12.17מס׳ 2: מפצח האגוזים

24.1.1830.1.18מס׳ 3: תיבת ההפתעות של מוצרט
9.4.188.4.18מס׳ 4: ציפור הנפש

22.5.1821.5.18מס׳ 5: בת הים הקטנה

הסדרה הסימפונית וקונצרטי גאלה | תל אביב, ראשון לציון, וברחובות
תל אביב | 8 + 1

בשעה 20:00
ראשון לציון מוצ"ש | 9 + בונוס

בשעה 20:30
ראשון לציון חול | 9 + בונוס

בשעה 20:00
רחובות | 8 + 2
בשעה 20:00

16.9.1714.9.1718.9.17 )21:00(17.9.17ערב וינאי
21.10.1719.10.1718.10.17 )21:00(22.10.17קלאסיקה

5.11.174.11.172.11.171.11.17תעלולים בשמונה ידיים
10.12.179.12.1711.12.17 *הוירטואוז

21.1.1827.1.1825.1.1823.1.18 *איטליה והגורל
25.2.18 *25.2.18 *19.2.18מוסטונן פסט
26.3.1825.3.1827.3.18  )יום ב׳(28.3.18הכל ברהמס

15.4.18 14.4.1812.4.18 )21:00(16.4.18הרקוויאם של דבוז׳אק
26.5.1824.5.1823.5.18 )21:00(20.5.18 )21:00(לראות את הצלילים

23.6.1821.6.1825.6.18 )21:00(24.6.18החמישית של ברוקנר
25.9.17 *25.9.17 *קונצרט אנדלוסי - שער הרחמים

7.5.18 *7.5.18 *קונצרט אנדלוסי - ירושלים אשרייך

* קונצרט גאלה לבחירה

תל אביב בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(  |  ראשון לציון היכל התרבות ע״ש מאיר ניצן  |  רחובות בית העם - היכל התרבות 
תל אביב )הקונצרטים לכל המשפחה( מוזיאון ת״א - אולם אסיא
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ת םאפמ תל אביב בית האופרה,  המשכן לאמנויות הבמה ע״ש שלמה להט )צ׳יץ(לו
שדרות שאול המלך 19, תל אביב

חלוקת האולם במופעי המוסיקה

רמות מחיר

הדגבא
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ת םאפמ ראשון לציון | היכל התרבות ע״ש מאיר ניצןלו

יציע עליון

כניסה 2

כניסה 3כניסה 4
כניסה 5 כניסה 6

כניסה 7כניסה 8

כניסה 1

יציע

אולם

במה

A

A

B

B

מקומות ישיבה לנכים

רחוב ז׳בוטינסקי 16, ראשון לציון
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ת םאפמ רחובות | בית העם - היכל התרבותלו

במה

יציע

יציעיציע

רחוב יעקב 48, רחובות
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ת םאפמ תל אביב | מוזיאון תל אביב לאמנות - אולם אסיאלו

במה

מקומות ישיבה לנכים

מתחם גולדה מאיר, שדרות שאול המלך 27, תל אביב
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Recital No. 1
Dmitry Yablonsky, cello 
Berenika Glixman, piano
Bach - Sonata no. 3 for cello and piano
Beethoven - Sonata no. 3 in A major for cello and piano
Schumann - Adagio and Allegro
Mendelssohn - Sonata no. 2 in D major for cello and piano
8 November 2017

Recital No. 2
Boris Berezovsky, piano (Russia)
Works by Beethoven, Chopin and Villa-Lobos
12 December 2017

Recital No. 3
Giampiero Sobrino, clarinet (Italy)
Tal Samnon, piano
Brahms - Sonata op. 120  no. 1 for clarinet and piano
Debussy - Rhapsody no. 1
Bozza - Aria 
Poulenc - Sonata for clarinet and piano
24 January 2018

Recital No. 4
Mi-kyung Lee, violin (Korea/Germany)
Pianist - TBA
Brahms - Scherzo   
Beethoven - Sonata no. 2 in A major for violin and piano
Wieniawski - Polonaise in A major
R. Strauss - Sonata op. 18 in E flat major for violin and piano
22 March 2018

Recital No. 5
Laureate pianist of the Rubinstein international
master piano competition 2017
Program – TBA
22 May 2018

20:20 Recital Program Series Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan | 20:20

Giampiero Sobrino Mi-kyung Lee
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Concert no. 5  |  Schumann and Brahms
Schumann - Piano quartet in E flat major op. 47
Brahms - Piano quartet in G minor op. 25
David Radzynski, violin  |  Ralph Allen, viola
Iris Jortner, cello  |  Dror Semel, piano
16 March 2018

Concert no. 6  |  Mostly Dvorak
J. S. Bach - Concerto in D major for three violins BWV 1064
Dvorak - Three Slavonic dances, Four romantic pieces op. 75,
Piano trio in E minor op. 90 ("Dumky")
The Lorenzen family:
Batia and Eden, piano  |  Eckart, Maya and Daniel, violins
with Ido Gal, cello
13 April 2018

Concert no. 7  |  Amernet Quartet (USA)
Schulhoff - 5 pieces for string quartet
Haydn - String quartet in B flat major op. 76 no. 4 ("Sunrise")
Schumann - Piano quintet in E flat major op. 44
Amernet Quartet with Ron Regev, piano
25 May 2018

Concert no. 8  |  Mozart et al
J. S. Bach - Sonata in G minor for flute and harp, BWV 1020
Mozart - Quintet in E flat major K. 407 for French horn and strings
Mozart - Serenade in G major for string quartet K. 525
("Eine kleine Nachtmusik")
Albeniz - Asturias and Cordoba for guitar
Boccherini - Fandango in D major for guitar and string quartet
Adi Menczel, flute
Sharon Polyak, French horn
Dana Huldai, harp
Ruben Seroussi, guitar
Opera string quartet: Genrih Gopin and Elena Berkovich, violins
Alla Frimstein, viola  |  Andrea Markos, cello
29 June 2018

Concert no. 9  |  Homage to Leonard Bernstein
on his 100th Birthday
Bernstein - Arias and Barcarolles for two singers and piano duet
Bernstein - Suite from Candide
Bernstein - songs from West Side Story
Yael Levita, soprano
Oded Reich, baritone
Tel Aviv Duo: Irit Rub and Ariel Cohen, pianists
27 July 2018

Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan | 12:30
Editor: Dr. Raz Kohn
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Friday Noon Chamber Music Concerts

Concert no. 1 | Woodwinds Celebration
Beethoven - Octet op. 103 for woodwinds
Brahms - Trio in E flat major, op. 40 for violin, French horn and piano
Gounod - Little Symphony for woodwinds
Margalit Gafni, flute | Gabriele Bukowsky and Amir Bakman, oboes 
Michael Gurfinkel and Yaacov Yachnin, clarinets
David Gru and Ayelet Geva, bassoons
Sharon Polyak and Michael Altschuler, French horns
Liora Altschuler, violin  |  Eyal Ganor, double bass
Sharon Schatz, piano
27 October 2017

Concert no. 2 | I Palpiti Ensemble
J. S. Bach - Concerto in D minor for two violins
Shostakovich - Chamber symphony in C minor op. 110
(an arrangement of string quartet no. 8)
Tchaikovsky - Souvenir de Florence op. 70
I Palpiti Ensemble (21 string players)
1 December 2017

Concert no. 3 | Beethoven meets Piazzolla
Beethoven - Piano trio in C minor, op. 1 no.3
Piazzolla - 3 movements from Five Tango Sensations
Piazzolla - Winter from Four Seasons in Buenos Aires
Villa-Lobos - Allegretto for string quartet
Salgan - A Fuego Lento
De Caro - Boedo
Cancheli - Instead of Tango
Igor Frug and Michael Pavia, violins  |  Leonid Shpaer, viola
Noa Chorin, cello  |  Guy Tuval, double bass
Alexander Ivanov, piano  |  Eduardo Abramson, bandoneon
29 December 2017

Concert no. 4 | The Israeli Schubertiade
Schubert - Auf dem Flusse (On the River) for soprano, French horn and piano
Schubert - String quartet in D minor D810 ("Death and the maiden")
Schubert - Two songs for soprano and piano
and their piano arrangements by Liszt
Zorman - Octet - variations on songs of schubert (premiere)
Yael Levita, soprano
Victor Stanislavsky, piano
Rishonim String Quartet: Yaron Prensky and Dotan Netel, violins
Irit Livne, viola  |  Raz Kohn, cello  |  Danny Erdman, clarinet
Itamar Leshem, French horn
2 February 2018

Moshe Zorman
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 *The symphonic series subscription in Rehovot includes 8 concerts and additionally, a choice 
of two concerts in Rishon LeZion or in Tel Aviv: One Gala concert and one concert from the 
Chamber music series, the Recital series, or the Family concert series.

Italy & the Fate 
Daniel Oren, conductor
Giampiero Sobrino, clarinet (Italy)
Donizetti - Concertino for clarinet and orchestra
Verdi/Bassi - Concerto Fantasia on themes
from Rigoletto
Tchaikovsky - Symphony no. 4
Tuesday 23.1.18, 20:00 

All is Brahms
Daniel Oren, conductor
Mi-kyung Lee, violin (Korea/Germany)
Enrico Dindo, cello (Italy)
Brahms - Double concerto for violin and cello
Brahms - Symphony no. 2
Tuesday 27.3.18, 20:00

Dvorak Requiem
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Alla Vasilevitsky, soprano
Monika Evelin Liiv, mezzo soprano
Oliver Kuusik, tenor
Priit Volmer, Bass
Jerusalem Academy Choir
(conductor: Stanley Sperber)
Emek Hefer Choir
(conductor: Shimon Levtov)
Dvorak - Requiem
Sunday 15.4.18, 20:00 

See the Sounds
Yaron Gottfried, conductor
Yonatan Albalak, electric guitar
Yael Toren, video artist
Yaron Gottfried - Concerto for electric guitar
Takemitsu - How slow the wind
Beethoven - Symphony no. 7
Wednesday 23.5.18, 20:00 

Bruckner's Fifth
Dan Ettinger, conductor
Margalit Gafni, flute
Oded Zehavi - Concerto for flute and orchestra
(World premiere)
Bruckner - Symphony no. 5 in B flat major
Monday 25.6.18, 20:00 
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The Symphonic Series Rehovot, Beit Ha'Am

Viennese Evening 
Avi Ostrowsky, conductor
Hila Baggio, soprano
Gilad Hochman - A voice in the wilderness
Schubert - 5 lieder for soprano and orchestra
(Arr. Reger, Webern, Offenbach)
Mahler - Symphony no. 4
Monday 18.9.17, 20:00

Classica
Stephen D'Agostino,conductor (USA)
Ran Zemach, piano
Haydn - Symphony no. 96 ("The Miracle") 
Beethoven - Piano concerto no. 4 
Yoram Meyouhas - Symphonic overture no. 2 
Mozart - Symphony no. 36 K. 425 ("Linz")
Wednesday 18.10.17, 20:00

Pranks in 8 Hands
Dmitry Yablonsky, Conductor 
MultiPiano Ensemble:
Tomer Lev, Berenika Glixman,
Nimrod Meiry-Haftel, Almog Segal - Piano
Aryeh Levanon - "Land of 4 Languages" for 2 Pianos in 8 Hands 
Mendelssohn - Fantaisie Brillante & Variations for 2 pianos & Orchestra 
Bach/Vivaldi - Concerto for 4 keyboards in A minor, BWV 1065 
R. Strauss - Don Juan
R. Strauss - Till Eulenspiegel's Merry Pranks
Wednesday 1.11.17, 20:00
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Gala Concerts Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan

Andalusian Concert
The Gate of Mercy
(Optional for Subscribers*)
Shmuel Elbaz, conductor
Ensemble El Matruz, traditional instruments
Singers – TBA
Songs and Slichot in Andalusian and 
Jerusalem styles. Special arrangements for 
symphonic orchestra with an ensemble of 
traditional instruments.
Tuesday 25.9.17, 20:00

Andalusian Concert
Yerushalayim Ashrekh
(Optional for Subscribers*)
Shmuel Elbaz, conductor
Ensemble El Matruz, traditional instruments
Singers – TBA
Many songs have been written for hundreds 
of years with longing to Zion and Jerusalem. 
In this concert we present the finest choice 
of these songs by poets of the Golden Age 
in Spain, as well as newer ones such as 
Jerusalem of Gold. Special arrangements for 
symphonic orchestra with an ensemble of 
traditional instruments.
Tuesday 7.5.18, 20:00

Mustonen Fest
(Optional for Subscribers*)
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Zvi Plesser, cello
Israel Rand, cantor
Ellerhein choir (Estonia)
Bat Kol choir (Israel)
Eller - Symphonic poem "Dawn"
Josef Bardanashvili - Ashkava le Benami,
for cantor, choir and orchestra
Gideon Levinson - Durr-i-mufassal - Separated Pearls
for cello and orchestra (World premiere)
Liszt - Dante Symphony
Sunday 25.2.18, 20:00
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Dvorak Requiem
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Alla Vasilevitsky, soprano
Monika Evelin Liiv, mezzo soprano
Oliver Kuusik, tenor
Priit Volmer, Bass
Jerusalem Academy Choir
(conductor: Stanley Sperber)
Emek Hefer Choir
(conductor: Shimon Levtov)
Dvorak - Requiem
Thursday 12.4.18, 20:00
Saturday 14.4.18, 21:00

See the Sounds
Yaron Gottfried, conductor
Yonatan Albalak, electric guitar
Yael Toren, video artist
Yaron Gottfried - Concerto for electric guitar
Takemitsu - How slow the wind
Beethoven - Symphony no. 7
Thursday 24.5.18, 20:00
Saturday 26.5.18, 21:00

Bruckner's Fifth
Dan Ettinger, conductor
Margalit Gafni, flute
Oded Zehavi - Concerto for flute and orchestra
(World premiere)
Bruckner - Symphony no. 5 in B flat major
Thursday 21.6.18, 20:00
Saturday 23.6.18, 21:00

Italy & the Fate 
Daniel Oren, conductor
Giampiero Sobrino, clarinet (Italy)
Donizetti - Concertino for clarinet and orchestra
Verdi/Bassi - Concerto Fantasia on themes
from Rigoletto
Tchaikovsky - Symphony no. 4
Thursday 25.1.18, 20:00
Saturday 27.1.18, 20:30

* The symphonic series subscription in Rishon LeZion includes 9 concerts and additionally, a choice of one of the gala concerts.

The Symphonic Series Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan

All is Brahms
Daniel Oren, conductor
Mi-kyung Lee, violin (Korea/Germany)
Enrico Dindo, cello (Italy)
Brahms - Double concerto for violin and cello
Brahms - Symphony no. 2
Sunday 25.3.18, 20:00
Monday 26.3.18, 20:30 (Saturday series)
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The Symphonic Series Rishon LeZion | Heichal Hatarbut - Meir Nitzan

Viennese Evening 
Avi Ostrowsky, conductor
Hila Baggio, soprano
Gilad Hochman - A voice in the wilderness
Schubert - 5 lieder for soprano and orchestra
(Arr. Reger, Webern, Offenbach)
Mahler - Symphony no. 4
Thursday 14.9.17, 20:00
Saturday 16.9.17, 21:00

Classica
Stephen D'Agostino,conductor (USA)
Ran Zemach, piano
Haydn - Symphony no. 96 ("The Miracle") 
Beethoven - Piano concerto no .4 
Yoram Meyouhas - Symphonic overture no. 2 
Mozart - Symphony no. 36 K. 425 ("Linz")
Thursday 19.10.17, 20:00
Saturday 21.10.17, 21:00

Pranks in 8 Hands
Dmitry Yablonsky, Conductor 
MultiPiano Ensemble:
Tomer Lev, Berenika Glixman,
Nimrod Meiry-Haftel, Almog Segal - Piano
Aryeh Levanon - "Land of 4 Languages"
for 2 Pianos in 8 Hands 
Mendelssohn - Fantaisie Brillante & Variations
for 2 pianos & Orchestra 
Bach/Vivaldi - Concerto for 4 keyboards in A minor, BWV 1065 
R. Strauss - Don Juan
R. Strauss - Till Eulenspiegel's Merry Pranks
Thursday 2.11.17, 20:00
Saturday 4.11.17, 20:30

The Virtuoso 
Anders Mustonen, conductor (Estonia)
Boris Berezovsky, piano (Russia)
Rachmaninov - Piano concerto no. 3
Mahler - Symphony no. 10 - Adagio
Prokofiev - Romeo and Juliet, Suite no. 2
Monday 11.12.17, 20:00
Saturday 9.12.17, 20:30

Boris Berezovsky
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The Symphonic Series Tel Aviv, Shlomo Lahat Performing Arts Center

See the Sounds
Yaron Gottfried, conductor
Yonatan Albalak, electric guitar
Yael Toren, video artist
Yaron Gottfried - Concerto for electric guitar
Takemitsu - How slow the wind
Beethoven - Symphony no. 7
Sunday 20.5.18, 21:00

Bruckner's Fifth
Dan Ettinger, conductor
Margalit Gafni, flute
Oded Zehavi - Concerto for flute and orchestra
(World premiere)
Bruckner - Symphony no. 5 in B flat major
Sunday 24.6.18, 20:00

The Virtuoso 
(Optional for Subscribers*)
Anders Mustonen, conductor (Estonia)
Boris Berezovsky, piano (Russia)
Rachmaninov - Piano concerto no. 3
Mahler - Symphony no. 10 - Adagio
Prokofiev - Romeo and Juliet, Suite no. 2
Sunday 10.12.17, 20:00

GALA CONCERTS

Italy & the Fate 
(Optional for Subscribers*)
Daniel Oren, conductor
Giampiero Sobrino, clarinet (Italy)
Donizetti - Concertino for clarinet and orchestra
Verdi/Bassi - Concerto Fantasia on themes from Rigoletto
Tchaikovsky - Symphony no. 4
Sunday 21.1.18, 20:00

*The symphonic series subscription in Tel Aviv includes 8 concerts and additionally, a choice of one of the two gala concerts: The 
virtuoso / Italy and the Fate. Subscribers buying tickets for the second gala concert are eligible for a special reduction.

Yaron Gottfried

Yonatan Albalak
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Viennese Evening 
Avi Ostrowsky, conductor
Hila Baggio, soprano
Gilad Hochman - A voice in the wilderness
Schubert - 5 lieder for soprano and orchestra
(Arr. Reger, Webern, Offenbach)
Mahler - Symphony no. 4
Sunday 17.9.17, 20:00 

Classica
Stephen D'Agostino,conductor (USA)
Ran Zemach, piano
Haydn - Symphony no. 96 ("The Miracle") 
Beethoven - Piano concerto no. 4 
Yoram Meyouhas - Symphonic overture no. 2 
Mozart - Symphony no. 36 K. 425 ("Linz")
Sunday 22.10.17, 20:00

Pranks in 8 Hands
Dmitry Yablonsky, Conductor 
MultiPiano Ensemble:
Tomer Lev, Berenika Glixman,
Nimrod Meiry-Haftel, Almog Segal - Piano
Aryeh Levanon - "Land of 4 Languages"
for 2 Pianos in 8 Hands 
Mendelssohn - Fantaisie Brillante & Variations
for 2 pianos & Orchestra 
Bach/Vivaldi - Concerto for 4 keyboards in A minor, BWV 1065 
R. Strauss - Don Juan
R. Strauss - Till Eulenspiegel's Merry Pranks
Sunday 5.11.17, 20:00

The Symphonic Series Tel Aviv, Shlomo Lahat Performing Arts Center

Mustonen Fest
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Zvi Plesser, cello  |  Israel Rand, cantor
Ellerhein choir (Estonia)  |  Bat Kol choir (Israel)
Eller - Symphonic poem "Dawn"
Josef Bardanashvili - Ashkava le Benami,
for cantor, choir and orchestra
Gideon Levinson - Durr-i-mufassal - Separated Pearls
for cello and orchestra (World premiere)
Liszt - Dante Symphony
Monday 19.2.18, 20:00

All is Brahms
Daniel Oren, conductor
Mi-kyung Lee, violin (Korea/Germany)
Enrico Dindo, cello (Italy)
Brahms - Double concerto
for violin and cello
Brahms - Symphony no. 2
Wednesday 28.3.18, 20:00

Dvorak Requiem
Andres Mustonen, conductor (Estonia)
Alla Vasilevitsky, soprano
Monika Evelin Liiv, mezzo soprano
Oliver Kuusik, tenor
Priit Volmer, Bass
Jerusalem Academy Choir
(conductor: Stanley Sperber)
Emek Hefer Choir
(conductor: Shimon Levtov)
Dvorak - Requiem
Monday 16.4.18, 20:00
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Oboe
Gabriele Bukowski * 
Amir Bakman ** 
Michal Amit *** °
Amiram Shealtiel

English Horn
Michal Amit

Clarinet
Michael Gurfinkel * 
Keren Dvir-Steckler ** 
Yaacov Yachnin

Piccolo Clarinet
Keren Dvir-Steckler 

Bass Clarinet
Keren Dvir-Steckler  

Bassoon
David Gru *
Ayelet Geva ** 
Vered Yeivin

Horn
Sharon Polyak  * (acting)
Itamar Leshem ***
Michael Altschuler 
 

Trumpet
Nir Zemach *
Arik Zingerman **
Michael Bunin

Trombone
Liron Rinot *
Konstantin Medvedev **

Tuba
Avital Handler*

Timpani  
Tom Betsalel*

Percussion
Amir Lavie*
Lev Loftus ** 
Rafi Feigelson

Harp
Dana Huldai * 

Cello
Doron Toister *
Gideon Pick **
Andrea Markos***
Raz Kohn
Ido Gal 
Mila Zabarsky

Double Bass
Shahar Zaitzov *
Semion Gorba **
Guy Tuval
Michael Berger
Eyal Ganor

Flute
Margalit Gafni *
Yoel Culiner **
Adi Menczel ***

Piccolo / Alto Flute
Adi Menczel

First Violin
Eckart Lorenzen
Concertmaster
Galina Gloushkin
Assoc. Concertmaster
Igor Frug  
Assis. Concertmaster
Liora Altschuler **
Dina Hochman
Moisei Lerner
Dora Feinman
Alexandra Shuifer
Irina Berenshteyn
Yang Liu
Nataliya Kaprov
Ekaterina Shapelnikov 0

Second Violin
Genrih Gopin *
Dotan Netel  **  
Moshe Geizel °
Dimitry Gurman
Andrei Tishin
Irina Mayevich
Leonid Zlotnikov
Elena Berkovich
Michael Pavia

Viola
Irit Livne * °
Leonid Shpaer **
Amit Landau ***
Alla Frimstein
Faya Elkutsky °
Gerda Morskoy
Michael Levinzon
Mira Mense °
Ralph Allen

*  Principal    |    **  Assoc. Principal    |    ***  Sub. Principal    |    0  On leave    |    <>  Guest Player    |    °  Member of the orchestra since the first concert

Orchestra Members
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Dov Zur - Society Chairman  |  Yaacov Gindi* - Board Chairman  |  Eitan Doron* – Vice Chairman  |  Yossi Snir* - Finance Committee Chairman
Dalit Avishar-Doron** - Audit Committee Chairman
Society Members: Shosh Avtalion  |  Gali Barak  |  Yael Barzilai**  |  Nimrod Ben Yaakov  |  Rachel Eshel  |  Amiram Fleisher* |  Hanania Gibstein
Raz Kinstlich*  |    |  Sara Levin*  |  Ruth Makbi**  |  Yifat Meirovich*   |  Yefet Menachem   |  Revital Sharabi* |  Bracha Zvilich*
* Member of the board     ** Member of the Audit Committee

The Society of the Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion

The foundation was established in 1991. Activity of the Foundation focuses on the absorption of new-immigrant musicians,
procurement of musical instruments, organization of concerts and special events, and coordination of master classes. 
Yaacov Gindi - Foundation Chairman  |  Aviv Brosh - C.P.A.  |  Yossi Snir* - Chairman of Finance Committee
Dan Branitzky - Chairman of Audit Com.  |  Esty & Eliezer Elkon*  |  Nimrod Ben Yaacov  |  Connie Branitzky*
Chela Turek**  |   Sara Levin  |   Aviva Atary  |   Yoel Tzur  |   Zohar Carthy*
* Members of the Board         ** Member of Audit Committee

The Rishon LeZion Music Foundation

Ariel Cohen - Director General  |  Dan Ettinger - Principal Guest Conductor
Amiram Shealtiel - Personnel Mgr  |  Michal Arcusin - Manager Subsc. & Marketing  |  Etty Bar Maimon - Secretary to Director
Adva Finkelshtein - Artists Coordinator, Foreign Relations & Operations |  Gilad Israeli - Librarian  |  Menahem Itzhak - Accountant
Yael Chananel - Bookkeeper |  Malca Nusenblat - Secretary  |  Liel Yaakoby - Customer Service  |  Daniel Levin, Sonia Aviram - Sales
Leon Soloveitzik - Stage Manager  |  Andrey Bonderev - Production Asst.  |  Miki Toussia-Cohen - “First Note” Manager
Gal Alterovich -  "Mid-Note" manager | Anat Meromi  and Adi Strasman - P.R and Media

The Israel Symphony Orchestra Rishon  LeZion

The ISO is supported by the Ministry of Culture and Sport and the Municipality of Rishon LeZion

Office: 16 Jabotinsky st. Rishon Le Zion 7522903, P.O.B 1266 Rishon Le Zion 7511201  |  www.isorl.com
Tel: 972-3-9484842  |  Fax: 972-3-9484843  |  Sales: 972-3-9484840  |  sales@isorl.co.il  |  info@isorl.co.il
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Principal Guest Conductor: Dan Ettinger
Director General: Ariel Cohen
 
The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion 
(ISO) was founded in 1988 by the municipality of 
Rishon LeZion.  A year later, in 1989, it became 
the resident orchestra of The Israeli Opera in 
Tel Aviv. Within a short period of time the ISO 
was accepted as one of the leading and most 
innovative musical organizations in Israel. As the 
Opera Orchestra the ISO participates in all the 
performances of The Israeli Opera season at the 
opera house in Tel Aviv and in the grand open-
air performances, crowned in recent years with 
performances at the Masada Festival.
 
The ISO Music Directors include Shimon Cohen, 
Noam Sheriff, Asher Fisch, The late Mendi 
Rodan, Dan Ettinger and James Judd. The 
Director General is Ariel Cohen.
 
The ISO offers a variety of subscription series, 
family concerts and special performances 
for young people and senior members of the 
community. Symphonic, vocal and opera works 

from diverse musical eras are performed by 
internationally acclaimed conductors and soloists.

For its dedication and its outstanding 
achievement in the advancement of original 
Israeli works the ISO has been awarded the 
ACUM prize.
 
In addition to being the first orchestra in Israel 
to publicly perform works by Richard Strauss, 
Alexander Zemlinsky and others, the ISO 
plays a major role in important local events, 
festivals and park concerts and creates a vital 
community impact of uncompromising quality in 
its programs of classical music, contemporary 
music, Israeli songs and popular music, 
contemporary dance, modern arts, cinema and 
other media.
 
The ISO has toured Europe, China and South 
America, performing at the most prestigious 
festivals and concerts halls, receiving great 
acclaim from public and press alike. The ISO 
records for both radio and TV and has released a 
series of CDs including premieres of Israeli works.
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The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion

Photographers: Zohar Ralt  |  Victor Muper  |  Daniel Sheriff  |  Tamar Zemach  |  Liran Levy  |  Graziella Vigo
Petrikas Vytautas  |  David Crooks  |  Lisa-Marie Mazzucco  |  Park Jong Geun  |  Shim Kyutai  |  Rob Moor
Golan Mamon  |  Hitzis Julia  |  Hans Joerg Michel  |  Nilly Aronson  |  Haim Kimchi  |  Alexander Ivanov
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