
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

חוזרים לבמה
ירון גוטפריד, מנצח   l   צבי פלסר, צ'לן )בקונצרטים בראשון לציון(   l   הלל צרי, צ'לן )בקונצרט בתל אביב( 

בתוכנית

שיר ישראלי           -   בעיבוד דורון טויסטר 

קאמי סן סאנס      -   קונצ'רטו מס' 1 לצ'לו ולתזמורת בלה מינור, אופ' 33 )'28(
    אלגרו נון טרֹוּפֹו - אלגרטו קון מוטו- אלגרו נון טרופו

לודוויג ון בטהובן   -   סימפוניה מס' 4 בסי במול מז'ור, אופ' 60 )'33( 
    אדאג'ו; אלגרו ויָווֶצ'ה - ָאַדג'ו - אלגרו ויוָוֶצ'ה - אלגרו מה נון טרֹוּפֹו

ירון גוטפריד, מנצח, מלחין ופסנתרן שחש בבית בעולם הקלאסי, בג'ז, במוסיקה הקאמרית ובמוסיקה התזמורתית. הוא אחד הבולטים במוסיקאי 

ישראל, מורה נחשב לניצוח ומי שצבר נסיון גם בניהול מוסיקלי. כאמן מופיע הוא מבוקש על במות חשובות ברחבי העולם, כמנצח, כפסנתרן, כנגן 

ג'ז וכמלחין. 

צבי פלסר, מבכירי המוסיקאים בישראל, מוסיקאי קאמרי מבוקש בעולם כולו, מנהלו האמנותי של פסטיבל 'כפר בלום' וראש חטיבת כלי הקשת 

באקדמיה למוסיקה ולמחול ירושלים. לצד הופעותיו הרבות מלמד פלסר בכיתות אמן בעולם כולו ושנתו כוללת הופעות כסולן עם החשובות שבתזמורות, 

קונצרטים קאמריים בפסטיבלים בישראל ובצפון-אמריקה. לאורך שנת הקורונה קיים פלסר מסעות הופעות בצפון הארץ עם תלמידי הצ'לו שלו. 

הלל צרי, ראש מחלקת המיתרים בביה"ס למוסיקה בוכמן-מהטה באונ' ת"א, הוא צ'לן עתיר פרסים בינלאומיים חשובים, המלמד בכיתות אמן ברחבי 

תבל ומנהל קריירה מרשימה כסולן וכנגן בהרכבים קאמריים בארץ ובעולם. חבר 'השלישייה הישראלית' ונמנה עם מייסדי החברה הישראלית לצ'לו 

והסמינר הבינלאומי השנתי לצ'לו בישראל.

קאמי סן-סאנס )1921-1835( - קונצ'רטו לצ'לו ולתזמורת מס' 1 בלה מינור, אופ' 33

אין לי כל ספק שאילו חייתי בפריז שלאחר מלחמת פרוסיה-צרפת ב-1870, הייתי מתמלא בגאווה לגלות את בן ארצי המלחין והפסנתרן קאמיל סן 

סאנס. נותר רק לדמיין איך חש הקהל, שהיה רגיל לשמוע מוסיקה מארצות אחרות, מתרגש להקשיב לצ'לן אוגוסט טֹולֶּבק, המנגן אותה לראשונה, 

בעידן שבו אין די יצירות צרפתיות ואין יצירות לצ'לו ולתזמורת. סן-סאנס הפליא לעשות ביצירה המנוגנת ברצף, ללא הפסקות. אל הקו המוסיקלי 

המבריק שהוא מעניק לצ'לו מצטרפים מקצבים ריקודיים, בהם ואלס איטי ומינואט. סן-סאנס פינק את הצ'לן בקטעים וירטואוזיים ממש עד לסיום 

היצירה. 

לודוויג ון בטהובן )1827-1770( סימפוניה מס' 4 בסי במול מז'ור, אופ' 60

שיחק לה או איתרע מזלה של הסימפוניה הזאת שהיא 'נתקעה' בין 'השלישית' ל'חמישית', שתי פסגות סימפוניות ששינו את עולם המוסיקה. אבל 

האם זו הסיבה להעניש את הקהל באי השמעתה? כמובן שלא! שומן למשל הסתכל על ה'רביעית' כעל "עלמה יוונית דקיקה ניצבת בין שני ענקיים 

צפוניים." לעומתו, ברליוז מחבר 'הסימפוניה הפנטסטית' דווקא ראה בה "פלא של השראה... יצירה אצילה, עשירה, חיונית, מהירה, שמחה ובעלת 

מתיקות שמימית." בטהובן חיבר את היצירה המוארת הזאת בימים קשים – נפוליון בווינה, חירשותו המתגברת, הוא חווה בעיות בכתיבת אופרה, אחיו 

מתחתן עם האישה הלא נכונה לטעמו של לודוויג – ובכל זאת הסימפוניה מלאה בעליצות, בשמחה ובהשלמה. זה הפתרון של בטהובן למצוקותיו, 

והוא יכול בהחלט להיות הפתרון שלנו לימי הקורונה. 

 )יוסי שיפמן(

ראשון-לציון, היכל מאיר ניצן לתרבות - יום חמישי, 25 במרץ 2021 בשעה 20:00;  מוצ"ש, 29 במרץ 2021 בשעה 20:00 

תל אביב המשכן לאמנויות הבמה – בית האופרה - יום חמישי, 1 באפריל 2021 בשעה 20:00


