
 
 
 

 
 ( 2022-2023) 54עונה , קונצרטים לפי סדרות 

 סדרת אנסמבל הבית וחברים  
 
 

 בבוקר   11:00 –  8.10.22שבת, 
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 קונצרט פתיחת העונה  
 מה אחת ב מיתרים על    32  – חגיגת כלי קשת  

 20במי במול מז'ור, אופוס  כלי קשתשמיניית  – מנדלסון
 1043קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור, רי"ב  – באך

 RV 580כינורות בסי מינור,   4- קונצ'רטו ל  – ויואלדי
 RV 315"קיץ" מתוך ארבע העונות,   – ויואלדי

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר  11:00  – 26.11.22 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 "העלמה והמוות"  810ברה מינור, ד.  14רביעיית כלי קשת מס'   – שוברט
 81בלה מז'ור, אופוס   2חמישיית פסנתר מס'  – דבוז'ק

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר  11:00  – 17.12.22 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 עם נעם בוכמן ודרור זמל

 האב הבן ורוח הקונצ'רטו 
 1050לחליל, כינור ומקלדת ברה מז'ור, רי"ב  5מס'   קונצ'רטו ברנדנבורגי  – י.ס. באך

 15קונצ'רטו למקלדת במי מינור, ווטקן  – באך ק.פ.ע.

 166קונצ'רטו לחליל בלה מינור, ווטקן  – באך ק.פ.ע.
 1041בלה מינור, רי"ב  לכינור  קונצ'רטו    – י.ס. באך

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 נעם בוכמן, חליל 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 בבוקר   11:00 –  321.1.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 1017לכינור ומקלדת בדו מינור, רי"ב  4סונטה מס'  – באך
 12/2לפסנתר ולכינור בלה מז'ור, אופוס   2סונטה מס'  – בטהובן

 47/3רפסודיה מולדבית, אופוס  – ויינברג
 30/2לפסנתר ולכינור בדו מינור, אופוס   7סונטה מס'  – בטהובן

 ז'ניה פיקובסקי, כינור 
 יוליה גורביץ', פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  318.2.2 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 ב 34חמישיית פסנתר בפה מינור, אופוס  – בראהמס

 "קרויצר"   47לפסנתר ולכינור בלה מז'ור, אופוס   9סונטה מס'  – בטהובן
 , "סונטת קרויצר" 1רביעיית מיתרים מס'  – ינאצ'ק

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  311.3.2 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 "הדיסוננסים"  465בדו מז'ור, ק.  19רביעיית כלי קשת מס'   – מוצרט

 44חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן
 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 

 ויולה דמיטרי רטוש, 
 פליקס נמירובסקי, צ'לו 

 יוני פרחי, פסנתר
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 בבוקר   11:00 –  315.4.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 "מזכרת מפירנצה"   70שישיית כלי קשת ברה מינור, אופוס   – צ'ייקובסקי
 18בסי במול מז'ור, אופוס  1שישיית כלי קשת מס'  – בראהמס

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, שמחה חלד, צ'לו 
 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 בבוקר   11:00 –  313.5.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 50שלישיית פסנתר בלה מינור, אופוס   – צ'ייקובסקי
 73בפה מז'ור, אופוס  3רביעיית כלי קשת מס'  – שוסטקוביץ'

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 דרור זמל, פסנתר 

 
------------------------------------------------------------------ 

 

 בבוקר   11:00 –  324.6.2 ,שבת
 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 

 131בדו דיאז מינור, אופוס  14רביעיית כלי קשת מס'   – בטהובן
 47רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס  – שומאן

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 יוני פרחי, פסנתר

 
------------------------------------------------------------------ 

 
 בבוקר   11:00 –  315.7.2 ,שבת

 אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני וחברים –אנסמבל הבית 
 קונצרט סיום העונה 

 "האמריקאית"  96בפה מז'ור, אופוס  12רביעיית מיתרים מס'  – דבוז'ק
 לייזמר כמבחר קטעי ג'אז, טנגו ו

 יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות 
 דמיטרי רטוש, ויולה 

 פליקס נמירובסקי, צ'לו 
 יונתן הדס, קלרינט

 

------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***הזכות לשינויים שמורה*** 


