
 
 
 
 

 ( 2022-2023) 54עונה , קונצרטים לפי סדרות 
 בראהמס + סדרת  

 
 

 בבוקר  11:00  – 22.10.22שבת, 
 בראהמס+

 , "ארכידוכס" 97שלישיית פסנתר בסי במול מז'ור, אופוס  – בטהובן
 26בלה מז'ור, אופוס  2רביעיית פסנתר מס'   – בראהמס

 נתאי צרי, כינור
 טלי קרביץ, ויולה 

 צ'לו הלל צרי, 
 דרור זמל, פסנתר 

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

 
 בבוקר   11:00 –  5.11.22 ,שבת

 בראהמס+
 32ברה מינור, אופוס  1שלישיית פסנתר מס'   – ארנסקי

 8בסי מז'ור, אופוס  1שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס
 אלינא גורביץ', כינור 
 יוני גוטליבוביץ', צ'לו 

 אילן לוין, פסנתר 
 

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

 בבוקר  11:00  – 24.12.22 ,שבת
 בראהמס+

 בעיבוד יונתן קרת לקלרינט ומיתרים  ,73קטעי פנטסיה אופוס  – שומאן
 378רביעיית קלרינט בסי במול מז'ור, בעיבוד של בן תקופתו של מוצרט לסונטה לכינור ק.  – מוצרט

 115חמישיית קלרינט בסי מינור, אופוס  – ברהמס
 גלעד הראל, קלרינט 

 סעידה ברלב, שרון כהן, כינורות 
 יולה מתן נוסימוביץ', ו

 יוני גוטליבוביץ', צ'לו 
 

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

 בבוקר   11:00 –  314.1.2 ,שבת
 בראהמס+

 טריו בן חיים עם יובל גוטליבוביץ' 
 100במי במול מז’ור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס’  – שוברט

 60בדו מינור, אופוס  3רביעיית פסנתר מס’   – בראהמס
 גיא פיגר, כינור
 יותם ברוך, צ'לו 

 רון טרכטמן, פסנתר 
 עם יובל גוטליבוביץ', ויולה 

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



 
 
 
 
 
 

 בבוקר   11:00 –  328.1.2 ,שבת
 בראהמס+
 בוקר בדו 

 66בדו מינור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס'   – מנדלסון
 87בדו מז'ור, אופוס  2שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס

 דימה פוצ'יטרי, כינור 
 הרן מלצר, צ'לו 
 שיר זמל, פסנתר 

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

 
 בבוקר   11:00 –  311.2.2 ,שבת

 בראהמס+
 חמישיית תל אביב 

 WoO 28וריאציות "לה צ'ידרם",  – בטהובן

 בעיבודו של מרדכי רכטמן )בכורה עולמית(   ,24וריאציות על נושא של הנדל אופוס   – ברהמס
 קברו של קופרן, בעיבודו של מייסון ג'ונס  – ראוול
 קאנון מתוך אמנות הפוגה לחליל ולבסון  – באך

 24/2מוזיקה קאמרית קטנה, אופוס  –  הינדמית
 רואי אמוץ, חליל 

 דימה מלכין, אבוב 
 דני ארדמן, קלרינט 
 איתמר לשם, קרן 

 נדב כהן, בסון 
 

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

 בבוקר   11:00 –  320.5.2 ,שבת
 בראהמס+

 שמחה חלד וחברים 
 5/2לפסנתר ולצ'לו בסול מינור, אופוס   2סונטה מס'  – בטהובן
 "דומקי"   90במי מינור, אופוס   4שלישיית פסנתר מס'  – דבוז'ק

 101בדו מינור, אופוס  3שלישיית פסנתר מס'   – בראהמס
 דימה פוצ'יטרי, כינור 

 שמחה חלד, צ'לו 
 מיכאל זרצקל, פסנתר 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ***הזכות לשינויים שמורה*** 


