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 מרכז עדן-תמיר 

למוסיקה
עין כרם, ירושלים

תכנית קונצרטים מלאה
עונה 54



לידידי המרכז למוסיקה עדן-תמיר ולכלל חובבי המוסיקה — ברכות,

אנו מתכבדים להציג בפניכם את תכנית עונת הקונצרטים ה-54 של המרכז למוסיקה בעין כרם.

בשנתיים האחרונות, ומהשנה באופן רשמי, רביעיית טוסקניני מכהנת כאנסמבל הבית שלנו, לצד 
אנסמבל מילניום. ברביעיית טוסקניני מנגנים רוב חברי אנסמבל מילניום המקורי.

במהלך העונה, חברי אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני, יחד עם אמנים אורחים, יבצעו את פסגות 
הרפרטואר של המוסיקה הקאמרית — רביעיות וחמישיות מיתרים, וכן רביעיות וחמישיות פסנתר 

מאת בטהובן, שוברט, שומאן, בראהמס, דבוז'ק ואחרים.

כמו כן אנו מזמינים אתכם ליהנות מהסדרות "מוסיקה קאמרית במיטבה", "צלילי חליל בעין כרם" 
ומהקונצרטים המיוחדים וביניהם קונצרט של "אנסמבל פניקס בכלים עתיקים". אנחנו גם ממשיכים 
עם סדרת "הצליל המפואר של הפסנתר" שתכלול בין היתר רסיטלים של הפסנתרנים הבינלאומיים 

אוקסנה יבלונסקיה, בנימין הוכמן וג'פרי סוון.

השנה יש לנו סידרה חדשה — בראהמס+, סדרה המציגה יצירות גדולות של בראהמס יחד עם יצירות 
מופת אחרות הקשורות באופן מובהק למוסיקה של בראהמס. גם בסדרה זו יופיעו בכירי האמנים 

בארץ ואורחים מחו"ל.

מרכז המוסיקה עדן — תמיר בעין כרם, מברך את כל האמנים והאנסמבלים מהארץ ומחו"ל המתארחים 
השנה בסדרות השונות ומתכבד להזמין את הקהל הרחב לחגוג אתו 54 שנה של פעילות ענפה 

במקום קסום.

עונת הקונצרטים 2022-2023:

בראהמס+
 ,11.2.23 ,28.1.23 ,14.1.23 ,24.12.22 ,5.11.22 ,22.10.22

20.5.23 — 7 קונצרטים

הצליל המפואר של הפסנתר
15.10.22, 25.3.23, 1.4.23, 29.4.23 — 4 קונצרטים

אנסמבל מילניום/רביעיית טוסקניני
 ,4.3.23 ,18.2.23 ,21.1.23 ,17.12.22 ,26.11.22 ,8.10.22

15.4.23, 13.5.23, 24.6.23, 15.7.23 — 10 קונצרטים

מוסיקה קאמרית במיטבה
 ,7.1.23 ,31.12.22 ,10.12.22 ,3.12.22 ,19.11.22 ,12.11.22

25.2.23, 27.5.23, 8.7.23 — 9 קונצרטים

"מצויינות — דור העתיד"
 ,23.12.22 ,9.12.22 ,25.11.22 ,11.11.22 ,28.10.22 ,14.10.22

 ,12.5.23 ,28.4.23 ,14.4.23 ,31.3.23 ,17.3.23 ,20.1.23 ,6.1.22

23.6.23 — 14 קונצרטים

קונצרטים מיוחדים
 — 7.7.23  ,1.4.23  ,3.3.23  ,17.2.23  ,4.2.23  ,3.2.23

6 קונצרטים

צלילי חליל בעין כרם
29.10.22. 11.3.23, 22.4.23, 1.7.23 — 4 קונצרטים



כרטיסים ומנויים:

כרטיסים בודדים:

ימי שבת: מחיר רגיל 85 ₪ | זכאי הנחה 70 ₪*

ימי שישי: מחיר רגיל 50 ₪ | זכאי הנחה 40 ₪*

מנויים:

מנוי זוגי ללא הנחה ל-10 קונצרטים בשבת לפי בחירה — 1,300 ₪ )לפי 65 ₪ לכרטיס(

מנוי זוגי לזכאי הנחה* ל-10 קונצרטים בשבת לפי בחירה — 1,000 ₪ )לפי 50 ₪ לכרטיס(

מנוי זוגי ללא הנחה ל-20 קונצרטים בשבת לפי בחירה — 2,400 ₪ )לפי 60 ₪ לכרטיס(

מנוי זוגי לזכאי הנחה* ל-20 קונצרטים בשבת לפי בחירה — 1,800 ₪ )לפי 45 ₪ לכרטיס(

מנוי זוגי ללא הנחה לכל הקונצרטים בימי שבת  — 3,500 ₪ )לפי 55 ₪ לכרטיס(

מנוי זוגי לזכאי הנחה* לכל הקונצרטים בימי שבת — 2,800 ₪ )לפי 40 ₪ לכרטיס(

זכאי הנחה — אזרחים ותיקים, סטודנטים, חיילים, תושבי מטה יהודה, ילדים עד גיל 10  *

 לבעלי מנויים של העונה הקודמת המעוניינים לשמור את מקומותיהם, 
חידוש המנויים יהיה עד 10.9.2022

בונוסים מיוחדים לרוכשי מנויים:

לרוכשי מנוי לכל הקונצרטים בימי שבת:  ♪
כניסה חופשית על-בסיס מקום פנוי לכל הקונצרטים בימי שישי

לרוכשי מנוי של עשרים קונצרטים:  ♪
כניסה חופשית על-בסיס מקום פנוי ל-20 קונצרטים בימי שישי

לרוכשי מנוי של עשרה קונצרטים:  ♪
כניסה חופשית על-בסיס מקום פנוי ל-10 קונצרטים בימי שישי

 טל: 02-6414250 | פקס: 02-6411413

edentamir.musiccenter@gmail.com | www.edentamir.org

הזכות לשינויים שמורה



אוקטובר | 2022

שבת, 8.10.22 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
קונצרט פתיחת העונה

חגיגת כלי קשת – 32 מיתרים על במה אחת
מנדלסון  — שמיניית כלי קשת 

במי במול מז'ור, אופוס 20
באך  — קונצ'רטו לשני כינורות ברה מינור, רי"ב 1043

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

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, 
גלעד ריבקין, ארי ויליאמסון, כינורות

דמיטרי רטוש, ישעיהו גינצבורג, ויולה
פליקס נמירובסקי, יעקב קאשין, צ'לו

שישי, 14.10.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

מיצירות בטהובן, שומאן ופראנק

נהר אליעז, צ'לו
אמיר רון, פסנתר

שבת, 15.10.22 ⋅ 11:00 בבוקר
הצליל המפואר של הפסנתר

אוקסנה יבלונסקיה וחברים
רק שופן

סונטה לפסנתר ולצ'לו בסול מינור, אופוס 65
מבוא ופולונז בריליינטה לפסנתר ולצ'לו, אופוס 3

7 מזורקות, 7 נוקטורנים, ברקרולה ועוד

אוקסנה יבלונסקיה, פסנתר
דמיטרי יבלונסקי, צ'לו

שבת, 22.10.22 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

בטהובן  — שלישיית פסנתר בסי במול מז'ור, 
אופוס 97, "ארכידוכס"

בראהמס  — רביעיית פסנתר מס' 2 
בלה מז'ור, אופוס 26

נתאי צרי, כינור
טלי קרביץ, ויולה

הלל צרי, צ'לו
דרור זמל, פסנתר

שישי, 28.10.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

שומאן  — רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47
בטהובן  — סונטה מס' 29 בסי במול מז'ור, 

אופוס 106 "האמרקלוויר"

דוד רוט, כינור
עידן חייט, ויולה
זהר יצחק, צ'לו

דני דבורקין, פסנתר
תומר רובינשטיין, פסנתר

שבת, 29.10.22 ⋅ 11:00 בבוקר
צלילי חליל בעין כרם – נעם בוכמן וחברים

נעם בוכמן עם שיר זמל – בעיקר שוברט
שוברט  — סרנדה, בעיבוד תיאובלד בהם

שוברט  — וריאציות לחליל ולפסנתר, 
“פרחים יבשים”, ד. 802

עודד זהבי  — "שחק” )בכורה עולמית(
שוברט  — סונטה לארפג’יונה 

ולפסנתר בלה מינור, ד. 821
שוברט  — “בת הדייג”, בעיבוד תיאובלד בהם

נעם בוכמן, חליל
שיר זמל, פסנתר



נובמבר | 2022

שבת, 5.11.22 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

ארנסקי  — שלישיית פסנתר מס' 1 
ברה מינור, אופוס 32

בראהמס  — שלישיית פסנתר 
מס' 1 בסי מז'ור, אופוס 8

אלינא גורביץ', כינור
יוני גוטליבוביץ', צ'לו

אילן לוין, פסנתר

שישי, 11.11.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

קונצרט בביצוע זמרי "מיתר" אופרה 
סטודיו של האופרה הישראלית

שבת, 12.11.22 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

שומאן  — 3 קטעי פנטזיה אופוס 73
ברהמס  — סונטה מס' 1 לפסנתר 

ולצ'לו במי מינור, אופוס 38
גריג  — סונטה לפסנתר ולצ'לו בלה מינור, אופוס 36

אריאל טושינסקי, צ'לו
מירי ימפולסקי, פסנתר

שבת, 19.11.22 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

טריו בן חיים – בוקר וינאי
בטהובן  — שלישיית פסנתר 
במי במול מז'ור, אופוס 1/1

בטהובן  — שלישיית פסנתר ברה מז'ור, 
אופוס 70/1 "הרוחות"

שוברט  — שלישיית פסנתר מס' 1 
בסי במול מז'ור, אופוס 99

גיא פיגר, כינור
יותם ברוך, צ'לו

רון טרכטמן, פסנתר

שישי, 25.11.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

פסנתרנים זוכי תחרויות
נעה קפליושניק, אלון קריב

שבת, 26.11.22 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
שוברט  — חמישיית פסנתר 

בלה מז’ור, ד. 667 “דג השמך”
דבוז’ק  — רביעיית פסנתר מס’ 2 

במי במול מז’ור, אופוס 87

יבגניה פיקובסקי, כינור
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ’לו
אורי ארבל, קונטרבס

מיכאל זרצקל, פסנתר



דצמבר | 2022

שבת, 3.12.22 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

שלושת הבי"תים
באך  — סונטה לכינור ולמקלדת 

אובליגטו בלה מז'ור, רי"ב 1015
בטהובן  — סונטה מס' 5 לפסנתר ולכינור 

בפה מז'ור, אופוס 24 "האביב"
בראהמס  — סונטה לפסנתר ולויולה 

במי במול מז'ור, אופוס 120/2

ורה ויידמן, כינור
עמנואל קרסובסקי, פסנתר

שישי, 9.12.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

טריו דליריה
בטהובן  - שלישיית פסנתר ברה מז'ור, 

אופוס 70/1 "הרוחות"
שוברט  – שלישיית פסנתר מס‘ 2 

במי במול מז‘ור, אופוס 100

דיויד סטרונגין, כינור
אוריה טוטר, צ'לו

אלישע קרביץ, פסנתר

שבת, 10.12.22 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

אנסמבל מודוס
מוצרט  — רביעיית פסנתר מס' 2 

במי במול מז'ור, ק. 493
שומאן  — רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47

יאיר קלס, כינור
יורם יונגרמן, ויולה

חגית גלזר, צ'לו
רון רגב, פסנתר

שבת, 17.12.22 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
עם נעם בוכמן ודרור זמל
האב הבן ורוח הקונצ'רטו

י.ס. באך  — קונצ'רטו ברנדנבורגי מס' 5 לחליל, 
כינור ומקלדת ברה מז'ור, רי"ב 1050

ק.פ.ע. באך  — קונצ'רטו למקלדת במי מינור, ווטקן 15
ק.פ.ע. באך  — קונצ'רטו לחליל בלה מינור, ווטקן 166

י.ס. באך  — קונצ'רטו לכינור בלה מינור, רי"ב 1041

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
נעם בוכמן, חליל

דרור זמל, פסנתר

שישי, 23.12.22 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

זוכי תחרות כאן קול המוזיקה לאמן הצעיר

שבת, 24.12.22 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

שומאן  — קטעי פנטסיה אופוס 73, בעיבוד 
יונתן קרת לקלרינט ומיתרים

מוצרט  — רביעיית קלרינט בסי במול מז'ור, בעיבוד 
של בן תקופתו של מוצרט לסונטה לכינור ק. 378

ברהמס  — חמישיית קלרינט בסי מינור, אופוס 115

גלעד הראל, קלרינט
סעידה ברלב, שרון כהן, כינורות

מתן נוסימוביץ', ויולה
יוני גוטליבוביץ', צ'לו

שבת, 31.12.22 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

אוקסנה יבלונסקיה וחברים
G. 4 ,בוקריני  — סונטה לצ'לו בלה מז'ור

פראנק  — סונטה לפסנתר ולכינור 
בלה מז'ור, בגירסה לצ'לו

רחמנינוב  — סונטה לפסנתר ולצ'לו 
בסול מינור, אופוס 19

אוקסנה יבלונסקיה, פסנתר
הלל צרי, צ'לו



ינואר | 2023

שישי, 6.1.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים 
מצטיינים, זוכי תחרויות

שבת, 7.1.23 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

מוצרט  — חמישיית פסנתר וכלי 
נשיפה במי במול מז'ור, ק. 452

בטהובן  — חמישיית פסנתר וכלי נשיפה 
במי במול מז'ור, אופוס 16

FP 43 ,פולנק  — טריו לפסנתר, בסון ואבוב

הילה צברי, אבוב
יגאל לוין, קלרינט

רותם ניר, בסון
גל גוטמן, קרן יער

בתיה מורביץ, פסנתר

שבת, 14.1.23 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

טריו בן חיים עם יובל גוטליבוביץ'
שוברט  — שלישיית פסנתר מס' 2 

במי במול מז'ור, אופוס 100
בראהמס  — רביעיית פסנתר מס' 3 

בדו מינור, אופוס 60

גיא פיגר, כינור
יותם ברוך, צ'לו

רון טרכטמן, פסנתר
עם יובל גוטליבוביץ', ויולה

שישי, 20.1.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

המקהלה הקאמרית של ביה"ס למוזיקה 
ע"ש בוכמן-מהטה, אוניברסיטת תל אביב

רונן ברשבסקי, מנצח

שבת, 21.1.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
באך  — סונטה מס' 4 לכינור ומקלדת 

בדו מינור, רי"ב 1017
בטהובן  — סונטה מס' 2 לפסנתר 

ולכינור בלה מז'ור, אופוס 12/2
ויינברג  — רפסודיה מולדבית, אופוס 47/3

בטהובן  — סונטה מס' 7 לפסנתר 
ולכינור בדו מינור, אופוס 30/2

ז'ניה פיקובסקי, כינור
יוליה גורביץ', פסנתר

שבת, 28.1.23 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+
בוקר בדו

מנדלסון  — שלישיית פסנתר 
מס' 2 בדו מינור, אופוס 66

בראהמס  — שלישיית פסנתר 
מס' 2 בדו מז'ור, אופוס 87

דימה פוצ'יטרי, כינור
הרן מלצר, צ'לו

שיר זמל, פסנתר



פברואר | 2023

שישי, 3.2.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
קונצרט מיוחד

מוסיקה לקריין ולפסנתר
עומר פרנקל, קריין
דרור זמל, פסנתר

שבת, 4.2.23 ⋅ 11:00 בבוקר
קונצרט מיוחד

אמנות הליד
שומאן  — לידרקרייס, אופוס 39
ראוול  — חמישה שירים יווניים

מבחר שירים מאת שוברט, מאהלר ושטראוס

מירב ברנע, סופרן
אריאל הלוי, פסנתר

שבת, 11.2.23 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

חמישיית תל אביב
WoO 28 ,"בטהובן  — וריאציות "לה צ'ידרם

ברהמס  — וריאציות על נושא של הנדל אופוס 24, 
בעיבודו של מרדכי רכטמן )בכורה עולמית(

ראוול  — קברו של קופרן, בעיבודו של מייסון ג'ונס
באך  — קאנון מתוך אמנות הפוגה לחליל ולבסון
הינדמית  — מוזיקה קאמרית קטנה, אופוס 24/2

רואי אמוץ, חליל
דימה מלכין, אבוב

דני ארדמן, קלרינט
איתמר לשם, קרן

נדב כהן, בסון

שישי, 17.2.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
קונצרט מיוחד

אנסמבל פינאלה
מנדלסון  — חמישיית כלי קשת מס׳ 

2 בסי במול מז׳ור, אופוס 87
שנברג  — ליל הוד - שישיית כלי קשת אופוס 4

שבת, 18.2.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
בראהמס  — חמישיית פסנתר בפה מינור, אופוס 34ב

בטהובן  — סונטה מס' 9 לפסנתר ולכינור 
בלה מז'ור, אופוס 47 "קרויצר"

ינאצ'ק  — רביעיית מיתרים מס' 1, "סונטת קרויצר"

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
מיכאל זרצקל, פסנתר

שבת, 25.2.23 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

בטהובן  — שלישייה לקלרינט, צ'לו 
ופסנתר בסי במול מז'ור, אופוס 11

פיאצולה  — ארבע העונות של בואנוס איירס
בראהמס  — שלישייה לקלרינט, צ'לו 

ופסנתר בלה מינור, אופוס 114

איליה שוורץ, קלרינט
קיריל מיכנובסקי, צ'לו
יוליה גורביץ', פסנתר



מרץ | 2023

שישי, 3.3.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
הצליל המפואר של הפסנתר

קונצרט מיוחד
רסיטל אורח של מכון אלדוול

מאסטרו ג'פרי סוון )ארה"ב( – פסנתר
S. 427 ,ליסט  — ערבים וינאיים

S. 173/3 ,ליסט  — ברכת האל בבדידות
S. 514 ,1 'ליסט  — מפיסטו ואלס מס

שוברט  — סונטה בסי במול מז'ור, ד. 960

שבת, 4.3.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
מוצרט  — רביעיית כלי קשת מס' 19 

בדו מז'ור, ק. 465 "הדיסוננסים"
שומאן  — חמישיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס 44

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
יוני פרחי, פסנתר

שבת, 11.3.23 ⋅ 11:00 בבוקר
צלילי חליל בעין כרם – נעם בוכמן וחברים

הקסם הצרפתי – חליל ונבל
סונטות מאת ק.פ.ע. באך, מוצרט, שפוהר

סן-סנס  — רומנסה
ויצירות מאת פורה, איבר וגוסק

נעם בוכמן, חליל
יוליה רובינסקי, נבל

שישי, 17.3.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

מקהלת "אנקור" ע"ש יהושוע טוטנאור
דפנה בן יוחנן, מנצחת

שבת, 18.3.23 ⋅ 11:00 בבוקר
I מוסיקה עתיקה מעין כרם

אנסמבל פניקס בכלים עתיקים
באך  — אמנות הפוגה, רי"ב 1080

טלי גולדברג,  כינור בארוק
אלמה מאייר,  קֹורנטו וחלילית
רחל רינגלשטיין,  ויולה בארוק

סוניה נבות,  ויולה דה גמבה ֶטנֹור
מירנה הרצוג,  ויולה דה גמבה באס

שבת, 25.3.23 ⋅ 11:00 בבוקר
הצליל המפואר של הפסנתר

דואו הפסנתר הירושלמי – בוקר 
וינאי בפסנתר 4 ידיים

מוצרט  — סונטה בפה מז'ור, ק. 497
שוברט  — פנטסיה בפה מינור, ד. 940

מוצרט  — סונטה בדו מז'ור, ק. 521
שוברט  — אלגרו בלה מינור, ד. 947 "סערות החיים"

שיר זמל, דרור זמל, פסנתר

שישי, 31.3.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

קונצרט בביצוע סולנים ואנסמבלים 
מצטיינים, זוכי תחרויות



אפריל | 2023

שבת, 1.4.23 ⋅ 11:00 בבוקר
הצליל המפואר של הפסנתר
רסיטל מיוחד – בנימין הוכמן

שוברט  — סונטה בסול מז'ור, ד. 894
שומאן  — פנטסיה בדו מז'ור, אופוס 17

דביוסי  — מבחר יצירות

בנימין הוכמן, פסנתר

שישי, 14.4.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

קונצרט בביצוע זמרי "מיתר" אופרה 
סטודיו של האופרה הישראלית

שבת, 15.4.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
צ'ייקובסקי  — שישיית כלי קשת ברה מינור, 

אופוס 70 "מזכרת מפירנצה"
בראהמס  — שישיית כלי קשת מס' 1 

בסי במול מז'ור, אופוס 18

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, שמחה חלד, צ'לו

שבת, 22.4.23 ⋅ 11:00 בבוקר
צלילי חליל בעין כרם - נעם בוכמן וחברים

מוצרט/באך  — מבחר פוגות
י.ס. באך  — סוויטה תזמורתית מס' 2 לחליל 

ולכלי קשת בסי מינור, רי"ב 1067
ק.פ.ע. באך  — קונצ'רטו לחליל ברה מינור, ווטקן 22

K. 157 ,מוצרט  — רביעיית כלי קשת מס' 4 בדו מז'ור

נעם בוכמן, חליל
גלעד הילדסהיים, יורם ליבנה, כינורות

עירית ליבנה, ויולה
יורם אלפרין, צ'לו

שישי, 28.4.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

קונצרט עם זוכי תחרויות האביב של 
קרן התרבות אמריקה ישראל

שבת, 29.4.23 ⋅ 11:00 בבוקר
הצליל המפואר של הפסנתר

חוגגים 150 לרחמנינוב!
מכלול היצירות לשני פסנתרים, פסנתר 

בארבע ידיים ופסנתר בשש ידיים
עם אנסמבל הפסנתרנים ״מולטיפיאנו״

סוויטה מס׳ 1 ל-2 פסנתרים אופוס 5
סוויטה מס׳ 2 ל-2 פסנתרים אופוס 17
6 קטעים לפסנתר ב-4 ידיים אופוס 11

2 קטעים לפסנתר ב-6 ידיים )1891(
״רפסודיה רוסית״ ל-2 פסנתרים )1891(

״פולקה איטלקית״ ו״רומנסה״ לפסנתר ב-4 ידיים

תומר לב, ברניקה גליקסמן, 
נמרוד מאירי-הפטל, אלון קריב, פסנתר



מאי | 2023

שבת, 6.5.23 ⋅ 11:00 בבוקר
II מוסיקה עתיקה מעין כרם

אנסמבל פניקס בכלים עתיקים
"באך בצרפת וקופרן בגרמניה"
באך  — פתיחה בפה מז'ור, רי"ב 820

קופרן  — "האומות"  — סונטות וסוויטות למיתרים 
ולקונטינואו, כרך שלישי "הקיסרי"

באך  — פתיחה בסגנון צרפתי, רי"ב 831, בגירסה 
לכלי קשת ולקונטינואו מאת אלון שאב

נעם שוס, ליליה סלבני,  כינור בארוק
מירנה הרצוג,  ויולה דה גמבה

מרינה מינקין,  צ'מבלו

שישי, 12.5.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד

המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה 
למוסיקה ולמחול בירושלים

סטנלי ספרבר, מנצח

שבת, 13.5.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
צ'ייקובסקי  — שלישיית פסנתר בלה מינור, אופוס 50

שוסטקוביץ'  — רביעיית כלי קשת 
מס' 3 בפה מז'ור, אופוס 73

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
דרור זמל, פסנתר

שבת, 20.5.23 ⋅ 11:00 בבוקר
בראהמס+

שמחה חלד וחברים
בטהובן  — סונטה מס' 2 לפסנתר 

ולצ'לו בסול מינור, אופוס 5/2
דבוז'ק  — שלישיית פסנתר מס' 4 

במי מינור, אופוס 90 "דומקי"
בראהמס  — שלישיית פסנתר 

מס' 3 בדו מינור, אופוס 101

דימה פוצ'יטרי, כינור
שמחה חלד, צ'לו

מיכאל זרצקל, פסנתר

שבת, 27.5.23 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

רביעיית היידן הישראלית עם טל חיים סמנון
שומאן  — רביעיית כלי קשת בלה מז'ור, אופוס 41/3

פרנק  — חמישיית פסנתר בפה מינור

אייל קלס, סבטלנה סימנובסקי, כינורות
מרתה סיקורה, ויולה

חגית גלזר, צ'לו
טל חיים סמנון, פסנתר



יוני | 2023

שישי, 2.6.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שבת, 3.6.23 ⋅ 11:00 בבוקר
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שישי, 9.6.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שבת, 10.6.23 ⋅ 11:00 בבוקר
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שישי, 16.6.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שבת, 17.6.23 ⋅ 11:00 בבוקר
פסטיבל ישראל

פרטים יבואו

שישי, 23.6.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
סדרת "מצויינות" – דור העתיד
זוכי התחרות ע"ש דינה תורגמן 

למוזיקה קאמרית
האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים

שבת, 24.6.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
בטהובן  — רביעיית כלי קשת מס' 14 

בדו דיאז מינור, אופוס 131
שומאן  — רביעיית פסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
יוני פרחי, פסנתר



יולי | 2023

שבת, 1.7.23 ⋅ 11:00 בבוקר
צלילי חליל בעין כרם – נעם בוכמן וחברים

פנטזיות לחליל ופסנתר
פנטסיות מאת פורה, גובר, טלמן, 

דופלר, עודד זהבי, מוצרט ועוד

נעם בוכמן, חליל
רון טרכטמן, פסנתר

שישי, 7.7.23 ⋅ 12:00 בצוהריים
קונצרט מיוחד

אנסמבל פינאלה
דבוז'ק  — שישיית מיתרים בלה מז'ור, אופוס 48

צ'ייקובסקי  — שישיית כלי קשת ברה מינור, 
אופוס 70 "מזכרת מפירנצה"

שבת, 8.7.23 ⋅ 11:00 בבוקר
מוסיקה קאמרית במיטבה

מוצרט  — שלישיית פסנתר בדו מז'ור, ק. 548
שומאן  — שלישיית פסנתר מס' 1 

ברה מינור, אופוס 63
ראוול  — שלישיית פסנתר בלה מינור

הדס פבריקנט, כינור
יוני גוטליבוביץ', צ'לו

עינת פבריקנט, פסנתר

שבת, 15.7.23 ⋅ 11:00 בבוקר
אנסמבל הבית – אנסמבל מילניום/

רביעיית טוסקניני וחברים
קונצרט סיום העונה

דבוז'ק  — רביעיית מיתרים מס' 12 
בפה מז'ור, אופוס 96 "האמריקאית"

מבחר קטעי ג'אז, טנגו וכלייזמר

יבגניה פיקובסקי, אסף מעוז, כינורות
דמיטרי רטוש, ויולה

פליקס נמירובסקי, צ'לו
יונתן הדס, קלרינט
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Jul | 2023

Saturday, 1.7.23 • 11:00 a.m.
Flute Sounds in Ein Kerem – 
Noam Buchman and Friends
Fantasies for Flute and Piano

Fantasies by Faure, Gaubert, Telemann, 
Oded Zehavi, Mozart and more

Noam Buchman, flute
Ron Trachtman, piano

Friday, 7.7.23 • 12:00 noon
A Special Concert
Ensemble Finale

Dvorak  – String Sextet in A Major, Op. 48
Tchaikovsky  – Souvenir de Florence 
for string sextet, Op.70

Saturday, 8.7.23 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music

Mozart  – Piano Trio in C Major, K. 548
Schumann  – Piano Trio No. 1 in D minor, Op. 63
Ravel  – Piano Trio in A minor

Hadas Fabrikant, violin
Yoni Gotlibovich, cello
Einat Fabrikant, piano

Saturday, 15.7.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends
Season's Final Concert

Dvorak  – String Quartet no. 12 in F Major, Op. 96 “American”
A selection of Jazz, Tango and Klezmer pieces

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Jonathan Hadas, clarinet



June | 2023

Friday, 2.6.23 • 12:00 noon
Israel Festival

TBD

Saturday, 3.6.23 • 11:00 a.m.
Israel Festival

TBD

Friday, 9.6.23 • 12:00 noon
Israel Festival

TBD

Saturday, 10.6.23 • 11:00 a.m.
Israel Festival

TBD

Friday, 16.6.23 • 12:00 noon
Israel Festival

TBD

Saturday, 17.6.23 • 11:00 a.m.
Israel Festival

TBD

Friday, 23.6.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Winners of the Dina Turgeman 
Chamber Music Competition
�e Jerusalem academy of music and dance

Saturday, 24.6.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Beethoven  – String Quartet No.14 
in C sharp minor, Op. 131
Schumann  – Piano Quartet in E flat Major, Op. 47

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Yoni Farhi, piano



May | 2023

Saturday, 6.5.23 • 11:00 a.m.
Early Music From Ein Kerem II
Ensemble PHOENIX on period instruments
Bach in France, Couperin in Germany

Bach  – Overture in F Major, BWV 820
Couperin  – Les Nations  – Sonatas and 
suites, Troisième Ordre L'Impériale
Bach  – Overture in the French Style in B minor, 
transcribed for strings and continue by O. Schab

Noam Schuss, Lilia Slavny,  baroque violins
Myrna Herzog,  viola da gamba
Marina Minkin, harpsichord

Friday, 12.5.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
�e Jerusalem Academy Chamber Choir

Stanley Sperber, conductor

Saturday, 13.5.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Tchaikovsky  – Piano Trio in A minor, Op. 50
Shostakovich  – String Quartet 
No. 3 in F Major, Op. 73

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Dror Semmel, piano

Saturday, 20.5.23 • 11:00 a.m.
Brahms+
Simca Heled and Friends

Beethoven  – Sonata No. 2 for piano 
and cello in G minor, Op. 5/2
Dvorak  – Piano Trio No. 4 in 
E minor, Op. 90 “Dumky”
Brahms  – Piano Trio No. 3 in C minor, Op. 101

Dima Pocitari, violin
Simca Heled, cello
Michael Zartsekel, piano

Saturday, 27.5.23 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music
�e Israel Haydn String Quartet 
with Tal Haim Samnon

Schumann  – String Quartet in A Major, Op. 41/3
Franck  – Piano Quintet in F minor

Eyal Kless, Svetlana Simannovsky, violins
Marta Sikora, viola
Hagit Glaser, cello
Tal Haim Samnon, piano



April | 2023

Saturday, 1.4.23 • 11:00 a.m.
The Glorious Sound of the Piano
A Special Recital – Benjamin Hochman

Schubert  – Sonata in G Major, D. 894
Schumann  – Fantasy in C Major, Op. 17
Debussy  – Works TBD

Benjamin Hochman, piano

Friday, 14.4.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Singers of “Meitar” Opera 
Studio of the Israel Opera

Saturday, 15.4.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Tchaikovsky  – String Sextet in D minor, 
Op. 70 “Souvenir de Florence”
Brahms  – String Sextet No. 1 in B flat Major, Op. 18

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, Simca Heled, cello

Saturday, 22.4.23 • 11:00 a.m.
Flute Sounds in Ein Kerem – 
Noam Buchman and Friends

Mozart/Bach  – A selection of fugues
J. S. Bach  – Orchestral Suite No. 2 for flute 
and strings in A minor, BWV 1067
C. P. E. Bach  – Concerto for 
flute in D minor, Wq. 22
Mozart  – String Quartet No. 4 in C Major, K. 157

Noam Buchman, flute
Gilad Hildesheim, Yoram Livne, violins
Irit Livne, viola
Yoram Alperin, cello

Friday, 28.4.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Winners of the Aviv Competition 
America Israel Cultural Foundation

Saturday, 29.4.23 • 11:00 a.m.
The Glorious Sound of the Piano
Celebrating 150 for Rachmaninoff!

The complete works for 2 pianos, 
piano 4 hands and 6 hands
MultiPiano Ensemble

Suite No. 1 for 2 pianos, Op. 5
Suite No. 2 for 2 pianos, Op. 17
6 pieces for piano 4 hands, Op. 11
2 pieces for piano 6 hands (1891)
Russian Rhapsody for 2 pianos (1891)
Polka Italienne and Romance, for piano 4 hands

Tomer Lev, Berenika Glixman, Nimrod Meiri-
Haftel, Alon Kariv – piano



March | 2023

Friday, 3.3.23 • 12:00 noon
The Glorious Sound of the Piano
A Special Concert
A Guest of the Aldwell Institute
Maestro Jeffrey Swann (USA) – Piano

Liszt  – Soirées de Vienne, S. 427
Liszt  – Bénédiction de Dieu dans 
la Solitude, S. 173/3
Liszt  – Mephisto Waltz No. 1, S. 514
Schubert  – Sonata in B flat Major, D. 960

Saturday, 4.3.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Mozart  – String Quartet No. 19 in 
C Major, K. 465 “Dissonance”
Schumann  – Piano Quintet in E flat Major, Op. 44

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Yoni Farhi, piano

Saturday, 11.3.23 • 11:00 a.m.
Flute Sounds in Ein Kerem – 
Noam Buchman and Friends
�e French Charm

Sonatas by CPE Bach, Mozart, Spohr
Saint-Saens  – Romance
Works by Faure, Ibert and Gossec

Noam Buchman, flute
Yulia Rovinsky, harp

Friday, 17.3.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
�e Joshua Tuttenauer Choir – “Ankor”

Dafna Ben Yohanan, conductor

Saturday, 18.3.23 • 11:00 a.m.
Early Music From Ein Kerem I
Ensemble PHOENIX on period instruments

Bach  – The Art of Fugue, BWV 1080

Tali Goldberg,  baroque violin
Alma Mayer cornetto, recorder
Rachel Ringelstein,  baroque viola
Sonia Navot,  tenor viol
Myrna Herzog,  bass viol

Saturday, 25.3.23 • 11:00 a.m.
The Glorious Sound of the Piano
�e Jerusalem Piano Duo – A Viennese 
Morning – Piano 4 Hands

Mozart  – Sonata in F Major, K. 497
Schubert  – Fantasy in F minor, D. 940
Mozart  – Sonata in C Major, K. 521
Schubert  – Allegro in A minor, 
D. 947 “Lebensstürme”

Shir Semmel, Dror Semmel, piano

Friday, 31.3.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Outstanding Young Soloists and Ensembles



February | 2023

Friday, 3.2.23 • 12:00 noon
A Special Concert
Music for Narrator and Piano

Omer Frenkel, narrator
Dror Semmel, piano

Saturday, 4.2.23 • 11:00 a.m.
A Special Concert
�e Art of the Lied

Schumann  – Liederkreis Op. 39
Ravel  – 5 Greek Songs
Lieder by Schubert, Mahler and Strauss

Merav Barnea, soprano
Ariel Halevy, piano

Saturday, 11.2.23 • 11:00 a.m.
Brahms+
Tel Aviv Wind Quintet

Beethoven  – Variations on “Là ci 
darem la mano”, WoO 28
Brahms  – Variations and Fugue on a 
Theme by Handel, Op. 24, transcribed 
by M. Rechtman (world premiere)
Ravel  – Le Tombeau De Couperin, 
transcribed by M. Jones
Bach  – A Canon from The Art of Fugue 
for flute and bassoon, BWV1080
Hindemith  – Little Chamber Music, Op. 24/2

Roy Amotz, flute
Dima Malkin, oboe
Danny Erdman, clarinet
Itamar Leshem, horn
Nadav Cohen, bassoon

Friday, 17.2.23 • 12:00 noon
A Special Concert
Ensemble Finale

Mendelssohn  – String Quintet 
No. 2 in B flat Major, Op. 87
Schoenberg  – Verklärte Nacht Op. 4

Saturday, 18.2.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Brahms  – Piano Quintet in F minor, Op. 34b
Beethoven  – Sonata no. 9 for piano and 
cello in A Major, Op. 47 “Kreutzer”
Janacek  – String Quartet No. 1 “Kreutzer Sonata”

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Michael Zartsekel, piano

Saturday, 25.2.23 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music

Beethoven  – Trio for clarinet, cello and 
piano in B flat Major, Op. 11
Piazzolla  – Four Seasons of Buenos Aires
Brahms  – Trio for clarinet, cello and 
piano in A minor, Op. 114

Ilya Schwartz, clarinet
Kirill Mihanovsky, cello
Julia Gurvitch, piano



January | 2023

Friday, 6.1.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Outstanding Young Soloists and Ensembles

Saturday, 7.1.23 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music

Mozart  – Quintet for piano and 
winds in E flat Major, K452
Beethoven  – Quintet for piano and 
winds in E flat Major, Op. 16
Poulenc  – Trio for piano, oboe and bassoon., FP 43

Hila Zabari Peleg, oboe
Igal Levin, clarinet
Rotem Nir, bassoon
Gal Guttman, horn
Batia Murvitz, piano

Saturday, 14.1.23 • 11:00 a.m.
Brahms+
�e Ben Haim Trio with Yuval Gotlibovich

Schubert  – Piano Trio no. 2 in E flat Major, Op. 100
Brahms  – Piano Quartet no. 3 in C minor, Op. 60

Guy Figer, violin
Yotam Baruch, cello
Ron Trachtman, piano
Yuval Gotlibovich, viola

Friday, 20.1.23 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
�e Chamber Choir of the Buchmann-
Mehta School of Music

Ronen Borshevsky, conductor

Saturday, 21.1.23 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Bach  – Sonata no. 4 for violin and keyboard 
obligato in C minor, BWV 1017
Beethoven  – Sonata no. 2 for piano 
and violin in A Major, Op. 12/2
Weinberg  – Moldavian Rhapsody op.47/3
Beethoven  – Sonata no. 7 for piano 
and violin in C minor, Op. 30/2

Yevgenia Pikovsky, violins
Julia Gurvitch, piano

Saturday, 28.1.23 • 11:00 a.m.
Brahms+
A Morning in C

Mendelssohn  – Piano Trio No. 2 in C minor, Op. 66
Brahms  – Piano Trio No. 2 in C Major, Op. 87

Dima Pocitari, violin
Haran Meltzer, cello
Shir Semmel, piano



December | 2022

Saturday, 3.12.22 
• 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music
�e �ree B's

Bach  – Sonata No. 2 for 
violin and keyboard obligato 
in A Major, BWV 1015
Beethoven  – Sonata no. 5 
for piano and cello in 
F Major, Op. 24 “Spring”
Brahms  – Sonata for piano and 
viola in E flat Major, Op. 120/2

Vera Vaidman, violin
Emanuel Krasovsky, piano

Friday, 9.12.22 
• 12:00 noon
“Excellence” – Young 
Artists in Concert
Trio Delyria

Beethoven  – Piano Trio in D 
Major, Op. 70/2 “Ghost”
Schubert  – Piano Trio in No 
2 in E Flat Major, D.929

David Strongin, violin
Uriah Tutter, cello
Elisha Kravitz, piano

Saturday, 10.12.22 
• 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music
Ensemble Modus

Mozart  – Piano Quartet No. 2 
in E flat Major, K. 493
Schumann  – Piano Quartet 
in E flat Major, Op. 47

Yair Kless, violin
Yoram Youngerman, viola
Chagit Glazer, cello
Ron Regev, piano

Saturday, 17.12.22 
• 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/
Toscanini Quartet, Ensemble 
in Residence and Friends
With Noam Buchman 
and Dror Semmel
�e Father, the Son and 
the Concerto Spirit

J. S. Bach  – Brandenburg Concerto 
No. 5 for flute, violin, keyboard 
and strings in D Major, BWV 1050
C. P. E. Bach  – keyboard 
concerto in E minor, Wq. 15
C. P. E. Bach  – Flute concerto 
in A minor, Wq. 166
J. S. Bach  – Violin concerto 
in A minor, BWV 1041

Yevgenia Pikovsky, 
Asaf Maoz, violins
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Noam Buchman, flute
Dror Semmel, piano

Friday, 23.12.22 
• 12:00 noon
“Excellence” – Young 
Artists in Concert
Winners of the “Kan 
Voice of Music” Young 
Artists Competition

Saturday, 24.12.22 
• 11:00 a.m.
Brahms+
Gilad Harel and friends

Schumann  – 3 Fantasiestücke, 
Op. 73, transcribed for clarinet 
and string quartet by J. Keren
Mozart  – Clarinet Quartet 
in B flat Major, transcribed 
during the composer's period 
from violin sonata K. 378
Brahms  – Clarinet Quintet 
in B minor, Op. 115

Gilad Harel, clarinet
Saida Barlev, 
Sharon Cohen, violins
Matan Noussimovitch, viola
Yoni Gotlibovich, cello

Saturday, 31.12.22 
• 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music
Oxana Yablonskaya and friends

Boccherini  – Sonata for 
cello in A Major, G.4
Franck  – Sonata for piano and 
violin in A Major, version for cello
Rachmaninoff  – Sonata for piano 
and cello in G minor, Op. 19

Oxana Yablonskaya, piano
Hillel Zori, Cello



November | 2022

Saturday, 5.11.22 • 11:00 a.m.
Brahms+

Arensky  – Piano Trio no. 1 in D minor, Op. 32
Brahms  – Piano Trio no. 1 in B Major, Op. 8

Elina Gurevich, violin
Yoni Gotlibovitch, cello
Ilan Levin, piano

Friday, 11.11.22 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Singers of “Meitar” Opera 
Studio of the Israel Opera

Saturday, 12.11.22 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music

Schumann  – 3 Fantasiestücke, Op.73
Brahms  – Sonata No. 1 for piano 
and cello in E minor, Op. 38
Grieg  – Sonata for piano and 
cello in A minor, Op. 36

Ariel Tushinsky, cello
Miri Yampolsky, piano

Saturday, 19.11.22 • 11:00 a.m.
The Best of Chamber Music
A Viennese Morning – with �e Ben Haim Trio

Beethoven  – Piano Trio in E flat Major, Op. 1/1
Beethoven  – Piano Trio in D Major, 
Op. 70/2 “Ghost”
Schubert  – Piano Trio No. 1 in B flat Major, Op. 99

Guy Figer, violin
Yotam Baruch, cello
Ron Trachtman, piano

Friday, 25.11.22 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert
Outstanding pianists, competitions winners
Noa Kapelyushnik, Alon Kariv

Saturday, 26.11.22 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends

Schubertn  – Piano Quintet in 
A major, D.667, “Trout”
Dvorakn  – Piano Quartet No.2 
in E flat Major, Op.87

Yevgenia Pikovsky, violin
Dmitri Ratush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Uri Arbel, double bass
Michael Zartsekel, piano



October | 2022

Saturday, 8.10.22 • 11:00 a.m.
Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends
Opening Concert of the Season
A Celebration of Strings – 32 strings on 1 stage

Mendelssohn  – Octet in E flat Major, Op. 20
Bach  – Concerto for two violins 
in D minor, BWV 1043
Vivaldi  – Concerto for 4 violins, RV 580
Vivaldi  – “Summer” from the Four Seasons RV 315

Yevgenia Pikovsky, Asaf Maoz, 
Gilad Rivkin, Ari Vilhjálmsson, violins
Dmitri Ratush, Ishayahu Ginsburg, viola
Felix Nemirovsky, Yakov Kashin, cello

Friday, 14.10.22 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert

Works by Beethoven, Schumann and Franck

Nahar Eliaz, cello
Amir Ron, piano

Saturday, 15.10.22 • 11:00 a.m.
The Glorious Sound of the Piano
Oxana Yablonskaya and friends
An All Chopin Program

Sonata for piano and cello in G minor, Op. 65
Introduction and Polonaise Brillante, Op. 3
7 Mazurkas, 7 Nocturnes, Barcarolle and more

Oxana Yablonskaya, piano
Dmitry Yablonsky, Cello

Saturday, 22.10.22 • 11:00 a.m.
Brahms+

Beethoven  – Piano Trio in B flat Major, 
Op. 97 “Archduke”
Brahms  – Piano Quartet no. 2 in A Major, Op. 26

Nitai Zori, violin
Tali Kravitz, viola
Hillel Zori, cello
Dror Semmel, piano

Friday, 28.10.22 • 12:00 noon
“Excellence” – Young Artists in Concert

Schumann  – Piano Quartet in E flat Major, Op. 47
Beethoven  – Piano Sonata No. 29 in 
B flat Major, Op. 106 “Hammerklavier”

David Roth, violin
Idan Hayat, viola
Zohar Izhack, cello
Dani Dvorkin, piano
Tomer Rubinstein, piano

Saturday, 29.10.22 • 11:00 a.m.
Flute Sounds in Ein Kerem – 
Noam Buchman and Friends
Mostly Schubert

Schubertn  – Ständchen, arr. T. Böhm
Schubertn  – Variations on “Trockne Blumen”, D. 802
Oded Zehavin  – “SHAKHAK” (world premier)
Schubertn  – Sonata for Arpeggione 
and Piano in A minor, D. 821
Schubertn  – Das Fischermädchen, arr. T. Böhm

Noam Buchman, flute
Shir Semmel, piano



Tickets and subscriptions:

Single Tickets:

Saturdays: Regular price 85 NIS | Reduced price * 70 NIS

Fridays: Regular price 50 NIS | Reduced price* 40 NIS

Subscriptions

Regular Price:

2 Tickets for 10 Concerts, selected in advance: 1,300 NIS (i.e. 65 NIS per concert)

2 Tickets for 20 Concerts, selected in advance: 2,400 NIS (i.e. 60 NIS per concert)

2 Tickets for all the Concerts: 3,500 NIS (i.e. 55 NIS per concert)

Reduced Price:*

2 Tickets for 10 Concerts, selected in advance: 1,000 NIS (i.e. 50 NIS per concert)

2 Tickets for 20 Concerts, selected in advance: 1,800 NIS (i.e. 45 NIS per concert)

2 Tickets for all the Concerts: 2,800 NIS (i.e. 40 NIS per concert)

* Reduced Price: Senior Citizens, Students, Soldiers in uniform and New Immigrants.

Renewing subscribers who would like to retain the same 
seats should renew their subscription by 10.9.21

Bonuses for Subscribers:

♪ Subscription to all Saturday concerts:

Free entrance, subject to availability, to all Friday concerts.

♪ Subscription to 20 Saturday concerts:

Free entrance, subject to availability, to 20 Friday concerts

♪ Subscription to 10 Saturday concerts:

Free entrance, subject to availability, to 10 Friday concerts

Tel: 02-6414250 | Fax: 02-6411413
edentamir.musiccenter@gmail.com | www.edentamir.org

Subject to Change
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Greetings to friends of the Eden-Tamir Music Center and to all music lovers,

We are pleased to present the program of the forthcoming concert season, marking 54 years of musical 
activity.

Since two years ago, and starting officially this season, the Toscanini Quartet will be our Ensemble in 
Residence, alongside with Ensemble Millennium. �e Toscanini quartet is comprised from members 
of the Millennium Ensemble.

During the season, the Toscanini Quartet/Millennium Ensemble, together with guest artists, will 
perform the pinnacles of the chamber music repertoire – including string quartets and quintets, and 
piano quartets and quintets by Beethoven, Schubert, Schumann Brahms and Dvorak.

Furthermore, we would like to invite you to enjoy other series, such as “The Best of Chamber Music”, 
“Flute Sounds from Ein Kerem”, as well as our special concerts, including a concert performed by the 
“Phoenix Ensemble” on period instruments. �e “Glorious Sound of the Piano” series will continue, 
with artists such as Oxana Yablonskaya, Benjamin Hochman and Jeffrey Swann.

�is season, we will have a new series – Brahms+, which will present masterpieces by Brahms, alongside 
masterpieces by different composers which are closely connected to Brahms. �ese diverse concerts will 
be performed by leading artists and ensembles from Israel and guests from abroad.

�e Eden-Tamir Music Center in Ein Kerem welcomes the artists and ensembles from Israel and abroad 
who will take part in the different series. We are honored to invite you, the audience, to celebrate 54 
years of extensive activity, in such a magical venue.

Concert Season 2022-2023

Brahms+
22.10.22, 5.11.22, 24.12.22, 14.1.23, 28.1.23, 
11.2.23, 20.5.23 – 7 concerts

The Glorious Sound of the Piano
15.10.22, 25.3.23, 1.4.23, 29.4.23 – 4 Concerts

Ensemble Millennium/Toscanini Quartet, 
Ensemble in Residence and Friends
8.10.22, 26.11.22, 17.12.22, 21.1.23, 18.2.23, 
4.3.23, 15.4.23, 13.5.23, 24.6.23, 15.7.23 – 
10 Concerts

The Best of Chamber Music
12.11.22, 19.11.22, 3.12.22, 10.12.22, 31.12.22, 
7.1.23, 25.2.23, 27.5.23, 8.7.23 – 9 Concerts

“Excellence” – Young Artists in Concert
14.10.22, 28.10.22, 11.11.22, 25.11.22, 9.12.22, 
23.12.22, 6.1.22, 20.1.23, 17.3.23, 31.3.23, 
14.4.23, 28.4.23, 12.5.23, 23.6.23 – 14 Concerts

Special Concerts
3.2.23, 4.2.23, 17.2.23, 3.3.23, 1.4.23, 7.7.23 – 
6 Concerts

Flute Sounds in Ein Kerem
29.10.22. 11.3.23, 22.4.23, 1.7.23 – 4 Concerts
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