
 

  

 ארוחה לפני קונצרט    

 

 לפני כל קונצרט תוגש במטבח של רמה ארוחה עם תפריט יחודי לקונצרט,

 00:11-ביום חמישי ארוחת ערב ב

 .01:31-וביום ששי ארוחת בוקר ב 

 

 

 
 

 2עונה  – הקונצרטים הבאים     

 עוזרת מחקר לאשת פרופסור:  מבונוס למנויים קונצרט 21.72.72
 פסנתר-בס, רויטל חכמוב-פרן, אהוד שפיראסו-יעלה אביטל

71.7.71 
71.7.71 

 רביעיות פסנתר: 1ר קונצרט מספ
 רביעיית הפסנתר הישראלית

71.2.71 
71.2.71 

 : הצלע הרביעית של המשולש1קונצרט מספר 
 טריו ירושלים ורויטל חכמוב

71.1.71 
71.1.71 

 רסיטל –: רויטל 1קונצרט מספר 
 רויטל חכמוב

71.1.71 
71.1.71 

 חגיגת נשיפה ישראלית: 6קונצרט מספר 
 חמישיית הנשיפה הישראלית החדשה, רויטל חכמוב

1.1.71 
71.1.71 

 רומנטיקה צרפתית:  1 קונצרט מספר
 רביעית כרמל, יעלה אביטל, רויטל חכמוב

71.6.71 
71.6.71 

 דג השמך:  1נצרט מספר קו
 קונטרבס-ורה בועזסוןסופרן, א-, יעלה אביטלרביעיית הפסנתר הישראלית

 00:31וביום ו' בשעה   01:31ביום ה' בשעה ים הקונצרט

 www.pianonataf.org.ilם: לפרטים נוספי

 

 2 רקונצרט מספ
 ם השניים+יובט

  דואו פסנתר -סיון סילבר וגיל גרבורג 

          בהשתתפות: רויטל חכמוב, פסנתר

 72:11  ,27.72.72יום ו'     –  21:11, 21.72.72 יום ה'

 אולם הקשתות, נטף

 

 (1809–1847)  פליקס מנדלסון
  חלום ליל קיץ

 ידיים 4-גרסה מקורית של המלחין לפסנתר ב
 אוברטורה

 סקרצו
 אינטרמצו
 נוקטורנו

 מרש החתונה

 

 הפסקה  

 

 (7112 –7117) איגור סטרווינסקי 
  פטרושקה

 ידיים 4-גרסה מקורית של המלחין לפסנתר ב
 תמונה ראשונה: יריד עונת התענית
 תמונה שניה: חדרו של פטרושקה
 תמונה שלישית: חדרו של המורי

 תמונה רביעית: יריד התענית לעת ערב

 ( 1873–3194סרגיי רחמנינוב )

 לשש ידייםור ומנסה בלה מג'ר

 ור לשש ידייםג'ולס בלה מ

  



 

  גרבורג-סילבר פסנתרדואו 

ותוך זמן קצר  0991סיון סילבר וגיל גרבורג הקימו את הרכב הדואו שלהם בשנת 
הביקורות  זיקה הבינלאומי.הפכו לאחד הצמדים המוערכים בעולם המו

ארצות  11-נתרנים, הזוכים להצלחה ביותר מהבינלאומיות מהללות את צמד הפס
  .בחמש יבשות

   
הקונצרטים הרבים שלהם הביאו אותם לאולמות יוקרה בעולם כגון: קרנגי הול 

ולינקולן סנטר בניו יורק, אולם הפילהרמוני ו"קונצרטהאוז" בברלין, מוזיקווראיין 
נה, האודיטוריום של רומא, אולם פינלנדיה, בייג`ין, תיאטרון "קולון" בבואנוס בוי

  .איירס, ועוד רבים ומפורסמים
   

גרבורג מופיע בקביעות עם תזמורות מהטובות בעולם ביניהן, -דואו סילבר
התזמורת הקאמרית הגרמנית, הסימפונית של ברלין, הסימפונית של מלבורן, 

הקאמריות של מינכן ושטוטגרט, ובארץ  (NDR) גרמניה תזמורת הרדיו של צפון
עם הפילהרמונית הישראלית, תזמורת ירושלים רשות השידור, הקאמרטה 

  .הישראלית, התזמורת הקאמרית הישראלית ועוד
   

בין הפסטיבלים הגדולים בהם הופיעו אפשר למנות את: שלזוויג הולשטיין, 
ו, קרמלין במוסקבה, סרבנטינו הפסטיבל הישראלי, פסטיבל הקיץ של טוקי

במקסיקו, סגוביה בספרד. כמו כן מופיעים בקביעות בפסטיבלים רבים בגרמניה 
כגון פסאו, צוויקאו, היטצאקר, דונאו, אלטמול. חברי הדואו מכהנים כמנהלים 

 .האמנותיים של פסטיבל מוזיקה מאי ב"בראונלאגר" שבגרמניה

 
 


