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        תוכנית הקונצרט
    

אלדמע.ג/ שמר .נ/ שמר .נ    ירושלים של זהב 
כרמל. ד/ שריג . י/ שריג .י    אור וירושלים 
אלדמע.ג/ שמר .נ/ שמר .נ    שלג על עירי 
מוצרט. א.וו    Regina Coeli 1 פרק     
ריינברגר. ג.י    Stabat Mater  
  3 פרק Stabat Mater  ק'דבוז. א  
  5  פרקStabat Mater  ק'דבוז. א  
נדלה. פ.ג    Let God arise 2 פרק  
מוצרט. א.וו    Lacrymosa - Requiem 7 פרק  
אלדמע.ג/ שמר .נ/ אלתרמן .נ     ספני שלמה המלך 
מורס.ד/ וילנסקי .מ/ מאיר .נ     נערי בים ביתו 
גלעד.ש/ הירש .נ/ רוטבליט .י     זמר שכזה 

  

  המקהלה הקאמרית של טבעון

 . אנשי טבעון והסביבה,  זמרים55- ומונה כ1974המקהלה הקאמרית של טבעון נוסדה בשנת 
הרומנטית ומוסיקה , הקלאסית, הבארוק, קאפלה ויצירות אורטוריות מתקופות הרנסנס-רפרטואר המקהלה כולל יצירות א

  . לרבות מוזיקה ישראלית ושירי עמים, בת זמננו
עה המקהלה בטלביזיה הישראלית כמו כן הופי. ל"ברחבי הארץ ויצגה את ישראל גם בחו, המקהלה מופיעה בקהילה

גוש -בפסטיבל אבו. 2004 עד 1993בזמריות בירושלים בשנים , 1991, 1988בשנים  פסטיבל ווקאליזה בעכו, 1993
צרפת וגרמניה , )1985 ( הופיעה בספרד, בנוסף. 2007 ובשנת 2005, 2002, 2001, 2000, 1998, 1996, 1993  בשנים

 . 2002  ובפסטיבל נוישטיפט שבדרום טירול בשנת, 1999, 1994, 1991בשנים " אנטטאירופה ק"השתתפה ב , ) 1989 (
). 2005-2006(בחיפה " החג של החגים" ובפסטיבל   השתתפה המקהלה בפסטיבל למוזיקה יהודית בצפת2005בשנת 
בסימן , ן וגרמניהעם מקהלות מפוליבקרבת אושוויץ וסדרת קונצרטים   הוזמנה המקהלה לפולין למפגש מיוחד2007בשנת 

  . גישור על מכאובי העבר בעזרת המוסיקה
בסדרות ובהנהלת אלי עדות " קולות'"משתתפת המקהלה באופן קבוע בסדרת  , 2006-2007בשנתיים האחרונות 

המקהלה התקבלה לרשימת הגופים האומנותיים של   . בחיפה ובירושליםמיתתזמורת הפסטיבלים הירושלי "המאורגנות ע
  .התרבותוים קריית טבעון ומשרד החינוך " ונתמכת על ידי רשת המתנס2001באפריל " אמנות לעם"

  אביטל- יעל וגנר

בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים במגמות קומפוזיציה וזימרה ובית הספר הגבוה . ילידת ירושלים. מנצחת וזמרת
לימדה וניצחה על . ניצחה על מקהלות רבות בארץ. הלמוט רילינג' שם למדה ניצוח אצל פרופ, ורטלמוסיקה בפרנקפ

  . מכללת אורנים ואוניברסיטת חיפה, "רימון"בית הספר , מקהלות בבית הספר לשירת המקהלה
עיקר מיצירותיו משטוטגארט והקליטה תקליטורים רבים ב" גכינגר קנטוריי"כזמרת הופיעה ברחבי העולם כחברה במקהלת 

  . הופיעה כסולנית עם תזמורת רשות השידור והתזמורת הקאמרית הישראלית. של באך
עם )". גלבוע(העמקים "ו" משגב" שנים וכן על המקהלות האזוריות 10 כיום מנצחת על המקהלה הקאמרית של טבעון מזה

ת המוסיקלית של פסטיבל ימי המוסיקה שימשה כמנהל. המקהלות מרבה להשתתף בפסטיבלים ובקונצרטים בארץ ובעולם
  . והטבע במשגב

   פסנתרנית–עירית שומן 

סיימה בהצטיינות התמחות  .יונתן זק' במגמת הנגינה על פסנתר אצל פרופ, א"ש רובין בת"בוגרת האקדמיה למוסיקה ע
חזרות אובקונצרטים של מילאה תפקידי פסנתרנית מלוה ב .רחל כוכבי' אצל הגב, א"בניצוח מקהלות בסמינר לוינסקי בת

 את המקהלה הקאמרית של .ל"בהופעותיהן בארץ ובחו, בהם המקהלה הקאמרית של טובעון  ומקהלת רקפת, גופים שונים
  .1994טבעון היא מלוה משנת 

התפקיד העיקרי של הליווי נפל בחלקה של : "בביקורת בעיתונות על ביצוע המיסה החגיגית הקטנה של רוסיני נכתב עליה
 ".שהוכיחה את הוירטואוזיות שלה ואת רגישותה המוסיקלית, נתרנית עירית שומןהפס


