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ידידים יקרים,

בשנת 1993 קמה לה התזמורת הקאמרית אשדוד כדבר המתבקש מעליו לאחר 
שעשרות אלפי מוסיקאים הגיעו לישראל מחבר העמים לשעבר כמו גם מאות 

אלפי חובבי מוסיקה קלאסית ואופראית כאחד.

במרוצת השנים הפכה התזמורת לתזמורת הסימפונית אשדוד שביצעה קונצרטים 
מהרפרטואר המבוקש ביותר בעולם יחד עם אמנים בינלאומיים ברמה הגבוה 

ביותר. 

כיום לאחר תקופת הקורונה, ההרגשה היא כי מתחילים הכל מחדש. השאלה 
ששאלנו את עצמנו מה אפשר לעשות כיום שלא יכולנו לעשות בעבר. התשובה 
היתה: אופרה! אופרה שכוללת בתוכה מוסיקה, משחק, שירה, תפאורה, תלבושות 

ובעצם בית להופעות מוסיקליות ווקאליות ותיאטרליות.

השם החדש שנקבע לתזמורת: תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית. התזמורת 
תבצע מידי שנה אופרות קלאסיות ידועות וגם כאילו שיכתבו במיוחד עבורה.

כמובן שהתזמורת תמשיך עם סדרות הקונצרטים שלה באשדוד בכדי לתת 
מענה הן לחובבי המוסיקה הקלאסית והן לצעירים ולבני הנוער חובבי המוסיקה 

הפופולרית. 

בתוכנייה זו תוכלו גם לבחור מבין מגוון גדול של קונצרטים לקהל הרחב כמו גם 
קונצרטים לכל המשפחה, את הקונצרטים האהובים והמסקרנים אתכם.

אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילותינו גם בעונת 2021-2022 ומברך אתכם 
לשנה מוסיקלית פורייה ויצירתית.

בידידות,  

עו״ד נעים שומר  
יו"ר הועד המנהל  
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שוחרות ושוחרי מוסיקה יקרים, 

אני שמח וגאה לברך את התזמורת הסימפונית אשדוד על הפיכתה ל"תזמורת 
האופרה הקאמרית הישראלית".

התזמורת מהווה אחד מעמודי הבניין התרבותי בעיר וזוכה מאז היווסדה להערכה 
רבה, כגוף מוסיקלי המסמל יותר מכל את השאיפה להישגיות ומצוינות. 

לאחר שנה וחצי בהן נאלצנו להתמודד עם מגפת הקורונה ולהשבית כמעט 
לחלוטין את עולם התרבות והמופעים מול קהל, התזמורת הסימפונית יוצאת 
מחוזקת יותר מתמיד, עם שינוי לא רק בשם, אלא שינוי משמעותי שיאפשר לה 
להרחיב את הרפרטואר הווקאלי שלה בתחומים רבים. התזמורת בהובלתו של 
מנהלה המוסיקלי הבינלאומי מאסטרו ואג פפיאן, תתמקד בבניית הרפרטואר 
שמוצאו לאורך אגן הים התיכון מיוון דרך הבלקן ועד האופרות האיטלקיות 

המפורסמות בעולם.

אין לי ספק כי תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית, תיתן מענה לרבים מחובבי 
המוסיקה הווקאלית בפריפריה ותהא בית לאמנים וקהלים רבים שיגיעו אלינו 

לאשדוד. 

אני מודה לוועד המנהל של התזמורת בהובלת היו"ר עו"ד נעים שומר ולכל 
משפחת התזמורת הנפלאה על היוזמה הברוכה ועל עשייתם ופועלם להצלחת 

התזמורת ולקידומה. 

בואו יחד עם בני משפחותיכם לקונצרטים המפורטים בתכנייה זו ותיהנו מחוויה 
תרבותית נפלאה ומיוחדת. 

שלכם,  

ד״ר יחיאל לסרי  
ראש העיר  
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סדרות הקונצרטים "מכל העולמות" מוגשות כאן לכל חובבי המוסיקה הקלאסית, כל אחד ואחת והעדפתה. 

סדרת קוואטרו מפגישה את נגני התזמורת עם אמנים ידועים - וירטואוזים בתחום הקונצ'רטי התזמורתי.

סדרת טריו שלשה מופעי גאלה ייחודים הלוקחים אותנו לחוויות קצה של הנאות מוסיקליות: מהמערב עד המזרח,
מוינה לאנדלוסיה, מהקלאסי עד הישראלי, ומהכתוב למאולתר. כל זאת בביצוע התזמורת, תוך הנגשה אישית

עם הפסנתרנית ד"ר אורית וולף ובשיתוף אמנים אורחים מהשורה הראשונה. 

הסדרה KIDS & MUSIC SHOWS לכל המשפחה חגיגה מוסיקלית תיאטרלית יצירתית ומפתיעה תחת ידו של מאסטרו רוני פורת.

הוועד המנהל עו"ד נעים שומר - יו"ר | גד בוקובזה | עו"ד אבי הלוי | בני מימון | שמואל משה | רבקה יניב
ועדת ביקורת יורם זרביב- יו"ר | ד"ר אליסיה לייקין פרנקל

מנהלים ואג פפיאן - מנהל מוסיקלי ומנצח ראשי | משה פישר – מנכ"ל

הקונצרטים במשכן אמנויות הבמה אשדוד

21עונת
22
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20:30 | 4.10.21 

סתיו קלאסי

 ואג פפיאן, מנצח
רועי שילוח, כינור

ויואלדי - עונות השנה
עפ״י ההגשה של רועי שילוח הבינלאומי, תהיה 

חוויה מובטחת ומסקרנת ביותר. אל תחמיצו.

מורז׳יאן - סימפוניה לכלי קשת וטימפאני

20:30 | 10.1.22 

FIDDLER SHOW

 ואג פפיאן, מנצח
 האחים פוצ׳יטרי, כינור

יצירות וירטואוזיות לכינור
מאת סרסטה, קרייזלר ועוד

לכל מי שרוצה להתמכר ליצירות הוירטואזיות 
ויש לו לב חזק!

FIDDLER SHOW, לוקח את היכולות של הכנרים 

עד לקצה היכולת האנושית. בתכנית מכל טוב 
של היצירות המאתגרות והמפורסמות בעולם, 

בביצוע וירטואוזי מרהיב של האחים הכנרים 
הבינלאומיים. 
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34
20:30 | 20.6.22

פנטזיה ספרדית

מישה כץ )צרפת(, מנצח
איליאן גארנט )מולדובה(, כינור

שידרין - ביזה כרמן פנטזיה
פיאצולה - עונות השנה לכינור סולו ומיתרים

המנצח מישה כץ חוזר לנצח על התזמורת לאחר 
תקופה ארוכה. מאסטרו כץ הינו מנצח עם אופי 

ייחודי שלא קיים לו שני. 

20:30 | 25.4.22

LA SERVA PADRONA
המשרתת הגבירה 
האופרה מאת פרגולזי 

אופרה מהראשונות לאופרת הבופה, האופרה
של פרגולזי עם דמויות מקומדיה דלארטה: 
אוברטו גידל את סרפינה הצעירה כמשרתו

וכעת הוא מקונן על חוסר כפיפותה.

ואג פפיאן, מנצח 
ג'קוב בואמן, טנור

מריה קובלנקו, סופרן
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20:30 | 2.3.22

FROM BROADWAY TO TEL AVIV
מברודווי לתל-אביב

MUSICALS חגיגת מחזות זמר
תכנית שכולה סיפור אהבה! האריות והדואטים 

האהובים מתוך סרטים ומחזות זמר שהולכים 
איתנו עשרות שנים. הזדמנות לחוות את 

המוסיקה הסוחפת של אנדרו לויד ובר, ליאונרד 
ברנשטיין, קול פורטר, נינו רוטה, הרולד ארלן, 
רוג'ר והמרסטיין, מישל לגראנד ועוד בעיבודי 

מקור שהוכנו במיוחד עבור המופע הערב ובנגינת 
התזמורת, אורית וולף וזמרים אורחים מהשורה 

הראשונה בארץ ובעולם. 

ואג פפיאן, מנצח
ד״ר אורית וולף, פסנתרנית, עורכת ומנחה

גוני כנעני, סופרן
נמרוד גרינבוים, טנור 

איליה קוזיניץ, עיבודים
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20:30 | 17.11.21

מוצרט בים התיכון 

היצירות האהובות של המאסטרו לצד עיבודי 
מקור בסגנון ים תיכוני ובדגש טורקי עם מיטב 

האמנים האורחים. מופע בלתי שגרתי, חוצה 
פארדיגמות ושובר גבולות המביא את המוסיקה 
האהובה בלבוש קצת אחר, מפתיע ומרתק. כל זאת 

תוך שיחה בלתי אמצעית ודוגמאות מאלפות.

שמואל אלבז, מנצח ואמן מנדולינה
ד״ר אורית וולף, עריכה, הנחיה וביצוע 

טל זילבר, פסנתר ועיבוד מוסיקלי
זמרת הפתעה!

הפתיחה לנישואי פיגארו
K 488 מוצרט - קונצ'רטו בלה מג'ור

מס' 23 )פרק 1(
המרש הטורקי בעיבודי מקור בשילוב מנדולינה!

סימפוניה מס' 40 בעיבודים מקוריים לזמרת, 
לארבע ידיים ותזמורת בסגנון ים תיכוני

האריה אתן היודעות מתוך נישואי פיגארו
סימפוניה מס' 25 )פרק 1( בסגנון קלאסי וטורקי

גוקסל בקטגור )טורקיה(: לונגה מהוואנד 
למנדולינה ותזמורת
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20:30 | 18.5.22

שירי אהבה ישראלים

חגיגת סיום העונה במופע חגיגי במיוחד עם 
השירים האהובים של אברהם חלפי, חיים חפר, 

נעמי שמר ועד המוסיקה של שלום חנוך, יוני 
רכטר, ירון כהן, קובי אשרת, בועז שרעבי ועוד!
אורית וולף לוקחת את המאזינים למסע בפס 
הקול של תחנות הקאנון בתרבות הישראלית.

עטור מצחך, הנני כאן, הדרך ארוכה, לשיר איתך, 
אהבה היא שיר לשניים, צליל מיתר, קח לך 

אישה, אהבה בת עשרים ורבים אחרים.

ואג פפיאן, מנצח
ד״ר אורית וולף, פסנתרנית, עורכת ומנחה

אסף כחולי וקארין שיפרין, סולנים
איליה קוזניץ, עיבודים

3
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KIDS AND MUSIC SHOWS

כמו בכל במה מוסיקלית בעולם גם כאן פונה 
התזמורת לקרב את הילדים מגיל צעיר לעולם 

הקלאסי, וכמו בכל תחום בחיים, הרי החוויה 
הראשונית מעצבת עולם שלם. לנו בתזמורת 

חשוב שהחוויה למצוינות תתחיל עימנו.  
קונצרטים משעשעים ומוגשים בטוב טעם, 

בכדי שהחוויה לא תשכח. הסדרה בהשתתפות 
מאסטרו רוני פורת ומגוון אמנים ושחקנים 

מעולמות הקרקס והתיאטרון.

הסדרה מיועדת לגילאי 4-10.
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17:30 | 23.11.21

“וולפגנג קופץ לביקור" 

כמחווה יוצאת דופן למלחין הגאון, שהספיק 
לחיות שלושים שנה בלבד ועזב את עולמנו 

לפני יותר מ-200 שנה, מאפשר המלאך גבריאל 
לוולפגנג אמדיאוס מוצרט ביקור נוסף בן שעה 

אחת בלבד עלי אדמות.
הביקור המפתיע מזמן בפנינו את אישיותו 

הססגונית, אורחות תקופתו ובמיוחד את 
המוסיקה בת האלמוות שלו מנקודת המבט

של יוצרה.

רוני פורת, מנצח
עמנואל חנון, שחקן

דניאלה סקורקה, סופרן 
רוני פורת, שלמה מושקוביץ', כתיבה
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2
17:30 | 27.12.21

מאסטרו – תזמורת! סנצ'ו – קרקס!

קונצרט קרקס קלאסי לכל המשפחה.
מפגש מפתיע משעשע ומרגש, בין תזמורת 

קלאסית המובלת על ידי המאסטרו, רוני פורת, 
לקרקס הנודד של הליצן סנצ’ו )ירון גושן( 

ובמהלכו מתגלה שחלומו של הליצן סנצ’ו הוא 
לנצח על תזמורת קלאסית. מופע מוסיקלי-

תיאטרלי, מלא הומור ותנועה בו ישתתפו
אמנים מובילים בתחומם במגוון מיומנויות 

הקרקס עם אביזרים ותלבושות ייחודיות.

משתתפי הקונצרט: אורי רוט )אמן כדורים 
בינלאומי( יובל עוז )נגן ואשף עמידה על הידיים 

והראש( תום אילון )אומן הנסיעה על אופני 
קרקס ונגינה בחליפת צפצפות( אור אלקיים

)אמנית הסירוויל( יעל ודניאל )צמד אקרובטים( 
נמר גולן )אמן איזון בינלאומי(.

בקונצרט יבוצעו קטעים נבחרים מתוך העטלף
של שטראוס, הליצנים של קבלסקי, צלילי 
המוסיקה של רוג’רס, אגם הברבורים של 

צ’ייקובסקי ועוד הפתעות.
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מאסטרו – תזמורת! סנצ'ו – קרקס!

מפגש מפתיע משעשע ומרגש, בין תזמורת 
קלאסית המובלת על ידי המאסטרו, רוני פורת, 

ובמהלכו מתגלה שחלומו של הליצן סנצ’ו הוא 
לנצח על תזמורת קלאסית. מופע מוסיקלי-
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17:30 | 26.1.22

בטי הובן

היכרות עם חייו ויצירתו של המלחין לודויג 
ואן בטהובן מזווית ראיה של הגברת בטי הובן

פרופסורית משעשעת ומעריצה גדולה של 
המלחין בן האלמוות.

בטי הובן מתמצאת בכל פרט בחייו ויצירתו, 
וכמובן אינה מחמיצה ולו קונצרט אחד בו 

מבוצעות יצירותיו.
הדיאלוג בינה לבין המנצח והתזמורת שופך אור 

על חייו הסבוכים של המלחין שמאז גיל שלושים 
נאלץ להתמודד עם הקשה מכל - החירשות.

בקונצרט יבוצעו קטעים מתוך יצירותיו 
התזמורתיות, ובעיקר מהסימפוניות.

רוני פורת, מנצח
אפרת אביב, משחק

יהודה אלמגור, רוני פורת, כתיבה

17:30 | 28.3.22

פטר, הזאב וחיות המוסיקה

גרסה חדשה וירוקה ליצירה פטר והזאב מאת 
פרוקופייב.

ויקטור, ידיד ותיק של המנצח והתזמורת, מרשה 
לעצמו להשפיע על תוכן ומהלך הקונצרט.

בקונצרט תיאטרלי קליל ומשעשע המוקדש 
לנושא הדיאלוג במוסיקה שולף ויקטור גרסה 

חדשה וירוקה ליצירה פטר והזאב מאת 
פרוקופייב.

רוני פורת, מנצח
עמנואל חנון, שחקן

שלמה מושקוביץ, רוני פורת, כתיבה

ם
לי

לי
צ

ב
ה 

גד
א



14  

כינור ראשון
בלה פורטנוב

נגנית ראשית
איליה קוזינץ

מישנה לנגנית ראשית
טיראן ניקוגוסיאן
קטיה פטרובסקי

ילנה ויניצקי 
קלמן לוין
יורם לבנה

מיכאל סימסקי
מיכאל שוורצמן
ילנה מטושצ’נקו

כינור שני
משולם גטמן

נגן ראשון 
בלה נימלשטיין

מישנה לנגן ראשון
אירנה קרון

ויקטוריה ליטוינוב
עמית יפרח

סופיה קוסטין
אטל גור

ויולה
מיכאל רוזנבלום

נגן ראשון 
אלכסנדר בורלקוב

מישנה לנגן ראשון
יניב לבנה

ולנטינה מלחוב
עירית לבנה
רומן בלנק

צ’לו
יעקב גלוזמן

נגן ראשון
משה מילנר

משנה לנגן ראשון
יבגניה חננייב

אולגה וין
מרק סובולב

קונטרבס
אלקסנדר באדוב

נגן ראשון
ולרי ליפץ

חליל
מיתר מצנר

אבוב
נדזי'דה דרפקינה

קלרנית 
ולדימיר צ’יצ’לניצקי

ולדימיר מישצ’י

חצוצרה 
מרט גורביץ’

כלי הקשה
לאוניד רשקו

תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית

וי'
 ל

אל
 יו

ם:
לו

צי
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תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית

ן  ו ר י ח מ

ניתן לרכוש כרטיסים בודדים שלא במסגרת מנוי או בתוספת למנוי קיים על בסיס מקום פנוי. 

להלן מחירי הכרטיסים:
מנוי טריו – 270 ש"ח, כרטיס בודד - 110 ש"ח | מנוי קוואטרו - 240 ₪, כרטיס בודד - 90 ש"ח | מנוי משולב – 380 ש"ח

KIDS AND MUSIC SHOWS 60 ש"ח כרטיס בודד, מבצע מיוחד במכירה מוקדמת )עד 20.9.21(

מנוי ארבעה מופעים ב-120 ש"ח בלבד במקום 240 ש"ח. מספר המנויים מוגבל

למידע נוסף ורכישת כרטיסים בטל' 08-9568111, באתר ICOO.CO.IL או בפייסבוק: תזמורת האופרה הקאמרית הישראלית

מזכירה מירלה תורג'מן | פרסום ודיגיטל אירית גלזר | מכירות הלנה משה | מנהל תפעול ולוגיסטיקה דוד בן ישי
תפעול ולוגיסטיקה גבריאל מדאירוס פלגרינו | ספרנית מאיה גרשברג | עיצוב גרפי אסתר פילה



אדמה
יוצרים פתרונות לחקלאות 

ומעניקים משמעות לקהילה.
כי את המנגינה הזאת

אי אפשר להפסיק.

אדמה מסייעת לחקלאים בארץ ובעולם, כבר מעל 75 שנה.


