
 +   בארבעה
 אורן פריד הקשה עם לטריו וכלי קמרי ג'אז

חוזר  ,ל במות הג'אז הנחשבות בישראלע הצלחההמופע שזכה ל
שלנו במיקס מהנה במיוחד על קו התפר  שבין  25-לרגל העונה ה

הקלאסי והג'אז בפרקים מאת מוריס רוול, צ'יק קוריאה, יצחק 
 צפו בקליפ  >>   ולהיטים מתוך "קובאנה"ידיד, ג'ורג' גרשווין 

                                                                                                            

     רבע מאה על הבמות   שלישיית עתר
 25- העונה ה    2022-2021ומופעים לעונת    כניות קונצרטים ו ת היצע 

                            שלישיית עתר בתקשורת >>    >> YouTube     מי אנחנו? >> 
  

בביצוע חי  מוזיקה  כניות ומגוון ומסקרן של ת מבחר ,מוסדות התרבותו הרחב הקהל , שנה גם הפעם נציע לכם כמדי
ולנכסי צאן וברזל של  יצירה מקומית מקום חשוב ל נקדיש השנהגם  . סולנים מהשורה הראשונה ובשיתופי פעולה עם

במופעים השונים שלנו תמצאו מיקס מהנה שלנו. הרב סגנוני לצד יצירות מופת מן הרפרטואר הקמרי   הישראלית התרבות 
 .וירטואוזישל מוזיקת עולם, ג'אז והשפעות מגוונות ממזרח למערב, בהגשה קולחת ובביצוע 

אשר    לציון רבע מאה של פעילות על הבמותפרי עטו  STREAMINGאת היצירה יקדיש לנו  יורי ברנר המלחין הישראלי 
לאורכה ולרוחבה, נסייר בהולנד ובאיטליה ונצא לסיור אביבי בארה"ב עם חידוש   הארץ  . נתור את תבוצע בבכורה עולמית

 :22-21לפניכם מקבץ מההיצע המוזיקלי שלנו לעונת הפעילות  הבינלאומית לאחר הקורונה.  

   בשניים                                         
                                  108אופ.  3סונטה לכינור ופסנתר מס. ברהמס                                                                        

 אימפרוביזציה ומחול וכינור ופסנתר  חיים- בן פאול 

 סויטה יהודית לכינור ופסנתר יורי ברנר                                                                      

     פרקים מתוך "פורגי ובס"  גרשווין / חפץ                   

   בשלושה 
  KV 520שלישיית פסנתר בסי במול מג'ור מוצרט     

 בבכורה עולמית *     לטריו   STREAMINGיורי ברנר    

  מאת עפר שלי "פיאסטה" בגרסה לטריוצ'יק קוריאה     

 ) 1921פרק שלישייה (  , פסקאליה על נעימה אנגלית עתיקה רבקה קלארק    

                            

                                                      
                                                             

                                                                                 

           

https://www.youtube.com/watch?v=Hfs9NS1a8io
https://www.youtube.com/watch?v=F_EjzeZd_b0
https://www.youtube.com/watch?v=GAhzVPTbVmQ
https://www.youtube.com/watch?v=GAhzVPTbVmQ
http://www.atartrio.com/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCPPeLC6i9IwCFSeLba5IpJA
http://www.atartrio.com/press-art.html


    יעלה אביטל   עם  נופי ילדות 
                                                                                              ונחמד בשבילי הילדות הישראלית מסתורי מוזיקלי ע מס

         במופע לזמרת ושלישייה כולל                                                                                  בעקבות האלבום "נופי ילדות" 
                                                                                         הלחנות מקוריות ועיבודים מפתיעים לקלסיקות ישראליות 

 לדף המופע >> .אהובות

 

   נערה פרפר נערה

 גיא פלץ ונור דרוויש עם 
                                                                                                                                                                                                                                          ציפי פליישרשירי משוררים מסוריה ומלבנון בהלחנת 

 עפר שלי עברית וערבית מאת   –בגירסה  חדשה, דו לשונית 

 צפו בקליפ של הביצוע >> 

 

           מוזיקלי    י פרפורמנס ספרות 
 ערן צור עם  

מופעי הספרות שלנו כבר עשו להם שם וזכו לעשרות רבות  
בפרפורמנס מהפנט  .ולאהדת הקהל של ביצועים על הבמות

טקסט ומוזיקה אנו מגישים מופע מקורי השוזר מוזיקה  של

ש"י עגנון, . ערן צורקמרית חיה וקריינות בפיו של משורר הרוק 

                אחריםו בתיה גור, יואל הופמן, לאה גולדברג

 >>  שלנו הכירו את קטלוג מופעי הספרות המוזיקלית

 

 הזמנות ושיבוץ מופעים        
 שלישיית עתר מוזיקה קמרית | בית יוצר לתרבות 

Atar Piano Trio |New adventures in chamber music 
    

Ofer Shelley, producer +972-54-2060301 
oshelley@outlook.co.il      

 atartrioproduction@gmail.comSmadar Dror 
omwww.atartrio.c 

http://www.atartrio.com/catalog/childhood.html
https://www.youtube.com/watch?v=IHsQaf9-6M8
http://www.atartrio.com/catalog/simple-story.html
mailto:oshelley@outlook.co.il
mailto:atartrioproduction@gmail.com
http://www.atartrio.com/

