שלישיית עתר העונה ה 27-
>> YouTube

פרסומים >>

>> Spotify

היצע תוכניות ומופעים לעונת 23-22

אנו גאים להציג תפריט מוזיקלי מבטיח בעבור הקהל שלכם לעונת הקונצרטים הקרובה .גם השנה נקדיש מקום חשוב ליצירה
מקומית ולנכסי צאן וברזל של התרבות הישראלית לצד יצירות מופת מן הרפרטואר הקמרי הרחב והרב סגנוני שלנו.
במופעים השונים שלנו תמצאו מיקס מהנה של מוזיקת עולם ,ג'אז והשפעות מגוונות ממזרח למערב ,בהגשה קולחת ובביצוע
וירטואוזי באירוח של סולנים מן השורה הראשונה .מפיקים ומוסדות תרבות :נעמוד לרשותכם בייעוץ ובהתאמת התוכן בעבור
הקהל שלכם .רוב התכנים מוכרים לסיבסוד בקטלוג של פמי פרימיום וזוכים לתשואות הקהל והביקורות מזה  27עונות
ברציפות.

בשניים DUO

Play

דביסי סונטה לכינור ופסנתר בסול מינור
דביסי  Minstrelsומבחר פרלודים לכינור ופסנתר
חינסטרה "פמפאנה" מס' (1947) 1
טורינה /חיפץ תפילתו של לוחם השוורים

בשלושה TRIO

Play

מוצרט שלישיית פסנתר בסי במול מג'ור KV 520
יונתן רון ' 'Turninvisibleלשלישיית פסנתר
*יצירה ישראלית חדשה בבכורה עולמית
בוקסטהודה טריו סונטה אופ 2 .מס' 5
רבקה קלארק פסקאליה על נעימה אנגלית עתיקה
שלי  /קוריאה "פיאסטה" לשלישיית פסנתר

בארבעה + TRIO

Play

לה וידה מיסמה LA VIDA MISMA
מופע חדש לטריו וכלי הקשה מבית היוצר של שלישיית עתר
עם נגן כלי ההקשה אורן פריד .הרפתקה מוזיקלית סוחפת
השואבת מתרבויות רחוקות וקרובות .פס קול מוזיקלי מיצירתם
של שייטין ,חינסטרה ,פיאצולה ,יוסופוב ,קוריאה ,גונזלס ועוד.
עיבודים וניהול מוזיקלי :עפר שלי

כלניות

Play

קונצרט שירי משוררים עם הזמר עופר כלף בעיבודים
קמריים מקוריים לשירי קלאסיקה ישראלית ועד
לשירי היינה ,רוברט שומאן וברהמס.
"כלניות" "שחרחורת" "את תלכי בשדה" "שיר משמר"
ועוד לצד גירסאות קמריות לשירי רוק ישראלי מאת
ברי סחרוף ,שלומי שבן ,אהוד בנאי ואחרים.
לעוד ביצועים שלנו >>

מופעי ספרות מוזיקלית
עם ערן צור

Play

מופעי הספרות שלנו כבר עשו להם שם וזכו לעשרות
רבות של ביצועים על הבמות ולאהדת הקהל .בפרפורמנס
מהפנט של טקסט ומוזיקה אנו מגישים מופע מקורי
השוזר מוזיקה קמרית חיה וקריינות בפיו של משורר הרוק
ערן צור .ש"י עגנון ,בתיה גור ,יואל הופמן ,לאה גולדברג
ואחרים
הכירו את קטלוג מופעי הספרות המוזיקלית שלנו >>
מבצעים :עפר שלי ,פסנתר .טניה בלצר ,כינור .שלמה ואן
וין ,צ'לו .חמוטל מרום ,צ'לו .יעלה אביטל ,עופר כלף ,שירה.
ניהול מוזיקלי :עפר שלי .הפקה ויחסי ציבור ,סמדר דרור
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