שלישיית עתר

מציגה  :רפרטואר מוז יקל י לעונת 2 01 7 -2 0 1 8

עונת קונצרטי ם חגיגית לציון

20

שנות פעילות
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מוזיקה קמרית מפסגת הרפרטואר
מוצרט שלישייה בסי במול מג'ור ק502.
שוסון שלישייה בסול מינור

האזנה

בטי אוליברו שלישיית פסנתר בפרק אחד
*בכורה עולמית בהזמנת שלישיית עתר

ברנשטיין סויטה על סיפור הפרברים *
אחרון ריקוד עברי*
בראד מלדאו *The Art Of The Trio
*בגרסה מקורית לשלישיית פסנתר

ד ו א ו כ י נ ו ר ו פס נ ת ר

קורלי סונטה לכינור וקונטינואו אופ5/7.

האזנה

פארט פראטרס
בטהובן סונטה מס 4 .אופ23 .
מוזס מוליירו joropo

האזנה

דריוס מיו "Cinema-Fantasie "Le boeuf sur le toit

ש י רה ,ספ רות ומ וז יקה במ ופ עי א י כות עם מ יטב הסו ל נים

שירה עברית

טיול בסביבות הכפר  /לאה גולדברג
עם הזמר עופר כלף
ערב שירים ומוזיקה קמרית ישראלית המוקדש לדמותה
ויצירתה של גולדברג .אסופת שירים בהלחנות חדשות וישנות,
עיבודים קמריים רעננים לקלסיקות מוכרות ולמילותיה
החודרות של אחת מגדולות המשוררות של התרבות העברית.
תוף בודד ,את תלכי בשדה ,דג הזהב ,יקינתון ,טיול
בסביבות הכפר ,למי שאינו מאמין ועוד רבים משיריה
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הגדולים .הלחינו :מיכאל וולפה ,אלכס ווסרמן ,ברי סחרוף ,ערן אל-בר ,יוני רכטר ,איתי כהן ,משה וילנסקי
ואחרים המופע זכה בשנים האחרונות לביצועים רבים על מיטב הבמות ,שודר ברדיו וקצר שבחים מן הקהל.
לסרטון הדגמה  /לדף המופע באתר

ח דש

הקברט הקפיטליסטי הגדול !
עם טל כהן (פואטרי סלאם)
מיצג מוזיקלי-פואטי למשורר ,הרכב קמרי וטרומבון
חלוד.
בשיתוף פעולה עם המשוררת הצעירה טל כהן נולד
המופע ההזוי ,המצחיק לפרקים ,שיורד ְלעומק
המינוס בבנק ועולה עד לפסגת האשראי החוץ
בנקאי .זהו פרפורמנס מוזיקלי-פואטי העוסק
בדחיקתה של האומנות הנחשבת "גבוהה" אל שולי
השיח הישראלי ,באבסורד הקיומי הישראלי ,ובקשר
בין אמנות וכסף .המופע משלב קטעים מושחזים
של נגינה חיה ,שירה עכשווית פרי עטה של כהן וכן
שירי סאטירה ומחאה מאת משוררים עכשוויים
בהשראת הספר "מחאת כפיים" (אנתולוגיית שירה
חברתית ,הוצאת "מקום לשירה" .)2014
לדף המופע באתר

ס פ ר ו ת ומ ו ז י קה

סיפור פשוט  /ש"י עגנון
עם ערן צור
מופע מוזיקה-תיאטרון מקורי לקריין והרכב קמרי .המופע אשר זכה לביצועים על מיטב הבמות ברחבי הארץ
ולשבחי הקהל והמבקרים .המופע משלב נגינה חיה ,סיפור ותיאטרון באופן יצירתי ומפתיע ומותיר על הצופים
חוויה מיוחדת .קורא :ערן צור .עיבוד הסיפור :מיכל אקרמן
"רומן המופת של עגנון" ,סיפור פשוט" ,נותר חזק גם לאחר הקיצורים ההכרחיים ....הפרוזה הפיוטית משתלבת
להפליא ביצירות שנבחרו ,הממדים הצנועים של המופע  -המרשים מאוד ,עם זאת  -מעבירים מסר ורמז ברור ,מפתה
קריאה ,לרומאן במילואו" חגי חיטרון ,עיתון הארץ

לסרטון הדגמה  /לדף המופע באתר
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שלישיית עתר ויעלה אביטל
מפורטיס ועד באך
שלישיית עתר מארחת את הסופרן יעלה אביטל בתכנית
רב סגנונית המקפלת בתוכה עשור שלם של שיתוף
פעולה בימתי עם אחת מהזמרות הנפלאות בזירת
המוזיקה בארץ .המופע יציע לקהל טיול מוזיקלי רב
תהפוכות ופנים הכולל חיבורים מוזיקליים בלתי שגרתיים
,משירי ברי סחרוף ורמי פורטיס ועד לזמר עברי של
ע.הלל סשה ארגוב ומשה וילנסקי ,משירי עם מקצוות
עולם ועד רפרטואר בארוקי קלסי ועכשווי .החומרים
רובם ככולם מוגשים בעיבודים קמריים אומנותיים פרי
עטו של עפר שלי .בתכנית נכללים גם שירים מתוך האלבומים המשותפים:
"כשאור דולק בחלונך" " ,נופי ילדות".
"רעיון מבריק ,אלבום משובח" יעקב בר-און ,מקור ראשון
האזנה לשיר  /לדף האלבומים באתר

כעת על הבמות" :אגדה יהודית" פרויקט מוזיקה בינלאומי בסיור אביב בישראל  /ארה"ב .למועדי הקונצרטים

מי אנחנו? שלישיית עתר היא הרכב ביצוע למוזיקה קמרית מן הבולטים והפעילים בנוף המוזיקה בארץ ובית הפקה לתכנים
מקוריים ולתרבות ישראלית עכשווית .השלישייה מארחת בפרויקטים שלה סולנים ומלחינים ישראליים מן השורה הראשונה
ופועלת בשיתוף עם גופי תרבות מרכזיים בישראל .ההרכב מסייר מידי עונה באירופה ובארה"ב צפו בפרויקטים האחרונים
חברי שלישיית עתר :עפר שלי בפסנתר טניה בלצר בכינור קריסטינה רייקו קופר בצ'לו
השקנו אתר בית חדש! בואו לבקר www.atartrio.com
להזמנות 054-2060301 :מייל oshelley@outlook.co.il
התכניות מוכרות ע"י סל תרבות ארצי ,תרבות לפריפריה ,.פמי פרימיום
*הזכות לשינויים שמורה ) (Cכל הזכויות שמורות.

לדף הפייסבוק

לערוץ היוטיוב

