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 2020-2021שלישיית עתר: תכניות חדשות לעונת 
 שלנו YOUTUBE בקרו בערוץ 

עונות בישראל  25שלישיית עתר היא הרכב מוזיקלי קמרי המגיש תכניות מוזיקה והפקות מקור מזה 
היצע התכניות שלנו לעונה הבאה ומזמינים אתכם לעיין גם  אנו שמחים להציג אתובזירה הבינלאומית. 

     www.atartrio.com  בקטלוג התכניות המלא באתר הבית שלנו בכתובת

 

 תעתועי נפש
 2021פרויקט בינלאומי חדש אשר יבוצע באביב 

בישראל ובארה"ב ובמרכזו יצירה ישראלית חדשה 
המוקדשת לשלישיית  בעז בן משהפרי עטו של 

נושא ב. היצירה נוגעת עתר ותבוצע בבכורה עולמית
חברתי ולוקחת השראה מטקסטים  –חוץ מוזיקלי 

של יוצרים המגדירים עצמם פגועי נפש או מתויגים 
 כך חברתית. 

מילים כמו "משוגע" ו"מטורף" הן חלק מהשפה �
האנושית השגורה בפינו ומייצגות את הנידוי 

והדחייה החברתית של פגועי הנפש. כל פרק 
ביצירה "תעתועי נפש" מבטא אחת מהתחושות: 

חוסר שקט וההשתוקקות אליו,  ,נויהאפרפחד, 
הכמיהה לקבלה  –הצורך במגע אנושי ומעל הכל 

 �חברתית.

בדף בכורות ישראליות עוד על אודות היצירה  
 באתר שלנו <
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https://www.youtube.com/watch?v=Hfs9NS1a8io
http://www.atartrio.com/
http://www.atartrio.com/israeli-pre.html
http://www.atartrio.com/israeli-pre.html


 סאציות-סנ
התכנית מוקדשת למורשת המוזיקלית המופלאה 

בגרסאות קמריות חדשות  סאנס-סןשל קאמי 
ומפתיעות לכמה מיצירותיו האהובות לצד ביצוע 

לשלישיית הפסנתר השנייה שלו, המבוצעת 
לעיתים רחוקות על הבמות והיא פנינה של 

תעתועי "וירטואוזיות וברק. את הקונצרט תחתום 
יוצרת דיאלוג ה משהיצירתו של בעז בן  "נפש

 .סאנס-מעניין עם השפה הוירטואוזית של סן

  28אופ. מבוא ורונדו קפריצ'יוזו  סאנס-סן

 92אופ. 2שלישיית פסנתר מס.  סאנס-סן

חמש תמונות מתוך קרנבל  / שלי סאנס-סן
 החיות בעיבוד קמרי לשלישייה ופס קול

 "תעתועי נפש" בבכורה עולמית בעז בן משה
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 בגרמניתחולם 
 לקול ולפסנתר רסיטל

זה בדיוק הזמן להגיש לכם ביצוע חי לשירים אומנותיים פרי עטם של גדולי המלחינים והמשוררים 
ואל המחצית הראשונה של המאה העשרים. תרבות  19-הגרמנים של מפנה המאה, מסוף המאה ה

נשמעת לעיתים נדירות מידי מוזיקלית עילאית של רגש והבעה, תשוקה, ייסורים וחיפוש דרך. מוזיקה ה
על הבמות בעשורים האחרונים. התכנית נפרשת בין שיאי המוזיקה הרומנטית ועד סגנונות האוונגרד 

 והקברט של ראשית המאה העשרים.

 פרנץ שוברט, רוברט שומאן, יוהנס ברהמס, אלבן בראג, ארנולד שנברג וקורט וייל.משירי 

 . היסטורית / מוזיקלית*לתכנית ניתן לצרף הרצאה מקדימה 

 קובאנה
ונגן כלי הקשה למסורת המוזיקלית העשירה של קובה  מחווה קמרית סוחפת לשלישיית פסנתר

בעיבודיו של הפסנתרן עפר שלי. ג'אז אפרו קובאני, מוזיקה קובנית עכשווית, קלסיקות בעיבוד רענן 
 ועוד.   לפרטים והדגמה <<

 כל התכניות מוכרות לסבסוד ע"י פמי פרימיום*

 

http://www.atartrio.com/catalog/cubana.html


 

 לפרטים והזמנות

 שלישיית עתר

oshelley@outlook.co.il 

Jerusalem, +972-54-2060301 

www.atartrio.com 
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mailto:oshelley@outlook.co.il
http://www.atartrio.com/

