
 

 

 

 

 עם שלישיית עתר ואורחים 2018-2019לעונת  היצע התכניות

                                                 YOUTUBE  לחץ על הקישור למעבר לערוץ                      מסורות

קלאסית, רומנטית : שלוש יצירות מופת לשלישיית פסנתר בתכנית המרכזית שלנו לעונה הבאה
המלחינים מ ,בנימין יוסופובאשר נכתבת בימים אלה בידי יצירה  . במרכז התכניתוישראלית עכשווית

את השלישייה שלו בחר יוסופוב להקדיש למסורות של  .הישראליים הבולטים והמרתקים בזירה
   מוזיקה יהודית מקצוות תבל והיא תועלה בבכורה בראשית העונה הבאה בישראל ובצרפת. 

 בגרסה מקורית לשלישיית פסנתר קונצ'רטו למקלדת בלה מג'ור            באך
    65שלישיית פסנתר בפה מינור אופ.   דבוז'אק
 "ממסורות ישראל" 2שלישיית פסנתר מס'    יוסופוב

 *בכורה עולמית בהזמנת שלישיית עתר                               
 

 :לביצוע במהלך העונהזמין וירטואוזי ואהוב על הקהל, , רפרטואר נוסף
           

 האזנה בעיבוד קמרי מאת עפר שלי  על "סיפור הפרברים"סויטה   ברנשטיין

 האזנה בס ופסנתר, סויטה לכינור ערבי               ידיד

 "סינמה פנטזיה"  לכינור ופסנתר דריוס מיו

 

 / תכנית חדשה טריו פסנתר וכלי הקשה       קובאנה

קונצרט אנרגטי המגיש פולקלור, ג'אז ונוסטלגיה בתכנית שכולה מחווה למסורת המוזיקלית העשירה 
 . והבינלאומית האמריקאית תרבותשל קובה על ההשפעה האדירה שיש לה על ה

ג'אז, עיבודים חדשים למוזיקה המסורתית של קובה ומחווה למוזיקאים קובניים שהפכו -מקצבי אפרו
שלה, האקזוטיקה והעבר הפוליטי  המסתוריןשאבו השראה מן התרבות הקובנית על  רביםלאגדה. 
 המופע המוזיקלי חוצה הסגנונות מצטרף למבחר התכניות הנושאיות של שלישיית עתר המורכב.

ביצוע קונצרטי חי יצירות מופת בומביאות אל הקהל  מיוחדותהמפנות זרקור לפינות מוזיקליות 
, ג'ורג' מיצירות סרוונטס, ארנסטו לקונה, לאו בראואר, ארתורו סנדובל  ובפרשנות עכשווית ורעננה.

  .אחריםמרטין, לאונרד ברנשטיין ו

https://www.youtube.com/watch?v=QMo7rSQaopg&list=PL36jg9xiDPPzVtNlQ4pyvBLUiGb0B_t8m&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QMo7rSQaopg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QMo7rSQaopg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FiokUWhNW8k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=FiokUWhNW8k&t=4s


 שירה ומוזיקה  ,ספרות
 מבית היוצר שלנו מקוריים במופעים קלסיקה עברית

המשלבות מוזיקה קמרית, שירה, ספרות שלישיית עתר מארחת סולנים מן השורה הראשונה בהפקות 
 שנה אחר שנה לעשרות ביצועים ולשבחי הקהל והביקורות: מופעי איכות הזוכים ותיאטרון, 

 חדש! / ערן צורעם  המרחק הנכון
תיאטרלי רב עוצמה על פי ספר של -פרפורמנס מוזיקלי

בתיה גור "המרחק הנכון" בעיבודם של ניר רצ'קובסקי 
לילה שחור " פסטיבל נוצר בהזמנת ועמנואל פינטו. 

   >>לדף המופע . לספרות בלש ומתח״

 צורערן עם  סיפור פשוט

לקריין והרכב קמרי עפ"י תיאטרון מקורי -מופע מוזיקה
המופע אשר זכה לביצועים על מיטב  ספרו של ש"י עגנון.

משלב , הבמות ברחבי הארץ ולשבחי הקהל והמבקרים
נגינה חיה, סיפור ותיאטרון באופן יצירתי ומפתיע ומותיר 

ן צור. עיבוד הסיפור: על הצופים חוויה מיוחדת. קורא: ער
 << לדף המופע    מיכל אקרמן

 

 ואורחים יעלה אביטלעם  ברהמס פינת פורטיס

המציג מיקס יוצא דופן של שירים אומנותיים בהגשה קמרית ובעיבודיו מופע שירים ומוזיקה קמרית 
מפסגת הרפרטואר של  ובינלאומייםשל פסנתרן ההרכב, עפר שלי. בחיבורים בין חומרים מקומיים 

  ובתוספת דברי קישור והנחייה נגיש לכם מופע אינטימי ורב השראה. השיר האומנותי תרבות 
פורטיס, רוברט שומאן, סשה ארגוב, פרנץ שוברט, מרדכי זעירא, בנג'מין משירי יוהנס ברהמס, רמי 

 << לדף המופע  .בריטן ורבים אחרים

 

 עופר כלףעם זמר הטנור  טיול בסביבות הכפר

 שירים אסופת. גולדברג לאה של ויצירתה לדמותה המוקדש ישראלית קמרית ומוזיקה שירים ערב
 אחת של החודרות ולמילותיה מוכרות לקלסיקות רעננים קמריים עיבודים, וישנות חדשות בהלחנות
 . העברית התרבות של המשוררות מגדולות

 וילנסקי משה, כהן איתי, רכטר יוני, בר-אל ערן, סחרוף ברי, ווסרמן אלכס, וולפה מיכאל: הלחינו
 מן שבחים וקצר ברדיו שודר, הבמות מיטב על רבים לביצועים האחרונות בשנים זכה המופע ואחרים

  לצפייה בוידאו <<   לדף המופע <<. הקהל

 צפו בקטלוג המופעים המלא שלנו <<

http://www.atartrio.com/catalog/distance.html
http://www.atartrio.com/catalog/simple-story.html
http://www.atartrio.com/catalog/simple-story.html
http://www.atartrio.com/programs/brahms-0817.html
http://www.atartrio.com/programs/brahms-0817.html
http://www.atartrio.com/catalog/goldberg.html
http://www.atartrio.com/catalog/goldberg.html
https://www.facebook.com/glzradio/videos/1574781179231369/
https://www.facebook.com/glzradio/videos/1574781179231369/
http://www.atartrio.com/catalog.html


 שלישיית עתר 

 הבולטים מן קמרית למוזיקה ביצוע הרכב היא עתר שלישיית
בימתיים לתכנים  הפקה ובית בארץ המוזיקה בנוף והפעילים

 מארחת השלישייה. עכשווית ישראלית ולתרבות מקוריים
 השורה מן ישראליים ומלחינים סולנים שלה בפרויקטים

 מרכזיים  תרבות  גופי  עם בשיתוף ופועלת הראשונה
 ב"ובארה באירופה עונה מידי מסייר ההרכב. בישראל

ן מועצת הפיס לתרבות, קרן ופעילותו זוכה לתמיכה מקר
 והרשות הלאומית ליידיש. משרד החוץרוקפלר, 

 
בכינור  בלצר טניה בפסנתר שלי עפר:  עתר שלישיית חברי

 לו'בצ קופר רייקו  קריסטינה
 

 :להזמנות
054-2060301   

oshelley@outlook.co.il 
www.atartrio.com   

     
., לפריפריה תרבות,  ארצי תרבות סל  י"ע מוכרות התכניות

 פרימיום פמי
 . שמורות הזכויות כל (C)  שמורה לשינויים הזכות*
 

 
 אלבום חדש 

 השקת האלבום "אגדה יהודית"רגל סדרת קונצרטים ל
נשיק אלבום חדש המוקלט בימים אלה והעבודה עליו בעיצומה. האלבום יציג ארבע  2019בראשית 

יצירות מופת סביב הנושא של מוזיקה יהודית על המסורות השונות שלה וכן מוזיקה אמריקאית מאת 
 מלחינים יהודיים: ארנסט בלוך, לאונרד ברנשטיין, יצחק ידיד ובנימין יוסופוב. 

 מוזמנים לפנות 2019מרץ  -צו לארח קונצרט בסדרת השקת האלבום בחודשים ינוארגורמים אשר יר
 הסדרה תזכה ליחסי ציבור נרחבים וכיסוי בתקשורת. ולשבץ קונצרט בתכנית יוצאת דופן וחגיגית.

  
 

 

mailto:oshelley@outlook.co.il
https://d.docs.live.net/cb5c080845f0a2d7/Desktop/שונות/www.atartrio.com

