
  
 
 
 

 ערן צורשלישיית עתר     
 

 תיאטרון מקורי להרכב קמרי ושחקן, על פי סיפורו של ש"י עגנון-מופע מוזיקה       
 מיכל אקרמן עיבוד הסיפור:מבית היוצר של שלישיית עתר. 

 ברוך מאיר, רעיתו צירל ובנם יחידם הירשל.  :עיר ִשּבוש חיה לה משפחת הורוביץב

)"כל הימים מסגלים ממון וכשהם פנויים שעה קלה הם יושבים כאחד  ה שםתשוקה גדולה, לא הית

 ושותקים זה עם זה"(
 "(ָראּוי ִהיְרְשל ִלְהיֹות מֹוֶרה הֹוָרָאה וְֹלא ֶחנְוָנִי )", יש גם יש  היחידאך ציפיות מבנם 

ין ִמי א   ,ִריָבה נָָאה)"הירשל, ארוז בדירת שני חדרים עם מרפסת נוף ומשכנתא, נשוי למינה 

ל זֶה   ( "ֶשיְַּחֹלק עַּ
אי ּכי זָ ינִ ני א  ַאה, וַּ יימו ּבָ קַּ תְ ת נִ מודֹוחָ ל הַּ ם שּכעולָ יש ּבת חַּ ש ָא)"נפ  אך ליבו המיוסר יוצא אל בלומה 

  ה"(אותָ רְ לִ 
י)"   ונפשו מתייסרת בעינויים קשים ָרה -ִהְרהּור  ֲעב  ָרה ָקִשים מ   "(ֲעב 

ְרנְגֹול ! ַאל תִ )"    עד שמשתבשת עליו דעתו ינִי תַּ  "(ְשֲחטּונִי, ַאל ִתְשֲחטּונִי, ֲאנִי א 
 ם"עשיהֶ ת מָ כתוב אֶ ר לִ ּבֶ שָ ים נְ ה קולמוסִ מָ וך וּכַּ ּפשְ יו נִ ה דְ מָ ע ּכַּ י יוד  "ומִ 

 

וההרכב  הקריין ערן צורברית, מגישים ברזל של הספרות העות הסיפור, מנכסי צאן א

 שגרתי המשלב נגינה חיה, סיפור ותיאטרון. הקמרי שלישיית עתר, במופע מקורי ובלתי
 על הצופים ותירומ ,אומנויות הבמה השונותהמופע מפגיש באופן יצירתי ומפתיע בין 

 חוויה מיוחדת.
. היצירות שנבחרו , לעיתים כמספרת חלק מן הסיפורו המוזיקה משמשת לעיתים כתפאורה

קלסי, מוזיקה יהודית וישראלית עכשווית, וקטעי אימפרוביזציה  -רפרטואר קמרי כוללות 
ליגטי, , מיצירתם של שוברט, דבוג'אק, שוסטקוביץ', יאן פריידלין המשותפים לשחקן ולנגנים

 בעיתון הארץ קרא אודות המופע ואחרים.יוסף אחרון שונפלד, 
כינור,  -, טניה בלצר , עיבודים וניהול מוזיקליפסנתר -עפר שלי קריאה,  -ערן צורמבצעים: 

        שלישיית עתרהפקה ויחסי ציבור:  כתיבה. -מיכל אקרמן  ,'לו, צ - קריסטינה רייקו קופר
 סל תרבות ארצי.המופע נכלל בהיצע האומנותי של . בשיתוף עם בית עגנון, ירושלים

שלה, המגישים רוייקט זה, מוגש על ידי שלישיית עתר בהמשך לפרוייקטים המיוחדים פ

"כשאור דולק בחלונך" "הקברט היהודי"  ביצוע מוזיקה אומנותית בתכניות והקשרים מיוחדים:
הבולטים כאחד ההרכבים המוזיקליים  ו של ההרכבומבסס את מעמד ואחרים "נופי ילדות"
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