 ולבר. עומר מ:מנהל מוסיקלי

עונת המנויים

2021 - 2022

We Cater For

Everybody

09-745-7773
symphonette.co.il

מנויים יקרים
בעונת מנויים זו הקונצרטים
*20:00 יחלו בשעה
*למעט קונצרטים החלים
,במוצ"ש בעת שעון קיץ
21:00 שיחלו בשעה
18.6.22 | 14.5.2022 | 23.10.21
 בחלק מהקונצרטים,העונה
תצפה לכם חוויה רב חושית
שתפגיש את הגסטרונומיה עם
.המוסיקה ואת החיך עם האוזן

During the current Concert
Season, our concerts will
start at 20:00*
*apart from Saturday
concerts during DST,
which will start at 21:00
18.6.22 | 14.5.22 | 23.10.21
The forthcoming season will be
interspersed throughout with
concerts which will bring together
culinary delights and musical
pleasures, providing an enriched,
multi-sensory experience.

2021-2022 | עונת המנויים

ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.ל.הזכות לשינויים שמורה | ט

Dear
Subscribers

תזמורת סימפונט
רעננה
מנהל מוסיקלי | עומר מ .ולבר
מנצח הבית | דוד זבה
משנה למנהל המוסיקלי | קרן קגרליצקי
מנהלת כללית | אורית פוגל-שפרן
חברי הנהלת התזמורת:

ע' מנכ"ל הגר מנור
מנהלת מח' מנויים שרון פורת
מחלקת מנויים מאיה סורין
ניהול פרויקטים מיה ברנר
שיווק ומכירות עדנה רז
מנהלת משרד רינה הדר
מנהל מדיה קדם ברגר
מתאם טכני ומוסיקלי אריה קאופמן
ספרן אלכסנדר מסלסקי ,עילי מישור
יעוץ משפטי עו"ד נמי גולדהבר
רו"ח יוסי גורודנסקי
הנהלת חשבונות שלומי ויינר
חשבת ויקי ויינר
מבקר פנים דורון רוזנבלום
ועדת ביקורת רו"ח דניאל הורנשטיין
עיצוב התכנייה NOISE

תזמורת סימפונט רעננה
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות רעננה
רח’ הפלמ”ח 2א’ ,רעננה 4341402
WWW.SYMPHONETTE.CO.IL | INFO@RSO.CO.IL

טל'  | 09-7457773פקס 09-7421857

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

עו"ד יעקב ישראלי – יו"ר
אורי קידר ,אריה לביא ,לאה מלוכנא ,משה דברת,
עופר טוריאל ,שרה להט ,פרופ' שלום הוכמן,
עו"ד רחל שיבר ,עו"ד סיגל לחמני ,ד"ר רחל אדטו,
בני יהודאי ,עו"ד תמיר אפורי

מוסיקה ואוכל
תמיד ידענו שהאזנה למוסיקה גורמת
לתחושה נינוחה ונעימה ,לא היינו זקוקים
להוכחות מדעיות.
אבל בשנים האחרונות עלו לאויר מחקרים
אקדמיים שחקרו מכנה משותף נוסף,
שידענו על קיומו ,אך לא ידענו להגדירו:
מכנה משותף בין מוסיקה לבין אוכל.
"אחת הדרכים שבהן מוסיקה משפיעה על
תפקוד המוח שלנו היא על ידי ייצור של
כימיקלים מסוימים .למשל ,נמצא כי
מוסיקה מגבירה את ההפרשה במוח
של דופמין ,חומר כימי המשמש כמוליך
עצבי ,כלומר ,מנהל את התקשורת בין
תאים במוח .לדופמין חלק במנגנון העונג
והמוטיבציה שלנו ,והוא מופרש גם כשאנו
אוכלים שוקולד או מסיימים ריצה טובה"
(מתוך כתבה של ענת שלו ב-וואלה!,
 1בינואר .)2017
מחקרים נוספים הראו יתרון מובהק
בשחרור דופמין דווקא למוסיקה קלאסית.
ידענו מזה זמן רב שמוסיקה קלאסית
מסייעת לפרות לייצר יותר חלב ,אך עכשיו
מסבירים המחקרים מדוע אהבתנו לאוכל
ולמוסיקה קלאסית איננה רק צירוף מקרים.
זהו הצירוף הטבעי המתבקש.
העונה לקחנו את זה צעד אחד קדימה,
וחיברנו את הוויזואליה האסוציאטיבית עם
התכנית האמנותית ,ו ...אפילו הכינונו לכם
הפתעות בלתי צפויות.

בואו ליהנות איתנו!
תזמורת סימפונט רעננה

צילום דן לב
| פרוייקט colorfood
עונת המנויים | 2021-2022

ידידינו,
במלאת לנו שלושים שנה ועל אף
התקופה המאתגרת שעברה ועוברת
על כל העולם ,אנחנו גאים להציג יחדיו
עונה מיוחדת וייחודית.
הלך הרוח המיוחד בתזמורת סימפונט
רעננה ,השותפות ארוכת השנים ,האמון
והיחסים יוצאי הדופן ,האהבה ,המסירות,
ההרמוניה האישית ,העבודה הצמודה
והסינרגטית עם דוד זבה וקרן קגרליצקי,
מאפשרים לנו למרות המרחק והאילוצים
המונעים מאתנו להיפגש במשך חודשים
רבים ,לשמור על הפקדון המופקד
בידנו ,תזמורת סימפונט רעננה ,לעיתים
אף ממרחקים.
הנגנים ,היצירות ,האמנים ובראש
ובראשונה אתם הקהל קרובים לליבנו מאד
ואנחנו תקווה שאנחנו מצליחים לשמח,
לחדש ולרגש אתכם בכל תו ,אירוע ומפגש.

אורית פוגל שפרן
מנכל״ית

עומר מאיר ולבר
מנהל מוסיקלי

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

המעשה הציוני החל בחזון מילולי.
הרצל ובני דורו ,בן-גוריון ואנשיו היו אנשי מילים שחיו את
תחייתה של השפה העברית ואת הקמתה של מדינה שזו תהיה
שפתה.
ארבעים שנה לאחר שקמה המדינה ,חוותה המדינה מעשה
ציוני חדש .המדינה הקטנה קלטה כמיליון אזרחים חדשים,
שהגיעו מחבר המדינות.
רבים מהם היו מוסיקאים" .הראשון שיורד מן המטוס נושא
בידיו כינור ,השני צ'לו והשלישי זה שידיו ריקות .מה אתו? הוא
כנראה פסנתרן".
זה היה המשפט הרווח וזה היה הרגע המכונן שבו הוקמה
סימפונט רעננה .מיוזמה מקומית לקליטת אמנים עולים הפכה
'סימפונט' למותג ישראלי ובינלאומי.
לצד קונצרטים קלאסיים ואחרים לקהל מנויים  ,לקהל צעיר
ומבוגר ברעננה וברחבי המדינה סימפונט היא בית למוסיקה
היהודית והישראלית במובן הרחב ביותר.
מסורות עדות ישראל ומוסיקה ישראלית עכשווית מוטמעות
בעשייתה בישראל ובעולם.
האמונה בכוחה של אמנות המוסיקה היודעת לאחד את העבר
היהודי על שמחותיו ועל צרותיו עם ההווה העשיר על מרקמיו
הצליליים השונים ,היא המנוע הפועם ,מקור הכוח שמניע את
סימפונט רעננה קדימה כבר שלושים שנה ועוד היד נטויה
וצלילים בה לרוב.
התכניות השונות של התזמורת לעונה זאת ,וכאלה שקדמו לה,
מצטיינות בתכנון ,בתכנים העומדים בבסיסיהן והעוברים כחוט
השני לאורך התכנית .תכנים הזורקים אור לכוונים שונים,
מקוריים ,שגם אם שייכים הם ליצירות מוכרות ,יש בהם דגש
חדש ,אחר ,המורה על גוון נוסף שניתן לצבוע בו את הצלילים
המוכרים .מעבר לכך ,שמה לעצמה התזמורת כמטרה – לחדש
ביצועים של יצירות ישראליות מנכסי צאן הברזל של העשייה
המוסיקלית המקורית מאז ראשית היישוב העברי החדש בארץ,
ועל כך אנו מברכים ביתר שאת.

צילום :ינאי יחיאל

מיטב הברכות והאיחולים להמשך עבודתכם המרובה בהבאת
מוסיקה לכל רחבי הארץ ,בהדגשת מוסיקה יהודית וישראלית,
בהעמקת חקר וביצוע של מוסיקה הקשורה לתקופת השואה
ובטיפוח תכנים מוסיקליים שמשך זמן רב היו עלומים.
אני בטוח שסימפונט רעננה בניהולה של גב' אורית פוגל
שפרן ,תוסיף לפעול במרץ כדרכה ולהעשיר את חיי המוסיקה
והתרבות בארץ להנאת קהל המאזינים בכל מקום אליו תגיע.
אני מודה לראש העיר על המעורבות והדאגה לתזמורת
הפועלת ברעננה  ,כמו לכל חיי התרבות בעיר.
אני מאחל לכל האמנים ,להנהלת התזמורת ולקהל המאזינים,
הנאה רבה מהתכנית שהוכנה לעונת הקונצרטים הקרובה,
ומקווה לראות עוד ועוד מבצעים ישראליים על בימות
הקונצרטים ,לשמוע על עוד יצירות ישראליות שתבוצענה ,כמו
על הופעות בכל רחבי הארץ במהלך כל השנה.

בברכה,

חילי טרופר,
שר התרבות והספורט
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המשכן למוסיקה ואומנויות רעננה

לרגעים של אושר

עונת המנויים

2021/2022

סדרה חדשה עם רוני קובן
מקומות קסומים בעולם
ערבי זמר עם ה"אחים אסנר"
התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד
פסקול ישראלי עם יואב קוטנר
האנסמבל הקולי הישראלי
אופרה קצת אחרת -סולני האופרה הישראלית
מופעי בידור וסטנד אפ
תיאטרון היידישפיל
הצגות ומופעים לילדים
פעילות לקטנטנים
*8864 / 09-7464036 www.mishkanraanana.com

מנויים יקרים,
ברכותיי החמות לתזמורת סימפונט רעננה,
לרגל פתיחת עונת המנויים החדשה לשנת
.2022-2021
תזמורת סימפונט רעננה היא גאווה לעיר
רעננה .כעיר שוחרת תרבות ,שחרתה על
דגלה את הנחלת יסודות התרבות והאמנות
לתושביה ,גאה רעננה להוות אכסנייה לפועלה
של התזמורת ,ששמה הולך לפניה בארץ
ובכל העולם .לסימפונט רעננה שורת הישגים
חובקי עולם ,ועל צוותה נמנים טובי הנגנים
והמנצחים ,המייצגים את העיר והמדינה
בשורת אירועי תרבות ומוסיקה בינלאומיים.
לרעננה ולתזמורת סימפונט רעננה שיתוף
פעולה ארוך שנים ,שבמרכזו הנחלת
המוסיקה הקלאסית לתושבי העיר ,במגוון
פרויקטים ולכלל הגילאים .שיתוף פעולה זה
נושא פירותיו ,ואנו גאים על הרחבת מעגלי
האוכלוסייה בעיר ,הרואים כיום במוסיקה
הקלאסית דרך חיים .יותר מכל אנו שמחים
ומברכים על החינוך המוסיקלי לילדי העיר,
השותפים לקונצרטים שונים בביצוע תזמורת
סימפונט רעננה ,ונחשפים למוסיקה קלאסית
במיטבה כבר בגיל צעיר.

צילום :ראובן קופיצ'ינסקי

תודתי החמה לחברי סימפונט רעננה ,נגניה,
מנצחיה וצוות ההנהלה ,על תרומתם להרחבת
העשייה המוסיקאלית בעיר ובמדינה ,ולהנחלת
המוסיקה הקלאסית  -השפה האוניברסאלית
המגשרת בין עולמות ,דעות ותרבויות -בקרב
הקהל הרחב.

שלכם,
בברכת עונת פעילות
פורייה ומוצלחת,
חיים ברוידא
ראש העיר רעננה
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קשר התשוקה
התשוקה לבישול ולאוכל טוב אינה שונה
מהתשוקה למוסיקה טובה.
זו אותה תשוקה לצאת למסע במרחב ובזמן.
תשוקה לצלילים ולטעמים ,מוכרים וזרים,
קרובים ורחוקים ,מנחמים ומסעירים.

תשוקה להרגיש.
מאז ומתמיד מוסיקה וקולינריה מעצימות
זו את זו ,מחמיאות זו לזו ומעוררות השראה
הדדית .זהו קשר מופלא וחושני שבכוחו
לרומם אותנו לספירות אחרות ,כמו שרק
אומנות יכולה.
סימפונט רעננה יצרה עבורנו עונה
חדשה וחושנית ומזמינה את כולנו למסע
מוסיקלי בין תקופות ,תרבויות ,נופים,
ניחוחות וטעמים.
להתרפק על יין איטלקי משובח עם
רוסיני ו"הספר מסיביליה" ,להיזכר בניחוח
פאייה ספרדית מהבילה כבר עם צליליו
הראשונים של "מחול פולחן האש" או לגלגל
על הלשון את טעמי מטבח השמש של
פרובאנס לצליליו של ביזה ו"הנערה מארל".
וזה רק על קצה המזלג...

מחכה לנו עונה אנינה!
שלכם,
חיים כהן

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL
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Concert

01

קונצרט

לילות אהבה
Nuits d'amour
Opening Concert | קונצרט פתיחה

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

)ישראל/אן שו מנצח (סין-אי
)אריאל לני פסנתר (מזוכי תחרות רובינשטיין
)'5( " "לילה ואהבה:אאוגוסטה הולמס
, בסי במול מז'ור2 ' קונצ'רטו לפסנתר מס:ברהמס
)'52( 83 .אופ
)'17( 2- ו1 פרקים נבחרים מסוויטות- " "הנערה מארל:ביזה

Yi-An Xu Conductor )China/Israel(
Ariel Lanyi Piano )Winner of the
Rubinstein Competition(
Augusta Holmes: La nuit et l'amour )5'(
Brahms: Piano Concerto No. 2 in B Flat Major,
Op.83 )52'(
Bizet: "L'arlsienne" Suites No. 1 & 2 - a selection )17'(

Thu-חמישי

Wed-רביעי

23/10/21

21/10/21

20/10/21

at 21:00 בשעה

at 20:00 בשעה

at 20:00 בשעה

Sat-שבת

 ולבר.עומר מ
מוזיקלי
מנהל
אריאל לני
WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

איאן שו

קונצרט

02

Concert

פסגת המוסיקה הקאמרית
The Summit of Chamber Music
אסי מתתיאס כינור
אורי קם ויולה
צבי פלסר צ'לו
ויקטור סטניסלבסקי פסנתר

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בטהובן :רביעיית פסנתר במי במול מז'ור ,אופ)'27( 16.
ארנו דוחנני :סרנדה לשלישיית כלי קשת בדו מז'ור,
אופ)'21( 10 .
דבוז'ק :רביעיית פסנתר מס'  2במי במול מז'ור,
אופ)'36( 87.

Asi Matathias Violin
Ori Kam Viola
Zvi Plesser Cello
Victor Stanislavsky Piano
Beethoven: Piano Quartet in E Flat Major,
('Op.16 )27
Ernö Dohnányi: Serenade for String Trio in C Major,
('Op.10 )21
Dvořák: Piano Quartet No. 2 in E Flat Major,
('Op.87 )36

חמישיThu-

18/11/21
בשעה at 20:00

אסי מתתיאס

אורי קם

עונת המנויים | 2021-2022

צבי פלסר

ויקטור
סטניסלבסקי

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL
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Concert

03

קונצרט

קלאסיקה ישראלית
שלומית אהרון והסימפונט

Israeli Classics

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

Shlomit Aharon and the
Symphonette

דוד זבה מנצח
שלומית אהרון זמרת

David Sebba Conductor
Shlomit Aharon Singer

Thu-חמישי

09/12/21
at 20:00 בשעה

 ולבר.עומר מ
מוזיקלי
מנהל
שלומית אהרון
WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

דוד זבה

קונצרט
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Concert

ובמקום הראשון...
And The Winner Is...
סוף שנה חגיגי | End of the year

דוד זבה מנצח
דניאלה סקורקה סופרן
ענת צ'רני מצו סופרן
זמרים ושחקנים נוספים (יפורסם)

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

שירי הפסטיבלים הגדולים ,סן-רמו ,וכמובן האירוויזיון.
הלהיטים שנולדו בשנות ה ,60-70-80-ונגעו בנצח.
אן-מרי-דוד ,ג'יליולה צ'ינקואטי ,אבבא ועוד...
המקומות הראשונים ,ההצלחות הגדולות והכישלונות
הצורבים ...השירים והסיפורים שמאחורי השירים.

David Sebba Conductor
Daniela Skorka Soprano
Anat Czarny Mezzo-soprano
Singers and actors TBA
Songs from the great festivals, San Remo and the
Eurovision, of course. The hits that were born in
the 60s-70s-80s and achieved immortality.
Anne-Marie David, Gigliola Cinquetti, ABBA and
more. The winners, the great successes and the
scorching failures.

שלישיTue-

רביעיWed-

חמישיThu-

28/12/21

29/12/21

30/12/21

בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

דוד זבה

דניאלה סקורקה

עונת המנויים | 2021-2022

ענת צ׳רני

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL
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קונצרט

וינה פינת ארם צובא
Vienna-Aram Tzova Junction

עדו ערד מנצח
סופרן-רעות ונטוררו מצו

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

)'22(  בפה מינור49 ' סימפוניה מס:היידן
)'15( סופרן ולתזמורת- שני פיוטים למצו:עודד זהבי
)'34( 36. אופ, ברה מז'ור2 ' סימפוניה מס:בטהובן

Ido Arad Conductor
Reut Ventorero Mezzo-soprano
Haydn: Symphony No. 49 in F minor )22'(
Oded Zehavi: Two Hymns for Mezzo-soprano
and orchestra )15'(
Beethoven: Symphony No. 2 in D Major,
Op.36 )34'(

Thu-חמישי

Wed-רביעי

20/01/22

19/01/22

at 20:00 בשעה

at 20:00 בשעה

רעות ונטוררו

עדו ערד

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

קונצרט
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שוברטיאדה
Schubertiade
הגר שרביט מצו-סופרן
דניאל יוהנסן טנור (אוסטריה)
עודד רייך בריטון
אסי מתתיאס כינור
רז כהן ,כריסטינה רייקו-קופר (ארה"ב) צ'לו
דניאל גורטלר ,עמיאל בושקביץ פסנתר
שלישיית ג'אז יפורסם

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

שירים של היינריך היינה שהולחנו ע"י שוברט ,רוברט
וקלרה שומאן ,פרנץ ליסט ,מנדלסון ,ברהמס ,יחזקאל
בראון ,אלה שריף ,שמעון כהן וכן עיבודים לשלישיית ג'אז.

Hagar Sharvit Mezzo-soprano
(Daniel Johannsen Tenor )Austria
Oded Reich Baritone
Asi Matathias Violin
(Raz Kohn, Kristina Reiko Cooper Cello )USA
Daniel Gortler, Ammiel Bushakevitz Piano
Jazz Trio TBA
Heinrich Heine’s poems set to music by Schubert,
Robert & Clara Schumann, Liszt, Mendelssohn,
Brahms, Yehezkel Brown, Ella Milch-Sheriff, Shimon
Cohen as well as Jazz Trio settings.

שניMon-

שלישיTue-

01/02/22 31/01/22
בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

רז כהן

דניאל יוהנסן

הגר שרביט

דניאל גורטלר

עודד רייך

אסי מתתיאס

כריסטינה
רייקו-קופר

עמיאל בושקביץ

עונת המנויים | 2021-2022
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מידע כללי
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות,
רח' הפלמ"ח 2א' ,רעננה
טלפון | 09-7457773 :פקס09-7421857 :
info@rso.co.il

שעות פעילות מחלקת מנויים/
שירות לקוחות
ימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00
מעבר לשעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה
ונחזור אליכם תוך  24שעות.

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בערב הקונצרט ,הקופה פתוחה שעתיים לפני
תחילתו.
לחיילים ולסטודנטים  50%הנחה ברכישת כרטיס
בערב הקונצרט ,עם הצגת תעודת חוגר/סטודנט
(לא ניתן להעברה).
 20%הנחה לגמלאים.

החלפת כרטיסים
ביטול קונצרט יתקבל לא יאוחר מהשעה 14:00
ביום הקונצרט וביום ו' עד השעה .12:00
זיכוי לקונצרט שבוטל במועדו ,יינתן לאחד
הקונצרטים במהלך העונה הנוכחית ,ללא התחייבות
למקום ישיבה ,ובתיאום עם מחלקת מנויים.
אין החזרת כספים תמורת כרטיסים/מנוי שלא נוצלו.
ביטול מנוי כרוך בדמי ביטול בסך .₪ 70

עונת המנויים | 2021-2022

רשימת קונצרטים
קונצרט מס'  | 01לילות אהבה
קונצרט פתיחה
 20.10.21רביעי בשעה 20:00
 21.10.21חמישי בשעה 20:00
 23.10.21מוצ"ש בשעה 21:00

קונצרט מס'  | 02פסגת המוסיקה הקאמרית
 18.11.21חמישי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 03קלאסיקה ישראלית
שלומית אהרון והסימפונט
 9.12.21חמישי בשעה 20:00
סוף שנה חגיגי
 28.12.21שלישי בשעה 20:00
 29.12.21רביעי בשעה 20:00
 30.12.21חמישי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 05וינה פינת ארם צובא
 19.1.22רביעי בשעה 20:00
 20.1.22חמישי בשעה 20:00

קונצרט מס' |  06שוברטיאדה
 31.1.22שני בשעה 20:00
 1.2.22שלישי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 07כוכבי העתיד
 10.3.22חמישי בשעה 20:00
 12.3.22מוצ"ש בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 08מחול האש
 23.3.22רביעי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 09אגדה יוונית
 6.4.22רביעי בשעה 20:00
 7.4.22חמישי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 10זוכה התחרות
הבינלאומית למוסיקה במלטה
 14.5.22מוצ"ש בשעה 21:00

קונצרט מס'  | 11ברוח סצנה מושרת
 24.5.22שלישי בשעה 20:00
 25.5.22רביעי בשעה 20:00

קונצרט מס'  | 12ביכורים
 16.6.22חמישי בשעה 20:00
 18.6.22מוצ"ש בשעה 21:00
WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

קונצרט מס'  | 04ובמקום הראשון...

אולם מופעים

במה

דרגה א
דרגה ב

 5קונצרטים

 7קונצרטים

מחיר מלא ₪ 720
מחיר גמלאי ₪ 580

מחיר מלא ₪ 810
מחיר גמלאי ₪ 650

מחיר מלא ₪ 660
מחיר גמלאי ₪ 530

מחיר מלא ₪ 770
מחיר גמלאי ₪ 620

 9קונצרטים

 12קונצרטים

מחיר מלא ₪ 890
מחיר גמלאי ₪ 710

מחיר מלא ₪ 1,100
מחיר גמלאי ₪ 870

מחיר מלא ₪ 810
מחיר גמלאי ₪ 650

מחיר מלא ₪ 1,010
מחיר גמלאי ₪ 800

 6קונצרטים
על בסיס מקום פנוי
 550ש"ח

עונת המנויים | 2021-2022

AUDITORIUM

STAGE

Grade A
Grade B

Concerts 5

Concerts 7

Full price 720 NIS
Full price 810 NIS
Senior Citizen 580 NIS Senior Citizen 650 NIS
Full price 660 NIS
Full price 770 NIS
Senior Citizen 530 NIS Senior Citizen 620 NIS

Concerts 9

Concerts 12

Full price 890 NIS
Senior Citizen 710 NIS

Full price 1,100 NIS
Senior Citizen 870 NIS

Full price 1,010 NIS
Full price 810 NIS
Senior Citizen 650 NIS Senior Citizen 800 NIS

Concerts 6
Subject to availability
550 NIS

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

Concert list
Concert No. 01 | Nuits d'amour
Opening Concert
20.10.21 Wed at 20:00
21.10.21 Thu at 20:00
23.10.21 Sat at 21:00

Concert No. 02 | The Summit of
Chamber Music
18.11.21 Thu at 20:00

Concert No. 03 | Israeli Classics
Shlomit Aharon & the Symphonette
9.12.21 Thu at 20:00

Concert No. 04 | And The Winner is...
End of the Year
28.12.21 Tue at 20:00
29.12.21 Wed at 20:00
30.12.21 Thu at 20:00

Concert No. 05 | Vienna-Aram Tzova
Junction
19.1.22 Wed at 20:00
20.1.22 Thu at 20:00
31.1.22 Mon at 20:00
1.2.22 Tue at 20:00

Concert No. 07 | Future Stars
10.3.22 Thu at 20:00
12.3.22 Sat at 20:00

Concert No. 08 | Dance of Fire
23.3.22 Wed at 20:00

Concert No. 09 | Greek Legend
6.4.22 Wed at 20:00
7.4.22 Thu at 20:00

Concert No. 10 | Winner of the Malta
International Music Competition
14.5.22 Sat at 21:00
Concert No. 11 | In modo di scena
cantante
24.5.22 Tue at 20:00
25.5.22 Wed at 20:00

Concert No. 12 | Firstborns
16.6.22 Thu at 20:00
18.6.22 Sat at 21:00

2021-2022 | עונת המנויים

ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.ל.הזכות לשינויים שמורה | ט

Concert No. 06 | Schubertiade

General Info
Raanana Music and Arts Center,
2 Ha'palmach St., Raanana
Phone: 09-7457773 | Fax: 09-7421857
Email; info@rso.co.il

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

Subscription Department
Opening Hours:
Sunday-Thursday: 9:00-15:00
You can leave a message after business hours
and we will return your call within 24 hours
The box office opens two hours before the
beginning of each concert.
50% discount for students and soldiers in the
evening of the concert, with a valid Military ID
/ Student ID )non-transferable(.
20% discount for senior citizens.

Exchanging Tickets:
Cancellation of a booking will be accepted no later
than 2:00 PM on the day of the concert, and on
Friday by 12:00 PM.
Credit for a timely cancelled booking will be
granted for one of the current season concerts,
in coordination with the subscription department
)regular seats may be changed(.
No money refunds for unused tickets/cancellations.
Subscription cancellation will incur a fee of 70 NIS.

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

קונצרט
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כוכבי העתיד
Future Stars
Winners of the Tel-Hai Masterclasses
זוכי תחרות כיתות האמן בתל-חי | competition

נעם אביאל מנצחת (ישראל/ארה"ב)
זוכי תחרות כיתות האמן בתל-חי (יפורסם)

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

תכנית הקונצרט תפורסם

(Noam Aviel Conductor )Israel/USA
Winners of the Tel-Hai Masterclasses
(competition )TBA
Repertoire to be announced

חמישיThu-

שבתSat-

12/03/22 10/03/22
בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

נעם אביאל

עונת המנויים | 2021-2022
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מחול האש
Dance of Fire

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

גיל שוחט מנצח
)צרפת/ליאת כהן גיטרה (ישראל
)מיכאל ביאלוברודה צ׳לו (צרפת
)'4( "האש" מתוך "האהבה המכשפת- "מחול פולחן:פאייה-דה
)'5(  ליברטנגו:פיאצולה
)'7( ) (בעיבוד לצ׳לו5  "באכיאנאס ברזילייראס" מס׳:לובוס-וילה
)'12( ארנחואז לגיטרה ותזמורת- קונצ׳רטו דה:רודריגו
)'6(  "אספניה" – רפסודיה לתזמורת:שברייה
 "אביב" ו"חורף" מתוך "ארבע העונות של בואנוס:פיאצולה
)'12( )איירס" (בכורה עולמית לעיבוד לגיטרה ותזמורת
)'6(  אסטוריאס:אלבניס
 וסונטה במי מז'ור466 ' סונטה בפה מינור ק:דומניקו סקרלטי
)'9(  לפסנתר סולו379 'ק
)'25(  קונצ׳רטו לצ'לו ברה מינור:לאלו

Gil Shohat Conductor
Liat Cohen Guitar )France/Israel(
Michaël Bialobroda Cello )France(
De Falla: “Ritual dance of fire”, from El Amor Brujo )4'(
Piazzolla: Libertango )5'(
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras no. 5, )Arr, for Cello( )7'(
Rodrigo: Concierto de Aranjuez for guitar and orchestra
)12'(
Chabrier: "España" - Rhapsody for Orchestra )6'(
Piazzolla: "Spring" & "Winter" from "The Four Seasons of
Buenos Aires”, )World Premiere for Guitar & orchestra arr.(
)12'(
Albeniz: Asturias )6'(
Domenico Scarlatti: Piano Sonatas in F minor K.466 &
E Major K.379 )9'(
Lalo: Cello Concerto in D minor )25'(

Wed-רביעי

23/03/22
at 20:00 בשעה

מיכאל ביאלוברודה

ליאת כהן

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

גיל שוחט

קונצרט
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אגדה יוונית
Greek Legend
קורניליוס מיכאלידיס מנצח (יוון)
סופיה אברמידו זמרת (יוון)
בטהובן" :יצורי פרומתיאוס" ,פתיחה לבלט אופ)'5( 43 .
בטהובן :סימפוניה מס'  3במי במול מז'ור ,אופ,55 .
"ארואיקה" ()'47
סופיה אברמידו :איתקה (בכורה)
מאנוס חג'ידאקיס :שירים

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

(Kornilios Michailidis Conductor )Greece
(Sofia Avramidou Singer )Greece
Beethoven: “The Creatures of Prometheus”,
('Op.43, Ballet Overture )5
Beethoven: Symphony No. 3 in E Flat Major,
('Op.55, "Eroica" )47
(Sofia Avramido: “Ithaca” )Premiere
Songs by Manos Hadjidakis

רביעיWed -

חמישיThu-

07/04/22 06/04/22
בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

קורניליוס מיכאלידיס

עונת המנויים | 2021-2022

סופיה אברמידו
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זוכה התחרות הבינלאומית
למוסיקה במלטה
Winner of the Malta
International Music Competition

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

רתם ניר מנצח
)פיליפו גוריני פסנתר (איטליה
)'7(  "הספר מסביליה" – פתיחה:רוסיני
, במי במול מז'ור9 . קונצ'רטו לפסנתר מס:מוצרט
)'32( " "ז'נום,271 .ק
,25 . ברה מז'ור אופ1 ' סימפוניה מס:פרוקופייב
)'16( ""הקלאסית

Rotem Nir Conductor
Filippo Gorini Piano )Italy(
Rossini: Il Barbiere di Siviglia – Overture )7'(
Mozart: Piano Concerto No. 9 in E Flat Major,
K.271, "Jeunehomme" )32'(
Prokofiev: Symphony No. 1 in D Major Op.25,
"Classical" )16'(

Sat-שבת

14/05/22
at 21:00 בשעה

פיליפו גוריני

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

רתם ניר

קונצרט
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ברוח סצנה מושרת
In modo di scena cantante

גד קדוש מנצח
נתאי צרי כינור
ראוול :אמא אווזה  -סוויטה ()'18
לואי שפוהר :קונצ'רטו לכינור מס'  8בלה מינור ,אופ47 .
"ברוח סצנה מושרת" ()'20
היידן :סימפוניה מס 101 .ברה מז'ור" ,השעון" ()'28

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח | התזמורת פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

Gad Kadosh Conductor
Nitai Zori Violin
('Ravel: Ma Mere l'Oye – Suite )18
Louis Spohr: Violin Concerto No. 8 in A minor,
('Op.47, "In modo di scena cantante" )20
Haydn: Symphony No. 101 in D Major,
('"The Clock" )28

שלישיTue-

רביעיWed-

25/05/22 24/05/22
בשעה at 20:00

בשעה at 20:00

גד קדוש

נתאי צרי

עונת המנויים | 2021-2022
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ביכורים
Firstborns

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines

קרן קגרליצקי מנצחת
יונית שקד גולן זמרת
עדי נויהאוז פסנתר
)'5( " אינטרמצו מתוך "אבירות כפרית:מסקאני
, בפה מינור2 ' קונצ'רטו לפסנתר מס:שופן
)'32( 21 .אופ
 מחזור משירת רחל- " "דמותה:מרדכי זעירא
)'25( ) מיכאל וולפה:המשוררת (עיבוד ותזמור
)'24( 200 . ד, ברה מז'ור3 ' סימפוניה מס:שוברט

Keren Kagarlitsky Conductor
Yonit Shaked Golan Singer
Adi Neuhaus Piano
Mascagni: Intermezzo from Cavalleria
Rusticana )5'(
Chopin: Piano Concerto No. 2 in F minor,
Op.21 )32'(
Mordechai Zeira: "Her Image" - Song Cycle
by Rachel )arranged by Michael Wolpe( )25'(
Schubert: Symphony No. 3 in D Major,
D.200 )24'(

Sat-שבת

Thu-חמישי

18/06/22 16/06/22
at 21:00 בשעה

עדי נויהאוז

at 20:00 בשעה

יונית שקד גולן

WWW.SYMPHONETTE.CO.IL

קרן קגרלצקי

Dear Subscribers,
My warmest regards to the Raanana Symphonette
Orchestra upon the opening of the new 2021-2022
Concert Season.
The Raanana Symphonette Orchestra is a pride
for the city of Raanana. As a city that loves culture,
which has engraved on its banner the passing
on of the foundations of culture and art to its
residents, Raanana is proud to host the activities
of the orchestra, whose name is carried on the lips
of one and all in Israel and abroad.
Raanana Symphonette has won worldwide
achievements and its musical team includes the
best musicians and conductors representing the
city and the country in a series of cultural and
musical events.
Raanana and the Raanana Symphonette Orchestra
have a long-standing collaboration, centered on
imparting classical music to the city's residents, in
a variety of projects relevant to all ages.
This collaboration is bearing fruit and we are
proud of the expansion of the city's population
circles, which today see classical music as a
way of life. Most of all we are thrilled with the
musical education of the children of the city, who
participate in various concerts performed by the
Symphonette and are exposed to classical music
at its best from an early age.
My warm gratitude is given to the members of the
Raanana Symphonette, its players, conductors
and management team, for their contribution to
the expansion of musical activity in the city and
country, and to the passing on of classical music
tradition - the universal language that bridges
worlds, opinions and cultures - among the
general public.

Yours,
Photo: Reuven Kopitchinski

Wishing you a fruitful and successful season,

Chaim Broide
Mayor of Raanana

2021-2022 | עונת המנויים

The Bond of Passion
The passion for cooking and gourmet
cuisine is no different from the passion
for good music. It is the same desire to
embark on a journey in space and time.
Passion for sounds and tastes, familiar
and foreign, near and far, comforting
and exciting.

A passion to feel.
Music and cuisine have always been
empowering, flattering and inspiring
each other. It is a wondrous and sensual
connection that has the power to elevate
us to other spheres, as only art can.
Raanana Symphony has created a new
and sensual season for us and invites us
all to a musical journey between periods,
cultures, landscapes, aromas and flavors.
Enjoy fine Italian wine with Rossini
and "The Barber of Seville", recall the
aroma of steaming Spanish paella with
the first notes of "Dance of Fire" or roll
on the tongue the flavors of Provence's
solar cuisine to the sounds of Bizet and
"L'Arlesienne".
And that's just the appetizers.

A gourmet season awaits us all!
Yours,
Haim Cohen
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Zionism started with words.

Photo: Yanai Yechiel

Herzl and his contemporaries, Ben-Gurion and his society were
men of words who lived the revival of the Hebrew language and
the establishment of state of Israel, which would make Hebrew its
official language.
Forty years after the establishment of the state of Israel, it
experienced a new zionist turn: Israel absorbed about a million
new citizens who came from the former Soviet Union.
Many of them were musicians. "The first one to get off the plane
carries a violin in his hands, the second a cello and the third is
empty handed. What about him? He's probably a pianist."
Such was the widespread phrase and it was the founding moment
when the Raanana Symphonette Orchestra was established. From
a local initiative to absorb immigrant artists, Symphonette has
become an Israeli brand name, familiar all over the globe.
Symphonette is a home for Jewish and Israeli music in its
broadest sense, alongside with classical concerts interspersed
with various other genres and other concerts for young and old
audiences in Raanana and throughout Israel.
The traditions of the Jewish diaspora and contemporary Israeli
music are embedded in the Symphonette's activities in Israel and
around the world.
The belief in the power of Music, uniting the Jewish past for all its
joys and troubles with the rich present, bursting with varied tonal
textures, is the pulsating engine, the source of power that has
propelled the Symphonette forward for thirty years and more.
The Orchestra's varied program for the forthcoming season, as
well as those that preceded it, excel in range, shedding light on
various original directions, which even though familiar, have a new,
singular stamp showing that the familiar notes can be enhanced
with new and exciting colors. Beyond that, the Orchestra has set
itself a goal - to reinterpret Israeli works stemming from the onset
of the modern Jewish settlement in Israel, a feat which is to be
doubly congratulated.
Best regards and best wishes for the continuation of your
extensive work in bringing music all over the country, emphasizing
Jewish and Israeli music, deepening the research and
performance of music related to the Holocaust and cultivating
musical content that has long been unfamiliar.
I am certain that the Raanana Symphonette Orchestra, under the
direction of Mrs. Orit Fogel-Shafran, will continue to work with its
usual vigor and enrich the musical and cultural life in Israel for the
enjoyment of its audiences, wherever the orchestra may perform.
My thanks to the Mayor of Raanana for his involvement and
concern for the Raanana-based Orchestra, as for all cultural
activities in the city.
I wish all the artists, the management of the orchestra and
the audience much enjoyment of the program devised for the
upcoming Concert Season, while hoping to see more and more
Israeli performers on the concert stages, and to hear more
performances of Israeli works, as well as about a calendar full of
performances throughout Israel.

Hili Tropper
Minister of Culture and Sport
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Our Friends,
On our 30th anniversary, despite the
challenging times faced by the entire
world, we are proud to jointly present
a special and unique season.
The unique spirit of the Raanana
Symphonette Orchestra and the longstanding partnership with David Sebba
and Keren Kagarlitsky. The extraordinary
trust and relationship and the synergy we
share allow us to overcome the distance
and constraints that prevented us form
meeting in the past months, so as to guard
the treasure entrusted to us, the Raanana
Symphonette Orchestra.
The musicians, the musical works, the
artists and first and foremost you the
audience are very close to our hearts and
we hope that we manage to provide you
with joy, innovation and excitement with
every note and encounter.
Omer Meir Wellber
Music Director

Orit Fogel Shafran
CEO
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Music and Food
We have always known that listening to
music makes you feel comfortable and
at ease. We don't need any scientific proof.
But in recent years, academic studies have
explored a common denominator that we
knew existed but did not know how to
define: The common denominator between
music and food.
"One of the ways music affects our brain
function is by the production of certain
chemicals. For example, music has been
found to increase the brain's secretion
of dopamine, a chemical that acts as
a neurotransmitter, meaning, it directs
communication between cells in the brain.
Dopamine is part of our pleasure and
motivation mechanism, and it is secreted
even when we eat chocolate or finish a good
run" )from an article by Anat Shalev in Walla!,
January 1, 2017(.
Furthermore, studies have shown a clear
advantage in the release of dopamine
specifically for classical music. We have
known for a long time that classical music
helps cows to produce more milk, but now
studies explain why our love of food and
classical music is not just a coincidence.
This is the natural combination.
This season we took it one step further,
and connected the associative visuals with
the artistic program, and ... even set up
unexpected surprises for you.

Come have fun with us.
The Raanana Symphonette Orchestra

Photography Dan Lev
| Colorfood project
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SAVE THE DATE
16-19.12.2021
פסטיבל ישרוטל
23-קלאסיקאמרי ה
The 23rd Isrotel
ClassiCameri Festival

Raanana Symphonette
Orchestra
Music Director | Omer M Wellber
Conductor in Residence | David Sebba
Associate Music Director |
Keren Kagarlitsky
General Manager | Orit Fogel-Shafran

We reserve the right to make changes | The orchestra performs according to the Ministry of Health guidelines
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2021 - 2022
Concert Season

We Cater For

Everybody

09-745-7773
symphonette.co.il

