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תזמורת סימפונט רעננה

ידידינו מוקירי המוסיקה,

מנהל מוסיקלי עומר מ .ולבר
מנצח הבית דוד זבה
משנה למנהל המוסיקלי קרן קגרליצקי
מנהלת כללית אורית פוגל-שפרן
חברי הנהלת התזמורת עו”ד יעקב ישראלי – יו”ר,
לאה מלוכנא ,אורי קידר ,משה דברת ,שרה להט ,עו”ד סיגל לחמני,
עו”ד תמיר אפורי ,פרופ’ שלום הוכמן ,ד”ר רחל אדטו ,אריה לביא,

מאז ימי שחר האנושות ,המוסיקה הייתה גורם מחבר ומלכד
בין בני האדם מול מדורת השבט .המוסיקה אינה אמנות נבדלת
ונפרדת ,אלא צומת דרכים שאליו מתנקזות וממנה יוצאות
כל האמנויות האחרות – המחול ,השירה ,התיאטרון ,הציור
והמילה הכתובה .מוסיקה היא כור היתוך כלל אנושי ,שפה
בינלאומית שאין צורך ללמדה והיא נתפסת באופן אינהרנטי
בשכל ובעיקר ברגש.

עופר טוריאל ,עו”ד רחל שיבר ,בני יהודאי

כך גם בתזמורת סימפונט רעננה ,עבורנו המוסיקה היא כלי
המחבר בין תקופות שונות בתולדות האנושות ,בין תרבויות
ובין שלל גווני היצירה האנושית .בדומה ל 30-שנות הפעילות
הראשונות שלנו ,גם העונה ישבנו ורקחנו לכם מסע מרתק
לאורך תקופות ותרבויות – למן יצירת המופת האופראית של
מוצרט ולורנצו דה פונטה“ ,דון ג'ובני” ,דרך מיטב הקלאסיקה
האירופית של המאה ה ,19-המשך בקלאסיקות שנסון
צרפתיות וכלה בבכורות מסעירות מאת מלחינים צעירים
כקרן קגרליצקי ,מיה ברנר ,אבנר דורמן ,גיל שוחט ,מאיו שבירו
וגיא מינטוס.

ע’ מנכ”ל הגר מנור
מנהלת מח’ מנויים שרון פורת
מחלקת מנויים מאיה סורין
הפקה מיה ברנר ,דפנה בן-צבי
ניהול פרויקטים מיכל כהן-טולידאנו
פרויקטים מיוחדים מאיה פינגרמן ,ישראל פפא
מנהלת מכירות עדנה רז
מתאם טכני ומוסיקלי אריה קאופמן
יעוץ משפטי עו”ד נמי גולדהבר
ספרן עילי מישור
מנהל מדיה קדם ברגר
יח״צ אבי מוסקל  -צור תקשורת
רו”ח יוסי גורודנסקי
ביקורת פנים דורון רוזנבלום ,קרסטון
צילומים דן לב פרוייקט COLORFOOD
עיצוב גרפי גלי גמליאל פליישר

09-7457773
www.symphonette.co.il
תזמורת סימפונט רעננה ,המשכן למוסיקה ולאמנויות הבמה ,רעננה
רח’ הפלמ”ח 2א’ ,רעננה  4341402׀ פקס  09-7421857׀ info@rso.co.il

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

גם השנה ניצור סינרגטיות על הבמה בין המוסיקה לבין
התיאטרון בקונצרט סוף השנה האזרחית ובשיתוף תיאטרון
הבימה .המחול ,יותר מכל האמנויות האחרות ,נשען על
המוסיקה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה .כך למשל נראה
בפתיחת העונה את הרקדנית רותם וייסמן ובאמצע העונה נארח
את דואו תיאטרו מאסימו פלרמו – הפרימה בלרינה והפרימו
בלרינו המובילים בבית האופרה האיטלקי ,ובכוריאוגרפיה
שנוצרה במיוחד עבור התזמורת למפגש ייחודי כאן ברעננה.
אנו מאחלים לקהל הנאמן והאהוב שלנו הנאה והתרגשות
רבות מהמסע המרתק והייחודי שהכנו עבורכם – המנהל
המוסיקלי ,עומר מאיר ולבר ,מנצח הבית ,דוד זבה ,המשנה
למנהל המוסיקלי ,קרן קגרליצקי ומנכ”לית התזמורת ,אורית
פוגל שפרן.

מנויים יקרים,
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בפתחה של עונת המנויים החדשה ,אני שמח להזמינכם ליהנות
מסדרת הקונצרטים והאירועים המוסיקליים של תזמורת
סימפונט רעננה.
כעיר שוחרת תרבות ופנאי ,רעננה גאה להיות בית לתזמורת
סימפונט רעננה;
ליהנות מהעשרה מוסיקלית ,עם מיטב הקלסיקות של גדולי
המלחינים ,לצד פעילות מגוונת וערכית ,הרואה מקום של כבוד
בטיפוח מורשת המוסיקה היהודית לדורותיה.
שמה של תזמורת סימפונט רעננה ויכולותיה המופלאות
מעמידים אותה כאחת התזמורות המובילות בישראל ובזירה
הבינלאומית.
מיטב הכישרונות של נגניה ,מנצחיה והנהלתה ,ראויים למלוא
ההוקרה וההערכה.
אנו מברכים על שיתוף פעולה ארוך שנים בין עיריית רעננה
ותזמורת סימפונט על הנחלת המוסיקה הקלאסית לתושבי
רעננה ,והרחבת מעגלי האוכלוסייה בעיר הרואים כיום
במוסיקה הקלאסית דרך חיים.
יותר מכל ברכות על החינוך המוסיקלי לילדי העיר ,הנחשפים
למוסיקה קלאסית במיטבה כבר בגיל צעיר.

מודעה משכן

פסטיבל ישרוטל
קלאסיקאמרי ה24-
The 24th Isrotel
ClassiCameri Festival
להזמנותIsrotel.co.il | *5585 :

אני בטוח ,שכל אחד ואחת ממנויי הסימפונט ייהנה מההיצע
בעונת המנויים החדשה המגשרת על שפות ,תרבויות ועולמות.

שלכם,
בברכת עונת קונצרטים פורייה ומוצלחת כאן ברעננה

			

חיים ברוידא,

			

ראש העיר רעננה

"ללא מוסיקה החיים הם טעות״
פרידריך ניטשה

“Music is the universal
language of mankind.” ון
Henry Wadsworth Longfellow

קרן קגרליצקי מנצחת
גל הוכברג כלי הקשה
נתאי צרי כנר
רותם וייסמן רקדנית

קרן קגרליצקי | "קונטקט" -יצירה לרקדנית ומתופף (בכורה) ()'15

1

פרוקופייב | קונצ'רטו לכינור מס'  1ברה מז'ור ,אופ)'22( 19 .
צ'ייקובסקי | סימפוניה מס'  5במי מינור ,אופ)'50( 64 .

פתיחת עונה

OPENING CONCERT
יום ה' | Thu | 20:00 | 20.10.22
מוצ"ש | Sat | 21:00 | 22.10.22

נתאי צרי

גל הוכברג

קרן קגרליצקי

רותם וייסמן

Keren Kagarlitsky Conductor
Gal Hochberg Percussion
Nitai Zori Violin
Rotem Weissman Dancer

Keren Kagarlitsky | Contact – A piece for a Dancer and

)'Prokofiev | Violin Concerto No. 1 in D Major, Op. 19 (22
)'Tchaikowsky | Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 (50

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.
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)'Percussionist (Premiere) (15

527 . ק,"מוצרט | "דון ג'ובני
אופרה בשתי מערכות בבימוי חלקי

דוד זבה מנצח
שירית לי וייס במאית
:סולני מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית
דון ג'ובני – נועם היינץ
לפורלו – יואב איילון
דונה אנה – ענבל בריל
'דונה אלווירה – ניקה יענקלביץ
דון אוטביו – אנטון טרוטוש
 קסניה גלונטי/ צרלינה – גל כובב
מזטו – שחף רגב
קומנדטורה – פניני לאון גרובנר
בלווי כתוביות תרגום בעברית ובאנגלית
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" האופרה "דון ג'ובני:מוצרט

MOZART: THE OPERA DON GIOVANNI
Sun | 20:00 | 30.10.22 | 'יום א
Mon | 20:00 | 31.10.22 | 'יום ב
Mozart | Don Giovanni, K.527
Opera in two acts, presented in a semi-staged version

Soloists of the Meitar Opera Studio of the Israeli opera
Don Giovanni – Noam Heinz
Leporello – Yoav Ayalon
Donna Anna – Inbal Brill
Donna Elvira – Nika Yankelevich
Don Ottavio – Anton Trotoush
Zerlina – Gal Kohav/Ksenia Glonty
Masetto – Shahaf Regev
Il Commendatore - Pnini Leon Grubner
The opera is presented with surtitles in English and Hebrew

2022-2023 עונת המנויים

.ח.ל.הזכות לשינויים שמורה ט

David Sebba Conductor
Shirit Lee Weiss Director

עדו ארד מנצח
אדם לוין גיטרה
יקי ראובן מנדולינה

אבנר דורמן | קונצ'רטו לגיטרה ומנדולינה (( )'15בכורה)

3

רודריגו | "קונצ'רטו לארנחואז" לגיטרה ולתזמורת ()'20
שוברט | סימפוניה מס'  9בדו מז'ור ,ד' " 944הגדולה" ()'48

מנדולינה & גיטרה

MANDOLIN & GUITAR
יום ג' | Tue | 20:00 | 22.11.22
יום ה' | Thu | 20:00 | 24.11.22

עידו ארד

אדם לוין

יקי ראובן

Ido Arad Conductor
Adam Levin Guitar
Jacob Reuven Mandolin

Avner Dorman | Concerto for Guitar and Mandolin
)’(Premiere) (15

)’Schubert | Symphony No. 9 in C Major, D. 944, “Great” (48

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.
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)’Rodrigo | Concierto de Aranjuez for Guitar and orchestra (20

אסי מתתיאס כינור
ויקטור סטניסלבסקי פסנתר
נגנים מובילים מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית:
סעידה ברלב כינור
הדר כהן כינור
מתן נוסימוביץ’ ויולה
גל ניסקה צ’לו
סן-סאנס | "המוזה והפואט" שלישיית פסנתר אופ)'17( 132 .
רוברט שומאן | חמישיית פסנתר במי במול מז’ור ,אופ)'29( 44.
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הפסקה
שוסון | קונצ’רטו לכינור ,פסנתר ורביעיית מיתרים ברה מינור,
אופ)'39( 21.

הפואט והמוזה

LE POÈTE ET LA MUSE

(קונצרט קאמרי )Chamber concert

אסי מתתיאס

ויקטור סטניסלבסקי

סעידה ברלב

יום ד' | Wed | 20:00 | 7.12.22
הדר כהן

מתן נוסימוביץ’

גל ניסקה

Asi Matathias Violin
Viktor Stanislavsky Piano
Leading players from the Israel Philharmonic
Orchestra:
Saida Bar-Lev Violin
Hadar Cohen Violin
Matan Nossimovich Viola
Gal Nyska Cello

עונת המנויים 2022-2023

)’R. Schumann | Piano Quintet in E Flat Major, Op. 44 (29
Intermission

Chausson | Concerto for Violin, Piano and string quartet in
)’D minor, Op. 21 (39

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

)’Saint-Saëns | “Le poète et la muse” – Piano Trio Op. 132 (17

,במיטב המסורת של תזמורת סימפונט רעננה
.בשיתוף פעולה עם התיאטרון הלאומי הבימה

דוד זבה מנצח
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""הערב מחזמר

"AN EVENING OF MUSICALS"
Thu | 20:00 | 29.12.22 | 'יום ה
Sat | 20:00 | 31.12.22 | מוצ״ש

Following the best tradition of Raanana
Symphonette Orchestra, in collaboration with
Habima, Israel's National Theater.

2022-2023 עונת המנויים

.ח.ל.הזכות לשינויים שמורה ט

David Sebba Conductor

איאן שו מנצח
פרופ' תומר לב פסנתר

מוצארט | סימפוניה מס'  38ברה מז'ור ,ק" ,504 .פראג" ()'29
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קלרה שומאן | קונצ'רטו לפסנתר בלה מינור ,אופ' )'23( 7
רוברט שומאן | קונצ'רטו לפסנתר בלה מינור ,אופ)'36( 54 .

שומאן & שומאן

SCHUMANN & SCHUMANN
יום ג' | Tue | 20:00 | 10.1.23
יום ד' | Wed | 20:00 | 11.1.23

איאן שו

פרופ' תומר לב

Yi-An Xu Conductor
Prof. Tomer Lev Piano

)’Mozart | Symphony No. 38 in D Major, K. 504, “Prague” (29
)’Clara Schumann | Piano Concerto in A minor, Op. 7 (23

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.
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)’Robert Schumann | Piano Concerto in A minor, Op.54 (36

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 לחזרה תוך  24שעות
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.

רשימת הקונצרטים
פתיחת עונה
 20.10.22חמישי בשעה 20:00
 22.10.22מוצ”ש בשעה 21:00

מוצרט :האופרה “דון ג'ובני”
 30.10.22ראשון בשעה 20:00
 31.10.22שני בשעה 20:00

מנדולינה & גיטרה
 22.11.22שלישי בשעה 20:00
 24.11.22חמישי בשעה 20:00

הפואט והמוזה
 7.12.22רביעי בשעה 20:00

״הערב מחזמר״
 29.12.22חמישי בשעה 20:00
 31.12.22מוצ”ש בשעה 20:00

שומאן & שומאן

החלפת כרטיסים
ביטול קונצרט יתקבל לא יאוחר מהשעה  14:00ביום הקונצרט
וביום ו’ עד השעה .12:00

 10.1.23שלישי בשעה 20:00
 11.1.23רביעי בשעה 20:00

הוורד הלבן
 24.1.23שלישי בשעה 20:00
 25.1.23רביעי בשעה 20:00

זיכוי לקונצרט שבוטל במועדו ,יינתן לאחד הקונצרטים במהלך

מימדים של קרבה

העונה הנוכחית,

 7.2.23שלישי בשעה 20:00
 8.2.23רביעי בשעה 20:00

ללא התחייבות למקום ישיבה ,ובתיאום עם מחלקת מנויים.

משפחת קרני

אין החזרת כספים תמורת כרטיסים/מנוי שלא נוצלו.

 15.2.23רביעי בשעה 20:00
 16.2.23חמישי בשעה 20:00

כוכבי העתיד
 1.3.23רביעי בשעה 20:00

כל צבעי הצ’לו
 29.4.23מוצ”ש בשעה 21:00
 30.4.23ראשון בשעה 20:00

רפסודיה בכחול
 18.5.23חמישי בשעה 20:00

סוף עונה
 6.7.23חמישי בשעה 20:00
 8.7.23מוצ”ש בשעה 21:00
הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

STAGE במה

Grade A

’דרגה א

Grade B

’דרגה ב

5 Concerts
Full price 720 NIS
Senior Citizen 580 NIS

9 Concerts
Full price 890 NIS
Senior Citizen 710 NIS

Full price660 NIS
Senior Citizen 530 NIS

Full price 810 NIS
Senior Citizen 650 NIS

7 Concerts
Full price 810 NIS
Senior Citizen 650 NIS

12 Concerts
Full price 1,100 NIS
Senior Citizen 870 NIS

Full price 770 NIS
Senior Citizen 620 NIS

Full price 1,010 NIS
Senior Citizen 800 NIS

6 Concerts
Subject to availability
550 NIS

 קונצרטים9
₪ 890 מחיר מלא
₪ 710 מחיר גמלאי

 קונצרטים5
₪ 720 מחיר מלא
₪ 580 מחיר גמלאי

₪ 810 מחיר מלא
₪ 650 מחיר גמלאי

₪ 660 מחיר מלא
₪ 530 מחיר גמלאי

 קונצרטים12
₪ 1,100 מחיר מלא
₪ 870 מחיר גמלאי

 קונצרטים7
₪ 810 מחיר מלא
₪ 650 מחיר גמלאי

₪ 1,010 מחיר מלא
₪ 800 מחיר גמלאי

₪ 770 מחיר מלא
₪ 620 מחיר גמלאי

 קונצרטים6
 ש”ח550 על בסיס מקום פנוי

GENERAL INFO
Raanana Music and Arts Center,
2 Ha’palmach St., Raanana
Phone: 0-7457773 | Fax: 09-7421857
Email: info@rso.co.il
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 is open 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 PM on the day of the concert, and on Friday by 12 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.

CONCERT LIST
OPENING CONCERT
20.10.22 Thu at 20:00
22.10.22 Sat at 21:00

MOZART: DON GIOVANNI
30.10.22 Sun at 20:00
31.10.22 Mon at 20:00

MANDOLIN & GUITAR
22.11.22 Tue at 20:00
24.11.22 Thu at 20:00

LE POÈTE ET LA MUSE
7.12.22 Wed at 20:00

"AN EVENING OF MUSICALS"
29.12.22 Thu at 20:00
31.12.22 Sat at 20:00

SCHUMANN & SCHUMANN
10.1.23 Tue at 20:00
11.1.23 Wed at 20:00

THE WHITE ROSE
24.1.23 Tue at 20:00
25.1.23 Wed at 20:00

PROXIMITY OR CLOSENESS
Tue at 20:00 7.2.23
8.2.23 Wed at 20:00

THE KARNIS
15.2.23 Wed at 20:00
16.2.23 Thu at 20:00

FUTURE STARS
1.3.23 Wed at 20:00

COLORS OF THE CELLO
29.4.23 Sat at 21:00
30.4.23 Sun at 20:00

RHAPSODY IN BLUE
18.5.23 Thu at 20:00

CONCERT NO. 13 – END OF THE SEASON
6.7.23 Thu at 20:00
8.7.23 Sat at 21:00
We reserve the right to make changes

 עורך ומנחה, מלחין, פסנתרן,גיל שוחט מנצח
תחומית-קרן הדר שחקנית וסופרן רב
נהר אליעז צ'לו
)'9( 62 . אופ,בטהובן | הפתיחה "קוריאולן" בדו מינור
)'30( 491 . ק, בדו מינור24 'מוצרט | קונצ'רטו לפסנתר מס
)(משולב בסיפורה של סופי שול והוורד הלבן
:" שוחט | "העלמה והמוות/שוברט
- פרפראזה ספרותית ותזמורתית בהשראת יצירות שוברט
משולב בקטעי ספרות מאת היינריך בל ואריך קסטנר
:)'10( 48 . אופ, מחזור שירים לקול ולפסנתר,"רוברט שומאן | "אהבת המשורר
 את השירים אשליך לריין.3  לא אכנע.2  בחודש מאי היפהפה.1
)'5( )" ברטולד ברכט | ג'ני הפיראטית (מתוך "אופרה בגרוש/קורט ווייל
)'25( 129 . אופ,שומאן | קונצ׳רטו לצ׳לו ולתזמורת בלה מינור
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הוורד הלבן

THE WHITE ROSE
קרן הדר

גיל שוחט

נהר אליעז

Tue | 20:00 | 24.1.23 | 'יום ג
Wed | 20:00 | 25.1.23 | יום ד׳

Gil Shohat Conductor, Pianist, Composer, Editor & Host
Keren Hadar Multisciplinary Soprano & Actress
Nahar Eliaz Cello
Beethoven | “Coriolan” Overture in C minor, Op. 62 (9’)
Mozart | Piano Concerto No. 24 in C minor, K. 491 (30’)
Schubert/Shohat | Death and the Maiden: Musical/
Orchestral paraphrase inspired by Schubert, interweaved
Robert Schumann | Dichterliebe, Op. 48 –
.ח.ל.הזכות לשינויים שמורה ט

I. Im wunderschönen Monat Mai
II. Ich grolle nicht III. Die alten, bösen Lieder (10’)
Kurt Weill/Bertold Brecht | Seeräuber-Jenny
(from The Three Penny Opera) (5’)
Robert Schumann | Cello Concerto in A minor, Op. 129 (25’)

2022-2023 עונת המנויים

with excerpts by Heinrich Bell and Erich Kästner (15’)

עומר מאיר ולבר מנצח
רמנֹו ְס ֶבצֹו כוריאוגרף
ֶא ָ
ג'ורג'יה ֵליאֹונָ רדי רקדנית
סטפאנֹו רּוזיֶילֹו רקדן
ֶ
שלישיית כלי קשת
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"מימדים של קרבה" :כוריאוגרפיה מקורית
לפי מאהלר  /שניטקה | רביעיית פסנתר בלה מינור ()'25
בטהובן | סימפוניה מס'  5בדו מינור ,אופ)'35( 67 .

מימדים של קרבה

PROXIMITY OR CLOSENESS
יום ג' | Tue | 20:00 | 7.2.23
יום ד' | Wed | 20:00 | 8.2.23

רמנֹו ְס ֶבצֹו
ֶא ָ

ג'ורג'יה לֵ יאֹונָ רדי

עומר מאיר ולבר

סטפאנֹו רּוזיֶ ילֹו
ֶ

Omer Meir Wellber Conductor
Ermanno Sbezzo Choreographer
Giorgia Leonardi dancer
Stefano Rusiello dancer
String Trio

)'| Piano Quartet in A minor (20

based upon Mahler/Schnittke

)’Beethoven | Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 (35

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

עונת המנויים 2022-2023

"Proximity or Closeness": Original Choreography

ג'ראלד קרני מנצח
יוג'ניה קרני כינור
גלעד קרני ויולה

מיה ברנר | "נדרים" – מוקדש ליוג'ניה וגלעד קרני (בכורה) ()'10
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מוצרט | סינפוניה קונצרטנטית לכינור ,ויולה ותזמורת
במי במול מז'ור ,ק)'30( 364 .
בטהובן | סימפוניה מס'  7בלה מז'ור ,אופ)'36( 92 .

משפחת קרני
THE KARNIS

יום ד' | Wed | 20:00 | 15.2.23
יום ה' | Thu | 20:00 | 16.2.23

גלעד קרני

יוג'ניה קרני

ג׳ראלד קרני

Gerald Karni Conductor
Eugenia Karni Violin
Gilad Karni Viola

| Vows – dedicated to Eugenia & Gilad Karni

Maya Brenner

)’(Premiere) (10

עונת המנויים 2022-2023

)’in E Flat Major, K 364 (30

)’| Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 (36

Beethoven

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

| Sinfonia Concertante for Violin & Viola

Mozart

,חי-זוכה תחרות הקונצ'רטו של תל
כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר
מיה ברנר מנצחת
חי-פסנתרן יפורסם אחרי תחרות הקונצ'רטו של תל
כיתות האמן הבינלאומיות לפסנתר

)'25( " "התרנגול, בסול מינור83 'היידן | סימפוניה מס
קונצ'רטו לפסנתר – יפורסם
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כוכבי העתיד

FUTURE STARS
מיה ברנר

Wed | 20:00 | 1.3.23 | 'יום ד

Winner of the Tel-Hai International Piano
Master Classes Concerto Competition
Maya Brenner Conductor
Pianist - Winner of the Tel-Hai International Piano
Master Classes Concerto Competition - TBA
Haydn

| Symphony No. 83 in G minor, “La Poule” (25’)

2022-2023 עונת המנויים

.ח.ל.הזכות לשינויים שמורה ט

Piano Concerto – TBA

קרן קגרליצקי מנצחת
גריגורי ינובסקי צ'לו
מאיו שבירו צ'לו

קטלבי | "השוק הפרסי" ()'6
מאיו שבירו | יצירה מקורית (( )'20בכורה)
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סן-סאנס | קונצ'רטו לצ'לו מס'  1בלה מינור ,אופ)'20( 33 .
סן-סאנס | סימפוניה מס'  2בלה מינור ,אופ)'24( 55 .

כל צבעי הצ'לו

COLORS OF THE CELLO
מוצ"ש | Sat | 21:00 | 29.4.23
יום א' | Sun | 20:00 | 30.4.23

גריגורי ינובסקי

מאיו שבירו

קרן קגרליצקי

Keren Kagarlitsky Conductor
Gregory Yanowsky Cello
Mayu Shviro Cello

)’| In A Persian Market (6

Mayu Shviro

)’Saint-Saëns | Cello Concerto No. 1 in A minor, Op. 33 (20
)’No. 2 in A minor, Op. 55 (24

| Symphony

Saint-Saëns

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

עונת המנויים 2022-2023

)’| Premiere (20

Ketelbey

מתן יונה מנצח
גיא מינטוס פסנתר

חצ'טוריאן | אדג'יו מתוך הבלט "ספרטקוס" ()'9
אלבניז | אסטוריאס ()'6
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גיא מינטוס | יצירה בבכורה עולמית ()'10
גרשווין | רפסודיה בכחול ()'17

רפסודיה בכחול
RHAPSODY IN BLUE

יום ה' | Thu | 20:00 | 18.5.23
מתן יונה

גיא מינטוס

Matan Yona Conductor
Guy Mintus Piano

)| Spartacus – Adagio (9
)’| Asturias (6

Khachaturian

Albeniz

)’| Rhapsody in Blue (17

Gershwin

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

עונת המנויים 2022-2023

)’| World Premiere TBA (10

Guy Mintus

עומר מאיר ולבר מנצח
אלכסיי ֶס ֶמנֶ נקֹו כינור (אוקראינה/גרמניה)
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צ'ייקובסקי | קונצ'רטו לכינור ברה מז'ור ,אופ)'36( 35 .
היידן | סימפוניה מס'  103במי במול מז'ור" ,דרדור התוף" ()'30

סוף עונה

END OF THE SEASON
יום ה' | Thu | 20:00 | 6.7.23
מוצ״ש | Sat | 21:00 | 8.7.23

עומר מאיר ולבר

אלכסיי ֶס ֶמנֶ נקֹו

Omer Meir Wellber Conductor
)Aleksey Semenenko Violin (Ukraine/Germany

)’Tchaikovsky | Violin Concerto in D Major, Op. 35 (36

)'| Symphony 103 in E Flat Major, "Drumroll" (30

Haydn

עונת המנויים 2022-2023

הזכות לשינויים שמורה ט.ל.ח.

Dear subscribers,
At the onset of the new Concert Season, I am happy to
invite you to enjoy the series of concerts and musical
events of the Raanana Symphonette Orchestra.
As a city that loves culture and leisure, Raanana
is proud to be home to the Raanana Symphonette
Orchestra;
You are invited to enjoy musical enrichment, with
the best classics of the great composers, along with
diverse and valuable activities, relegating utmost
importance in cultivating the heritage of Jewish music
for generations.

המשכן
למוסיקה
ואמנויות
רעננה

המשכן למוסיקה
ואמנויות ברעננה

The reputation of the Raanana Symphonette Orchestra
and its marvelous abilities make it one of the leading
orchestras in Israel and on the international arena.
The talents of its players, conductors and management,
deserve full respect and appreciation.
We are thrilled with the long-standing collaboration
between the Raanana Municipality and the
Symphonette Orchestra on imparting classical music
to the residents of Raanana, and the expansion of the
population in the city which sees classical music as a
way of life.
Above all, congratulations are due on the musical
education for the children of the city, who are exposed
to classical music at its best from an early age.
I am convinced that each and every one of the
Symphonette subscribers will enjoy the offerings in
the new subscription season that bridges languages,
cultures and worlds.
Wishing you a fruitful and successful concert season
here in Raanana.
Yours,

			Chaim Broide
			Mayor of Raanana

רוני קובן מארח
מקומות קסומים בעולם | הרצאה ומופע
האנסמבל הקולי הישראלי
"ערבי זמר עם ה"אחים אסנר
התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד
פסקול ישראלי עם יואב קוטנר
"האופרה הישראלית "אופרה קצת אחרת
תיאטרון היידישפיל
הצגות ומופעים לילדים
פעילות לקטנטנים

החלה
ההרשמה
לעונת
המנויים
2022/23

*8864 / 09-7464036
mishkanraanana.com

RAANANA SYMPHONETTE ORCHESTRA
Music Director Omer M. Wellber
Conductor in Residence David Sebba
Associate Music Director Keren Kagarlitsky
General Manager Orit Fogel Shafran
Board of Directors Yaacov Yisraeli Adv. – Chairman,
Lea Melochna, Uri Keidar, Moshe Dovrat, Sara Lahat,
Sigal Lahmany Adv., Tamir Afori Adv.,
Prof. Shalom Hochman, Dr. Rachel Adato, Arie Lavy,
Ofer Toriel, Rachel Shiber Adv., Beni Yehudai
COO Hagar Manor
Subscription Manager Sharon Porat
Subscriptions Maya Sorin
Production Maya Brenner, Dafna Ben-Tzvi
Projects Michal Cohen-Toledano
Special Projects Maya Fingerman, Israel Papa
Marketing and Sales Edna Raz
Technical Coordination Arie Kaufman
Legal Nami Goldhaber Adv.
Librarian Ilay Mishor
Media Manager Kedem Berger
PR Avi Muskal - Tzur Communications
CPA Yossi Gorodensky
Internal Audit Doron Rosenblum, Kreston
Photography Dan Lev COLORFOOD Project
Graphic Design Gali Gamliel Fleischer

09-7457773
www.symphonette.co.il
Raanana Symphonette Orchestra | Raanana Music & Arts Center
2a Hapalmach St., Raanana 4341402 | Fax 09-7421857 | info@rso.co.il

We reserve the right to make changes

OUR MUSIC-LOVING FRIENDS,
Since the dawn of humanity, music has been a
connecting and unifying factor between men and
women sitting huddled around the tribal fire. Music is
not a separate and distinct art, but a crossroads into
which all other arts flow inwards and outwards - dance,
poetry, theater, painting and the written word. Music is
a universal melting pot, an international language that
does not need to be taught and is inherently perceived
in the mind and especially in the heart.
Likewise, for us at the Raanana Symphonette
Orchestra, music is a tool that connects different
human eras and cultures in myriad hues and shades
of human creation. As in the past 30 seasons, we
concocted for you a fascinating journey through
periods and cultures - from the operatic masterpiece
of Mozart and Lorenzo da Ponte, “Don Giovanni”,
through the best European classics of the 19th
century, continuing with French classics and finally in
exciting premieres by young composers such as Keren
Kagarlitsky, Maya Brenner, Avner Dorman, Gil Shohat,
Mayu Shviro and Guy Mintus.
This year, too, we will create synergies on stage
between music and theater in the traditional Endof-the-Year concert in collaboration with the Habima
Theater. Dance, more than any other art, relies on
music and is an integral part of it. At the beginning of
the season we will see the dancer Rotem Weissman
and in the middle of the season we will host the Duo
Teatro Massimo Palermo - the prima ballerina and
primo ballerino at the Italian Opera House, with a
choreography created especially for the orchestra for
a unique encounter here in Raanana.
We wish our loyal and loving audience much pleasure
and excitement from the fascinating and unique
journey we have prepared for you - the Music Director,
Omar Meir Wellber, the Conductor-in-Residence,
David Sebba, the Associate Music Director , Keren
Kagarlitsky and the orchestra’s General Manager,
Orit Fogel Shafran.

2022 - 2023
CONCERT SEASON
09-7457773
www.symphonette.co.il

