
 

 להורי ותלמידי מרכז המוסיקה שלום !

 לפניכם פירוט תכנית ההעשרה המוסיקלית לשנת 2017-18
 

  :מפגש ההעשרה הראשון 

רביעיית הפסנתרנים  -"אוקטופוס" 
 הישראלית

 
 

 בהיכל התרבות 18:15בשעה  9.11.17יום חמישי 
 

 

 עם רביעיית הפסנתרנים הישראלית "אוקטופוס"
 כנף ידיים, שני פסנתרי 8

 בסיוע משרד התרבות והספורט

 

 
 

 ברמן יפעת זיידל, ברט        Iפסנתר      
 ויזל תבור גוכמן,  מאיר      IIפסנתר 

 
 קורסקוב, גריג, בטהובן,-בתכנית: מיצירות רימסקי

 ערן אשכנזי, שוברט, דבוז'אק וחצ'אטוריאן
 דברי הסבר מפי ד"ר מאיר ויזל

 

 :קהימידי מרכז המוסלתלסדנא  תתקיים  00:17בשעה 
 יפעת זיידל בהיכל התרבות עם:פסנתרלתלמידי  ת אמןסדנ

 

 

 
 

 
 
 
 

 אנא גשו למזכירות המתנ"ס על מנת לקבל כרטיס כניסה למופע
 ₪. 35. כרטיס לקהל הרחב: 116..17 שניעד ליום 

 ד למשפחותמחיר מיוח₪  25
 מרכז המוסיקה ! ! !

 



 "70-80ישראלי  "  להקת: מפגש ההעשרה השני 

 במחווה למוסיקה הישראלית

  בהיכל התרבות 18:30בשעה  7.12.17יום חמישי 
ת, מופע סוחף ומלהיב אשר מצדיע ליוצרים והמבצעים הגדולים של המוסיקה הישראלי

בתקופה הפורה ביותר שלהם. במהלך ההופעה הקהל ייחשף לרפרטואר עשיר ומגוון, נגינה 
מיטב השירים הישראליים האיכותיים והיפים של אותה מחשמלת ועיבודים מדוייקים ונאמנים. 

, שלמה דני רובס  אפרים שמיר, יהודית רביץ, יוני רכטר, מתי כספי, ,שירים שלהתקופה, 
ם וטובים. חברי הלהקה הם נגנים וירטואוזים ומוכשרים, שמבצעים בנאמנות רבי גרוניך ועוד

 וברגש את השירים שכולנו מכירים ואוהבים.

                                                  
 מחיר מיוחד למשפחות -₪  25

 מרכז המוסיקה ! ! !
 בס, –תומר שרקלידים,  – ,  רני קרןגיטרות וקולות – קובסקי,  אריק פולתופים – גיל אידן

 גיטרה ישירה - יוני שלזינגר

  

 
 
 

 יתקיימו סדנאות לתלמידי מרכז המוסיקה:   17:15בשעה 
 .2בבנין חוגים קומת כניסה חדר  ,פולקובסקיאריק : סדנא לתלמידי גיטרה
 (מוסיקה ספרדית)סדנא לגיטרה חשמלית ו

בבנין חוגים  ,יוני שלזינגר :ולהקות השירה קול-יתוחפ גיטרהלתלמידי  אסדנ
 לפיתוח קול(.וטכניקת נגינת אצבעות והתייחסות לשירה  -גיטרה אקוסטית ) .3חדר 

 בחדר תופים במרכז המוסיקה. גיל אידן  :לתלמידי תופים  אסדנ
 

 8.2.2018  ייתקיים ביום חמיש   : מפגש ההעשרה השלישי  
 .פרטים ימסרו בהקדם אנא שריינו את התאריך,

   *  התכנית ניתנת לשינויים. * ט.ל.ח.
  מנהלת מרכז המוסיקה -ורד שרעבי מ"מ  נה מוסיקלית פורייה,שברכת ב

 וצוות מורי מרכז המוסיקה

 אנא גשו למזכירות המתנ"ס על מנת לקבל כרטיס כניסה 
 ₪. 40כרטיס לקהל הרחב: . 124..17 שניעד ליום 


