
אנסמבל 
    סולני 

    תל-אביב

← עונת הקונצרטים 2022-23



קונצרט מס' 1
על שישה מיתרים

מנצח: ברק טל
סולנים: דניאלה סקורקה – סופרן

יעקב רובינשטיין – כינור
התכנית

היידן: סימפוניה מס' 6 “הבוקר" 
עודד זהבי: “על שישה מיתרים", שירים 

 ומנגינות לסופרן, כינור ותזמורת. 
בכורה עולמית! | מסנה: הרהורים מתוך 

 “תאיס" לכינור ותזמורת 
  מוצרט: "L'amero" אריה מתוך 

 "המלך הרועה" לסופרן, כינור ותזמורת 
  מוצרט: "אקזולטטה, יובילטה", 

מוטט לסופרן ותזמורת 
חיפה ← מוצ"ש 26.11.2022, אולם רפפורט

תל-אביב ← יום א' 27.11.2022, 
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

דניאלה סקורקה, סופרן.צילום: מיכאל פביה



קונצרט מיוחד
ליאה ז'ו חוזרת 

אנסמבל סולני תל אביב
מנצח: ברק טל

סולנית: ליאה ז'ו )בריטניה-סין( – כינור
התכנית

 קופלנד: "אביב בהרי האפלצ'ים" 
 לתזמורת קאמרית

זיו קוז'וקרו: "מאין באת ולאן אתה הולך" 
 לתזמורת קאמרית 

בטהובן: קונצ'רטו לכינור אופ. 61
חיפה ← מוצ"ש 21.1.2023, אולם רפפורט
 תל אביב ← יום א' 22.1.2023 אולם צוקר, 

היכל התרבות

Zhutek :ליאה ז'ו, כינור. צילום



קונצרט מס' 2
חגיגה של אופרה מוקדמת

 מנצח וסולן: אנדרס מוסטונן 
)אסטוניה( – כינור

סולנים: יאניקה קוסיק )אסטוניה( – סופרן
אנטו אוניס )אסטוניה( – טנור

התכנית 
לולי: מוסיקה למחזה "גם הוא באצילים"

פרסל: “מלכת הפיות"
וכן מיצירות ראמו ושארפנטייה

חיפה ← מוצ"ש 11.3.2023, אולם רפפורט
תל-אביב ← יום א' 12.3.2023, הקונסרבטוריון 

הישראלי למוסיקה

אנדרס מוסטונן, כינור. צילום: מקסים ריידר



קונצרט מס' 3
מטמורפוזות
מנצח: ברק טל

סולניות: שרה דרגאן )פולין( – כינור
מירי ימפולסקי – פסנתר

 התכנית
 מנדלסון: קונצ'רטו לכינור, פסנתר 

ותזמורת ברה מינור 
קרל וולניאנסקי: יצירה חדשה לתזמורת 

כלי קשת. בכורה עולמית!
שטראוס: מטמורפוזות ל-23 קשתנים
חיפה ← מוצ"ש 1.4.2023, אולם רפפורט

תל-אביב ← יום א' 2.4.2023, הקונסרבטוריון 
הישראלי למוסיקה 

מירי ימפולסקי, פסנתר. צילום: מרתה ויסר



קונצרט מיוחד
קנטטה לשבת

מנצח: ברק טל
בהשתתפות: אנסמבל זמרי מורן 

וסולנים
התכנית

מוצרט: מיסה ברויס למקהלה ותזמורת  
באך: קנטטה מס' 4 “ישוע שכב בכבלי 

מוות" למקהלה ותזמורת 
 מנדלסון: סינפוניה מס' 5 

לתזמורת כלי קשת
 מרדכי סתר: "קנטטה לשבת" 

למקהלה ותזמורת
 תל אביב ← יום א' 7.5.2023 אולם צוקר, 

היכל התרבות

ברק טל, מנצח. צילום: רודריק קוצ׳אביק סינפונייטה סלובקיה



קונצרט מס' 4
מחווה לקופיטמן

מנצח: ברק טל
סולן: עמית פלד – צ'לו

התכנית
סוק: סרנדה למיתרים

 בעז בן משה: "מחווה לקופיטמן" 
בכורה עולמית! 

דבוז'אק: קונצ'רטו לצ'לו בסי מינור
חיפה ← מוצ"ש 3.6.2023, אולם רפפורט

תל-אביב ← יום א' 4.6.2023, הקונסרבטוריון 
הישראלי למוסיקה

עמית פלד, צ׳לו. צילום: פיליפ בירמינגהאם



כל הקונצרטים בשעה 20:30

אנסמבל סולני תל אביב
מנהל מוסיקלי – ברק טל

משנה למנהל – נאוה סהר
מנהל שיווק – טל רוזן


