חובבי המוסיקה מוזמנים לשוב אל המדבר
ליהנות מצלילי הפסנתר שיעלו ממדרשת שדה בוקר

 1-18באוגוסט 2010
"תל חי  -כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר"
במדרשת בן גוריון בשדה בוקר ,רמת הנגב
וב  19 -באוגוסט ,בשעה  - 20:30קונצרט סיום חגיגי במוזיאון תל אביב לאמנות.
כיתות אמן אישיות ופומביות לפסנתר בהנחיית טובי הפסנתרנים בעולם,
בהם ניקולאי פטרוב ,אלכסנדר תמיר ועוד,
ובהנחייתם של המנהלים המוסיקליים עמנואל קרסובסקי וויקטור דרביאנקו.
 כיתות האמן והקונצרטים בשדה בוקר פתוחים לקהל הרחב ללא תשלום -עמותת תל חי  -כתות אמן בינלאומיות לפסנתר חוזרת גם השנה אל הדרום ,ו תפריח אל המדבר צלילי פסנתר
מרינה בונדרנקו ובחסות הפסנתרן
במדרשת בן גוריון שבשדה בוקר  .הפרויקט  ,על שמה של המייסדת
הבינלאומי יפים ברונפמן  ,מתקיים זו השנה ה 19 -בין התאריכים  1-19באוגוסט  .2010כיתות אמן תל חי
מתקיימ ות בהנחייתם של המנהלים המוסיקליים עמנואל קרסובסקי וויקטור דרביאנקו ,במתכונת של שיעורים
אישיים  ,כיתות אמן פומביות ,רסיטלים וקונצרטים שיצננו את להט הקיץ באווירה הקסומה של הנגב .תושבי הנגב
וחובבי מוסיקה מכל הארץ ,המעוניינים בחוויה מוסיקלית מרגשת ,מוזמנים למדרשת בן גוריון בשדה בוקר,
ליהנות משעות של עונג מוסיקלי ללא תשלום.
השנה ישתתפו בפרויקט כ 75-פסנתרנים מוכשרים מ כ 15-מדינות שונות ,שהגיעו במיוחד לישראל ללמוד מטובי
המורים לפסנתר בעולם .התלמידים ייקחו חלק במשך שלושה שבועות בחוויה מוסיקלית אינטנסיבית ומעשירה
בשיעורים וב כיתות אמן  ,אותם יעבירו  19פסנתרנים ,מורים בעלי שם עולמי  .השנה מצטרפים לרשימת המורים
המכובדת גם הפסנתרנים אקילס דלה-ויינה ,ולדימיר טרופ ,פייר ריאק ומיכאל ולאדקווסקי.כמו כן השנה ישתתפו
,14-18/8
סיון רותם תצטרף לסדנת השיר האמנותי בתאריכים
בפרויקט שני אורחים מיוחדים ,הסופרנו
והקלרניתן הראשון של התזמורת הפילהרמונית רון זלקה יעביר סדנת מוסיקה קאמרית בתאריכים .15-17/8
פרויקט כיתות אמן תל חי זוכר באהבה את הפסנתרנית והמורה ,כלת פרס ישראל ,פנינה זלצמן ז"ל ,שליוותה
פרס פנינה זלצמן יוענק לתלמיד אשר ה צטיין
את הפרויקט מאז היווסדו ולימדה מידי שנה תלמידים רבים.
במיוחד בנגינתו ובמוזיקליות שלו  .הזוכה יופיע בקונצרט לזכרה שיתקיים ב 16 -באוגוסט .2010
במהלך הפרויקט תתקיים תחרות על הביצוע הטוב ביותר של היצירה הישראלית "סופים" מאת בטי אוליברו  .כן
תתקיים במסגרת הפרויקט תחרות קונצ'רטו לפסנתר לזכרו של יאשה ביסטריצקי ז"ל  .הפרס לזוכים בתחרות זו
בקונצרט חגיגי ב 11-ביולי  ,2011בהיכל
הוא הופעה עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון
התרבות ראשון לציון בנוסף לפרס כספי.
רשימת המורים המשתתפים בכיתות אמן תל חי השנה כוללת את :אלכסנדר מונדיאנטס וולדימיר טרופ מרוסיה,
מיכאל ולאדקווסקי ופייר ריאק מצרפת ,אקילס דלה-ויינה מארגנטינה ,אלון גולדשטיין ו פיליפ קווין מארה"ב,
חוסה ריברה מספרד עמנואל קרסובסקי ,ויקטור דרביאנקו ,תומר לב ,אלכסנדר תמיר ,ורה וידמן  ,יונתן זק  ,אסף
זוהר ו יוני פרחי מישראל וטמי קנאזאווה ויובל אדמוני בסדנאות דואו מיפן/ישראל .מרצים אורחים – ניקולאי
פטרוב ואלכסנדר תמיר.

תל חי כיתות אמן לפסנתר ,מדרשת בן גוריון בשדה בוקר ,רמת הנגב 1-19 ,באוגוסט .2010

לתוכנית המפורטת / www.masterclasses.org.il :לפרטים נוספים09-9588468 :

הקונצרטים המיוחדים במסגרת "תל חי  -כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר"
במדרשת בן גוריון בשדה בוקר  1-18באוגוסט 2010
 ,2.8בשעה  ,16:00כיתת אמן – תומר לב
 ,3.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -חוסה ריברה
 ,4.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -עמנואל קרסובסקי
 ,5.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -אקילס דלה-ויינה
 ,6.8בשעה  ,14:00תחרות ביצוע יצירה ישראלית – בטי אוליברו
 ,6.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -אלכסנדר מונדיאנטס
 ,8.8בשעה  ,16:00כיתת אמן אורח  -פיליפ קאווין
 ,9.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -מיכאל ולאדקווסקי
 ,10.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -ויקטור דרביאנקו
 ,11.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -אלון גולדשטיין
 ,11.8בשעה  ,20:30קונצרט מוסיקה קאמרית
 ,12.8בשעה  ,16:00כיתת אמן – אסף זוהר
 ,12.8בשעה  ,20:30קונצרט של המוזיקאים המצטיינים של צה"ל
 ,13.8בשעה  9:00תחרות הקונצ'רטו לזכרו של יאשה ביסטריצקי
 ,14.8בשעה  9:00תחרות הקונצ'רטו לזכרו של יאשה ביסטריצקי – שלב הגמר
 ,15.8בשעה  ,16:00כיתת אמן – ולדימיר טרופ
 ,16.8בשעה  ,16:00כיתת אמן – פייר ריאק
 ,16.8בשעה  ,20:30קונצרט לזכרה של פנינה זלצמן
 ,17.8בשעה  ,16:00כיתת אמן  -ניקולאי פטרוב
 ,17.8בשעה  ,20:30קונצרט שיר אומנותי
 ,18.8בשעה  ,16:00כיתת אמן דואו – טמי קנאזאווה ויובל אדמוני
 ,18.8בשעה  ,20:30קונצרט סיום חגיגי בשדה בוקר
* הכניסה לכל האירועים במדרשת שדה בוקר פתוחה לקהל הרחב ללא תשלום.
 ,19.8בשעה  ,20:30קונצרט סיום חגיגי במוזיאון תל אביב לאמנות
לזכרה של מרינה בונדרנקו.
*כל הזכויות לשינויים שמורות לתל-חי כיתות אמן.
*מומלץ להתעדכן בפעילויות היום באתר ,או להתקשר08-6532898:

