
 שלום רב,
 2018ח, שע"ב' תסמסטר  אנו שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב',

 
 
  ברברה מנדל, בניין מנדלבאולם ע"ש ו 2715בהר הצופים, בנין מדעי הרוח, חדר  יתקיימו קונצרטיםה

 הר הצופים
 

 דקות. 45-, וימשכו כ13:00בשעה הקונצרטים יחלו כל 
 

 הכניסה ללא תשלום
 

 ב'להלן רשימת הקונצרטים לסמסטר 
 

להצטרף לרשימת מוזמנים  לקבל הודעה שבועית על התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט, כל המעוניינים
הכתובת הבאה: א"ל שלכם אל ואפשר לשלוח את כתובת הד א"ל.והתפוצה בד
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 להתראות בקונצרטים       
 דר' שרה פבלוב

 החוג למוסיקולוגיה.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 החוג למוסיקולוגיה

 

 דיקנט הסטודנטיםו וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח'ק, גג'בשיתוף עם בית ספר 

 'שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב

 ב' סמסטר( 2018ח )"עונה תשע

 , ובניין מנדל, אודיטוריום ברברה מנדל2715, בנין מדעי הרוח, חדר 13:00בשעה  ',ימי ב

 

 הכניסה חופשית
 

 בטהובן, ליסט                                 פסנתרפיליפ סולומוניק,                                 9.4.18

 

  מיאלי באך, פנדולפי                             כינור בארוקליליה סלאבני,                                  16.4.18

 מארה, מופאט                           ויולה דה גמבהמירנה הרצוג,                                              

 צ'מבלומינקין,   מרינה                                             

 

  וונציה ירושלים           יקי ראובן וסולני המנדולינה הישראלים                                 23.4.18

 מסשה ארגוב ועד ויואלדי                                                                                                               

 

 היידן, ברטוק                                               רביעיית כרמל                                30.4.18

 , כינורותרחל רינגלשטיין, יונה צור                  אולם ברברה מנדל 

 , צ'לותמי ווטרמן, ויולה; יואל גרינברג                                            

 

 מוסיקה ערבית קלאסית                                           שירה  ליאן נאסר                                  7.5.18

                        , כינורפיראס עודה                   אולם ברברה מנדל

   קאנון ,ריעאן עיסמי                                            

 עוד ,אייל חורי                                            

 

 ברהמס                                             קלרינטעלי אבן,                                14.5.18

 כינורות ,טלי גולדברג,  מתן דגן                                           

  . , בצ׳לושירה מני ;ויולה ,יעל פטיש                                           

 

 ברהמס, אבני, ויידברג-טלמן, באך                                            פסנתראסף שלג,                                21.5.18

 

 דבוז'אק, שולהוף                                             אמרנטרביעיית                                28.5.18

 כינורותמישה ויטנסון, תומס קוטיק,                                            

 צ'לומיכאל קלוץ,  ;ויולה ג'ייסון קלווי,                                           

 

 פרנק, דביוסי                                                   דואו לורנצן                                 4.6.18

 כינוראקרט לורנצן,                                            

 פסנתרבתיה שטיינבוק לורנצן,                                            

 

 בטהובן, שוברט         רביעיית המיתרים הייצוגית של האקדמיה                               11.6.18

 כינורות ,חוה פרנקל, נועה שריד                                           

 צ׳לו  ,טליה ארדלויולה;  ,אוהד רודד                                           

 

 םברנשטיין וחברי                               ניהול אמנותי ,ג'פרי פרנסיס                               18.6.18

 ברנשטיין( )מאה שנה להולדתו של לאונרד                                           פסנתר ,עומר יערי                  אולם ברברה מנדל

 , יעל אברם, שרה ורז, עינת אברהםעופרי גרוס                                           

 , שירהרומי זליג, דליה בספרוזבני, אסתר אלייב קופל                                           

 

 



 
The Musicology Department in cooperation with the Jack, Joseph & Morton Mandel School 

for Advanced Studies in the Humanities, and The Dean of Students Office, presents: 

The Monday Afternoon Concerts Series 2018,   Second Semester 

Monday at 13:00, room 2715, Humanities Building, Mount Scopus 

and The Mandel Building, Barbara Mandel Auditorium 

Free admission 

 

 

9.4.18                          Philipe Solomonick, piano                                         Beethoven, Liszt 

 

16.4.18                        Lilia Slavny, baroque violin                                        Pandolfi Mealli, Marais, Bach 

                                    Myrna Herzog, viola da gamba                                  Muffat 

                                    Marina Minkin, harpsichord 

 

23.4.18                        Jacob Ruben                                                                From Jerusalem and Venice  

                                    and the Israeli Mandoline Soloists                                From Sasha Argov to Vivaldi 

 

30.4.18                        Carmel String Quartet                                               Haydn, Bartok 

Barbara Mandel        Rachel Ringelstein, Yonah Zur, violins 

Auditorium                Yoel Greenberg, viola 

                                    Tami Waterman, cello              

 

7.5.18                          Lian Nasser, voice; Firas Odeh, violin                       Classical Arabic Music 

Barbara Mandel       Raian Aisamy, kanoon; Eyal Khoury, ud 

Auditorium 

 

14.5.18                        Eli Even, clarinet                                                           Brahms 

                                    Matan Dagan, Tali Goldberg, violins 

                                    Yael Patish, viola; Shira Mani, cello 

 

21.5.18                        Assaf Shelleg, piano                                                      Telemann, Bach-Brahms, Avni  

                                                                                                                            Weidberg 

 

28.5.18                        Amernet String Quartet                                              Dvořák, Schulhoff 

                                    MishaVitenson, Tomas Cotik, violins 

                                    Jason Calloway, viola; Michael Klotz, cello 

 

4.6.18                          Duo Lorenzen                                                               Franck, Debussy 

                                    Eckart Lorenzen, Violin, 

                                    Batia Steinbock Lorenzen, Piano 

 

11.6.18                        Noa Sarid, Chava Frenkel, violins                             Beethoven, Schubert 

                                    Ohad Roded, viola; Talia Erdal, cello 

 

18.6.18                        Bernstein and friends                                                  Bernstein 

Barbara Mandel       Jeffrey Francis, Artistic Director 

Auditorium               Omer Yaari, piano 

                                    Ofri Gros, Yael Avram, Dalia Besprozvany,  

                                    Einat Avraham, Sarah Verrees, Romi Zelig 

                                    Esther Allaeva kopel,  voices 

                             



 

 

                 

 

 

 


