שלום רב,
אנו שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב' ,סמסטר ב' תשע"ט2019 ,
הקונצרטים יתקיימו בהר הצופים ,בנין מדעי הרוח ,חדר  2715ובאולם ע"ש ברברה מנדל ,בניין מנדל
הר הצופים
כל הקונצרטים יחלו בשעה  ,13:00וימשכו כ 45-דקות.
הכניסה ללא תשלום
להלן רשימת הקונצרטים לסמסטר ב'
כל המעוניינים לקבל הודעה שבועית על התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט ,מוזמנים להצטרף
לרשימת התפוצה בדוא"ל .אפשר לשלוח את כתובת הדוא"ל שלכם אל הכתובת הבאה:
sara.pavlov@mail.huji.ac.il

להתראות בקונצרטים
דר' שרה פבלוב
החוג למוסיקולוגיה.

החוג למוסיקולוגיה
בשיתוף עם בית ספר ג'ק ,ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח ודיקנט הסטודנטים
שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב'
עונה תשע"ט ( ,)2019סמסטר ב'
ימי ב' ,בשעה  ,13:00בנין מדעי הרוח ,חדר  ,2715ובניין מנדל ,אודיטוריום ברברה מנדל
הכניסה חופשית
1.4.19

אלון מאמו ,פסנתר
סימון וולטר ,פסנתר

באך ,שומאן ,ראוול

8.4.19

העולים לגמר בתחרות הליד ע"ש עדה ברודסקי

שוברט ,שומן ,ברהמס

15.4.19

סעידה בר לב ,כינור
קיריל מיכנובסקי ,צ'לו
יוליה גורביץ' ,פסנתר

29.4.19

ורד מוסא ,שירה
אנדרי גובראן  ,כינור
אליאס חדוב  ,עוד ובוזוקי
יוסף זועבי ,עוד
מוסא עבאסי ,חליל נאי
ליאור נגן ,קונטרבס
ראיד אבו עטא ,כלי הקשה

6.5.19

אנסמבל הגאמלן הירושלמי

מוסיקת גאמלן ממרכז ג'אוה (אינדונזיה)

13.5.10

אנסמבל פוניקס
גילי רינות ,קלרינט-באסט
מתן דגן ,כינור
טלי גולדברג ,כינור
רחל רינגלשטיין ,ויולה
מירנה הרצוג ,צ'לו ,ניהול מוסיקלי

היידן ,מוצרט

20.5.19

אמיל אייבינדר ,אקורדיאון
איליה שולמן ,כינור
מתן מזרחי ,בס

שמחת הקצב

27.5.19

דוראל גולן ,ויקטור סטניסלבסקי ,פסנתר  4ידיים

שוברט ,סן-סאנס ,צ'ייקובסקי ,ליסט

10.6.19

כריסטופר קצי'ן ,גיטרה
תומס שנברג ,צ'לו

באך ,ברטוק ,וילה לובוס

17.6.19

אנסמבל סולני המנדולינה
יקי ראובן ,מנדולינה
רואי דיין ,מנדולינה
דניס גרייב ,מנדולינה
אייל לבר ,גיטרה
טדי שושנקוב ,מנדולה
עדי זילברברג ,מנדוצ'לו
דור עמראן ,מנדוצ'לו ועיבודים
מעיין בידר יעקובסון ,קונטרבס

בוקריני ,ביזה ,דה-פאלה ,אלבניז

אודיטוריום ברברה מנדל
רחמנינוב ,ארנסקי

אודיטוריום ברברה מנדל
מוסיקה ערבית – קלסיקה עכשווית

אודיטוריום ברברה מנדל

The Faculty of Humanities The Musicology Department, Mandel School
in cooperation with The Dean of Students Office, presents
The Monday Afternoon Concerts Series 2019 Second Semester
Monday at 13:00, room 2715, Humanities Building, Mount Scopus and The Mandel Building, Barbara Mandel Auditorium

Free admission
1.4.19

Alon Mamo, piano
Simone Walther, piano

Bach, Schumann, Ravel

8.4.19

Finalists in the Ada Brodsky Lied Competition

Schubert, Schumann, Brahms

Barbara Mandel Auditorium
15.4.19

Saida Barlev, violin
Kiril Michanovsky, cello
Yulia Gurvich, piano

Rachmaninov, Arensky

Ward Mousa, voice
Andre Jubran, violin
Elias Haddoub, ud, buzuki
Yousef Zoabi, ud
Mousa Abbasi , nai flute
Lior Naggan, contrabass
Raed Abo Ata, percussion

Classical Arabic Music

6.5.19

The Jerusalem Gamelan Ensemble

Gamelan Music from Central Java

13.5.19

Phoenix Ensemble
Gili Rinot, clarinet-baset
Matan Dagan, violin
Tali Goldberg, violin
Rachel Ringelstein, viola
Myrna Herzog, cello, Musical Director

Haydn, Mozart

20.5.19

Emil Ibinder, accordion
Ilya Shulman, Violin
Matan Mizrahi, Bass

The Joy of Rhythm

27.5.19

Dorel Golan, Victor Stanislavsky, piano 4 hands

Schubert, Saint-Saëns, Tchaikovsky,
Liszt

10.6.19

Cristopher Kachian, guitar
Thomas Schonberg, cello

Bach, Bartok, Villa-Lobos

17.6.19

The Israeli Mandolin Soloists
Jacob Reuven, Mandolin
Roi Dayan, Mandolin
Denis Garejevs, Mandolin
Eyal leber, Guitar
Teddy Shushankov, Mandola
Adi Silberberg, Mandocello
Dor Amran, Mandocello & Arrengements
Ma'ayan Beider Jacobssohn, Contrabass

Boccherini, Bizet, M.de Falla,
Albeniz

29.4.19

Barbara Mandel Auditorium

Barbara Mandel Auditorium

