
 

 

 
 ם בקמפוס אדמונד י. ספראיונצרטי צהריק

 

Mind the Melody 
 

 בירושלים , האוניברסיטה העברית(ELSC) מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
 

באודיטוריום ע"ש יצחק ולובה בקר השוכן בבניין גודמן למדעי המוח, מתכבדים להזמינכם לסדרת קונצרטים שתתקיים 
 . 2022 בבמהלך סמסטר ב', תשפ" קמפוס אדמונד י. ספרא, האוניברסיטה העברית בירושלים

 
 

  - הכניסה ללא תשלום -
 

 ויארכו כשעה אחת. 12:30הקונצרטים יחלו בשעה 
 

 :ב'הקונצרטים לסמסטר רשימת להלן 
 

 מוצרט, גריג, קרייזלר                                      חגי שחם, כינור    23.3.2022
 יוליה גורביץ', פסנתר                

 
 מוסיקה אנדלוסית מסורתית ומקורית        עיבודיםדריה מוסנזון, פסנתר, הלחנה,        11.5.22

 תמרה חלבי,  שירה, עוד                
 ,  כינוראברהם מימרן                

 מתן כספי, דרבוקה                
 

 שולהוף, שוברט                                      רביעיית אמרנט         1.6.22
 כינורמיכאל ויטנסון,                 
 אבי נגין, כינור                
 מיכאל קלוץ, ויולה                
 ג'יסון קלווי, צ'לו                

 
 בטהובן, מנדלסון                                 פסנתר, איתמר פרג       22.6.22

                                   כינור, מיכאל שחם                
 לו'צ, מאי אנדי           
                 
                 

             
התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט, מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה בדוא"ל. אפשר  םכל המעוניינים לקבל הודעה ע

 לשלוח את כתובת הדוא"ל שלכם אל הכתובת הבאה: 
sarapa100@gmail.com 

 
 להתראות בקונצרטים

 
 ד"ר שרה פבלוב

 החוג למוסיקולוגיה
 
 

mailto:sarapa100@gmail.com


 

 

 
 
 
 

Afternoon Concerts at the Edmond J. Safra Campus 
 

Mind the Melody 
 

You are cordially invited to a series of concerts hosted by  
 

The Hebrew University of Jerusalem and  
The Edmond & Lily Safra Center for Brain Sciences )ELSC( 

 
which will be held at  

The Isaac and Luba Becker Auditorium, the Goodman Brain Science building,  
Edmond J. Safra Campus of The Hebrew University of Jerusalem.  

 
- Free Admission - 

 
All concerts begin at 12:30 and will last around 1 hour: 
 
23.3.22                    Hagai Shaham, violin                                             Mozart, Grieg, Kreisler 
                             Julia Gurvich, piano 
 
11.5.22                    Darya Mosenzon, piano, composer, arrangements     Traditional and original Andalusian                                                                                                                                 
                             Tamara Halabi, voice, ud                                       music 
                             Avraham Mimran, violin 
                             Matan Caspi,  darbuka 
 
1.6.22                     Amernet String Quartet                                         Schulhoff, Schubert 
                             Misha Vitenson, violin 
                             Avi Nagin, violin 
                             Michael Klotz, viola 
                             Jason Calloway, cello 
 
22.6.22                    Itamar Prag, piano                                                 Beethoven, Mendelssohn 

                        Michael Shaham violin 
                        May Endy, cello 
                         

 
If you would like to receive the detailed program before each concert, you are invited to join our mailing list. 
Please write to: sarapa100@gmail.com 
 
See you at the concerts,  
Dr. Sara Pavlov 
Musicology Department 


