
 חיפה וירושלים, בת"א,30,עונה 2022קלאסיקה בממד אישי 
 סדרת הקונצרטים שהפכה לאגדה עם הפסנתרנית . "מותג איכות בחיי התרבות"

ְלצ    ןד"ר ַאְסְתִרית בַּ
 רקוויאם ושאנסון–ה ר  פוֺ

 מקהלת העפרוני בניצוחה של שלי ברלינסקי עם 
 הבריטון נח בריגרזמר 

 ז'אנה קופילב  –פסנתרנית המקהלה 
 

 קונצרטים במוזיאון תל אביב לאמנות, אולם רקנאטי:   7
 ,  9:30 הבשע, 14.3,  ב יום: 2סדרה ,  9:30 בשעה 11.3, ו יום: 1סדרה      
  9:30 הבשע, 25.3, ו יום: 4, סדרה  9:30 הבשע, 15.3', ג יום :3סדרה      
  ,  9:30בשעה  14.2: יום ב', 7סדרה ,  14:00בשעה  25.3: יום ו, 5סדרה      
 .  9:30בשעה  15.3: יום ג', 12סדרה      

 , 20:00 בשעה 8.3, ג : יום11סדרה  : קונצרטים ברפפורט, חיפה 2
  10 בשעה18.3, ו יום: 8סדרה                                                

 20:00 בשעה 20.3.22, א יום: 10סדרה  ,ירושלים, אולם הנרי קראוןתיאטרון 
 

 :בתוכנית
 ( 1881פורה: גלוריה מתוך מיסת הדייגים ) 
 ( 1900- 1877פורה: רקוויאם )                         

 ( Introitus- Kyrieמבוא וקיריה )כניסה וקריאה לאל                       
 (  Offertoriumאופרטוריום )מנחה, בריטון סולו ומקהלה                            
 ( Sanctusסנקטוס )קדוש,                                          
 (Pie Jesuפייה יזו )מושיע צדק, סופרן סולו       
 ( Agnus Deiאגנוס דאי )שה האלוהים                                          
 (Libera meליברה מה )הצילני נא, בריטון ומקהלה                  

 ( In paradisumאין פרדיסום )בגן העדן ,                                          
  (1893)סיציליאנה, לפסנתר סולו פורה:                                
 שני שאנסונים לבריטון ופסנתרפורה:                         

 Au bord de l'eau( 1865), ליד המיים                                   
 Chanson d'amour( 1882)שיר אהבה                                              

 1964נעמי שמר: בהשראת ביקור בפריס                                
 )לפי ז'אק ברל( , העיר באפור )לפי אלן ברייר(  20אהבה בת                                                     
 ירושלים של זהב,  לא אהבתי די . , שירת העשבים                                                    

                                       
 ללא הפסקה  וארבעים, משך התוכנית: שעה                                                                           

אבי הסגנון נחשב ל( 1924 – 1845)גבריאל פורה המלחין הצרפתי התוכנית:  על 
( , מייסד האגודה הלאומית 1871-1905) לחין מקורי, נגן עוגבמ :במוסיקה יהאימפרסיוניסט

של האגדי ומורם ( 1920 -1905הקונסרבטוריון הפריסאי )( ,מנהל 1871למוסיקה צרפתית )
, (1877-ית מדלן בפריס )מכנסומנצח המקהלה בעוגב נגן כ, לילי ונדיה בולנז'ה. ראוול, דביוסי

שיים גדולים במשך למעלה , שנכתב בקהרקוויאם שלו. היה אמון על טקסי הכנסייה הקתולית
 . והשמימיתחסר תקדים בשפתו המוסיקלית המעודנת, האצילית  ( 1900 – 1877שנה ) 20 -מ



קבלה, בניגוד פורה בונה רקוויאם אחר, לדבריו "מעין שיר ערש למוות", שכולו השלמה ו
 של קודמיו, מוצרט, ברליוז וורדי. בצד האמירה מיםמוחלט ללוחמניות ולדרמה ברקוויא

שירי אהבה,  100הנזירית והמאופקת של הרקוויאם, בונה פורה שפה חושנית במבחר עצום בן 
, פריחה שהשפיעה רבות  מכרעת על הזמר  20-שהיוו בסיס לפריחת השאנסון הצרפתי במאה ה

לאסקפיזם, בין הלך הרוח הצרפתי  םהתוכנית קושרת בין האימפרסיוניז העברי בשנות השישים. 
, לסגנון הסימבוליזם שהתפתח במוסיקה 1870 –פרוסית ב -לאחר התבוסה במלחמה הפרנקו

 , בשאנסון הצרפתי ובזמר העברי. 20 -ובציור, ובין כל אלה לשירי האהבה הגדולים של המאה ה
 

 קיומה שנות 40 לאורך .ל"ז שביט מיה ידי על חפר בעמק 1981-ב  נוסדה העפרוני מקהלת
 המובילות והנוער הילדים ממקהלות לאחת נחשבת והיא מרשימים להישגים המקהלה הגיעה

 בהם, בארץ החשובים המוזיקליים הגופים עם להופיע קבע דרך מוזמנת המקהלה. בישראל
, הראשונה השורה מן אמנים עם וכן, הישראלית והאופרה הישראלית הפילהרמונית התזמורת

 חלק ולוקחת ל"בחו ופסטיבלים לסיורים לצאת מרבה המקהלה. שבן ושלומי רכטר יוני בהם
 ערן, היידו אנדרה, זורמן משה, בראון יחזקאל ביניהם, רבים מלחינים .הקהילה בחיי חשוב
 2012 בשנת .מיצירותיהם למקהלה והקדישו לעפרוני הלחינו, רבים ועוד לקנר אמיר, דינור
 מופיעה האחרונות בשנתיים .לנדאו ש"ע הבמה לאומנויות הפיס מפעל בפרס המקהלה זכתה

 ביקורת. קהל והה לשבחי זכהש", הרמיקס - התרנגולים" במופע המהפכה תזמורת עם המקהלה
 

 למוסיקה האקדמיה בוגרת, שמואל גן בקיבוץ וגדלה נולדה ,מנצחת ,ברלינסקי שלי
. לויט מרינה' והגב שוורץ פנינה' הגב אצל קול פיתוח למדה שם, הווקאלית במחלקה בירושלים
 אקפלה מוזיקת של בביצוע מתמחה שלי .קיין יעל' והגב ענבר פנינה' הגב אצל למדה בצעירותה

 מקהלת לצוות שלי הצטרפה 2012 בשנת." תלמוס" הקולית הרביעייה של  הסופרן זמרת והיא
 תהייצוגי המקהלה למנצחת מונתה 2017 -וב הצעירה המקהלה על שנים 5 ניצחה, העפרוני

 .העפרוני מקהלות של האומנותית ולמנהלת
 
 אקדמיהב השני התואר לימודי את יתרה בהצטיינות סיימה, פסנתרנית ,קופילב אנה'ז

 השתתפה ואילך 1991 משנת. גוסלבסקיוב מיכאל 'פרופעם  אביב תל  באוניברסיטת למוזיקה
 דרום, גרמניה, פורטוגל, אוסטריה, איטליה, בספרד פסטיבליםבו בתחרויות מלווה כפסנתרנית

 הקיבוץ מקהלת את 2001 -מו, 1995 מאז העפרוני מקהלת את מלווהארה"ב. , ןיפ, קוריאה
 . חפר בעמק מאוחד חיים גבעת המוסיקה מרכז את מנהלת אנה'ז. עוזר בן יובל בניצוח הארצי

 
. ב"בארה והתמחה בירושלים למוסיקה באקדמיה למד ,בישראל בריטון, נולד , בריגר נח

 דון'ב מלטסטה תפקיד את שר היתר בין. הישראלית באופרה הפקות בעשרות השתתף
(, דוניצטי' )הגדוד בת' סולפיס(, דוניצטי' )האהבה שקוי'ב בלקורה(, דוניצטי' )פסקואלה

' בוהם לה'ב שונאר(, יני'פוצ' )באטרפליי מדאם'ב שארפלס(, רוסיני' )נרנטולה'צ'ב אלידורו
 עםשר באופן תדיר   בריגר .ועוד( רכטר' )שיץ'ב פפכץ(, גונו' )ויוליה רומאו'ב קפולט(, יני'פוצ)

 עם בסין שר. דודמל וגוסטבו מהטה זובין שלם שרביט תחת הישראלית הפילהרמונית
 .בויסבאדן האופרה ובבית ברומא האופרה בבית ,ו'סוג ושל שנחאי של הסימפונית

 .שרת ובקרן לזמרה הישראלי המכון במלגות, סילברמן בפרס זכה
 

 ואילנית, הירש נורית: הבא הקונצרט
 , בהשתתפות נורית הירש ,אילנית, אנסמבל קולי וכלי עברי לזמר ישראל פרס לכלת מחווה
 , נותרו כרטיסים בודדים!  20.5 -6.5  ובירושלים בחיפה, א"בת הופעות 10

 )בוקר וצהריים(  20.5)בוקר וערב( , 17.5)בוקר וערב( ,  16.5, 6.5מוזיאון ת"א: 
 בערב.  15.5בערב. תיאטרון ירושלים:  10.5בבוקר,  13.5רפפורט חיפה: 

, 03 – 6420847, למוסיקה הקתדרה!  לכולם בריאות ברכת!  בקונצרטים לראותכם שמחים
cathedra@bezeqint.net         www.musiccathedra.com 


