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 לפסנתר ולתזמורת.  43. בעקבות פגניני , רפסודיה אופרחמנינוב  1

 הבחירות בארהב(בעקבות דבוז'אק, גרשווין, ברנשטיין )– אמריקה, אמריקה 2

 . )השוואת ביצועים מרחבי העולם(. הסימפוניה הפנטסטית –ברליוז  3

 אנה נטרבקו בשידורי המטרופולין אופרה, ניו יורק. , דון פסקואלה – דוניצטי 4

 ,  משידורי המטרופוליטן אופרה, ניו יורק. ההולנדי המעופף –וואגנר  5

 , השוואת ביצועים מרחבי העולם. , "הקיסר" 5קונצ'רטו מס  –בטהובן  6

 הקונצ'רטו לכינור, השוואת ביצועים מרחבי העולם.  – בטהובן 7

 לסימפוניה התשיעית.  "פידליו", הקול האנושי מ( 16.12.1770נולד )  !לבטהובן 250 *8

 ברחבי תבל(.  8.1 -25.12אורטורית חג המולד )לקראת אירועי חג המולד  –באך  9

 למותו  100 -יובל הבסן סאנס  דיוקן שמשון ודלילה, – סן סאנס *10

 פאוסטוס.ד"ר בהר הקסמים וספרותי ב -מסע סימפוני –מאהלר ותומס מאן  11

 בדירוג המנצחיםמקום ראשון   ,3סימפוניה  –מאהלר  12

 הלחנות בראי הזמניםגדול מלחיני האופרה בעקבות גדול המחזאים,  , רדי ושקספירו *13

 קלאסיקה.  -ניאולו פולצ'ינלה,שנה  100 –ופרגולזי  סטרווינסקי 14

 פרגולזי פולצ'ינלה  –והניאו קלאסיקה  סטרווינסקישנות העשרים העליזות :  15

 ו"אופרה בגרוש" )הפילהרמונית ברלין(.  קורט וויל –שנות העשרים העליזות  *16

 טורנדוט   –פוצ'יני  –שנות העשרים העליזות  *17

 הפילהרמונית עד הביתוהקלרינט , קונצ'רטו לקלרינט עם זובין זובין מהטה מוצרט  18

 ובואריאציות גולדברג מקומו המיוחד בסוויטות  –והסרבנד  באך 19

 פורגי ובס  – אופרהבמטרופוליטן שבוע האמן השחור  - גרשווין *20

  תזמורת הסימפונית ראשון לציון.ב, 4סימפוניה מס.  –בטהובן  21

 השוואת ביצוע לסונטה השנייה של שופן, ודיוקן רובינשטיין וישראל.   -תחרות רובינשטיין. 22

קונצרטו רומני  , עם דניאל כהן בפילהרמונית.  – ליגטי 6סימפוניה מס.  –דבוז'אק  23  

 העטלף, באופרה הישראלית  –טראוס ש *24

 הגמר והזוכים בפילהרמונית.   – תחרות רובינשטיין 25

 , באופרה הישראלית , עם מיתר אופרה סטודיו.  המדיום –מנוטי  *26

 בפילהרמונית  אגם הברבורים –קונצ'רטו לתזמורת, צייקובסקי  –ברטוק  27

 להולדתם, ולמהפיכת המוסיקה האמנותית מדרום אמריקה.  100 – אצולה ורמירזפי 28
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