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עונת
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 7בשבע

שבעה מפגשים מוסיקליים בהנחיית פרופ׳ אריאל הירשפלד

 7בשבע – עונת  – 2023–2022״אופקי הענק של העכשיו״
העכשיו של המוסיקה אינו ״פוסט מודרניזם״ ואינו עסוק רק בעכשיו .הוא עשוי מגעים חדשים
והיכרויות עם תרבויות שכנות ורחוקות ,מסורתיות וחדשניות ,והוא יודע היטב כי אינו אלא
המשך שוצף של זרמים שנבעו הרחק ממנו.
הסדרה השנה מזמנת את יוזף היידן ,יאניס קסנאקיס ,מוריס ראוול ושירה בדואית ,יוהאנס
ברהמס ,מנחם ויזנברג וג׳ורג׳ גרשווין .נשמע בה את ההרכבים הקלאסיים ביותר של הרביעייה
ּ
בפסגתה הנשגבת של המוסיקה האומנותית המערבית ,לצד
והחמישייה ביצירות השרויות
יצירות מקוריות הבאות מן ההווה ומן המסורת המקומית – יצירות לכלי הקשהִ ,אלתורי ג׳אז
ושירים אומנותיים.
היסוד הקאמרי עשוי מאז ומתמיד לחידוד הקשב ,לשמיעת מגעים בין צלילים בודדים,
להיכרות מתחדשת עם מרקמים וצבעים; השנה ישתרע הקשב לא רק מעולם המיתרים,
השירה האומנותית וכלי ההקשה אלא גם למגעים בין מצלולים לתנועה ומחול.
פרופ' אריאל הירשפלד
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 25.10.2022״חמישים גוונים של כחול״
פסנתרן הג'אז הנפלא עומרי מור בערב סולו;
" "Rhapsody in Blueמאת גרשווין ועוד.
 29.11.2022״בין דופק למקצב; בין נשימה ליקום״
עודד גייצהאלס כלי הקשה
מופע פרפורמנס ומחול עכשווי עם תוכנית סולו לכלי הקשה בעקבות יום הולדתו
ה 100-של יאניס קסנאקיס.
 13.12.2022״בין חומר למצלול״
מנחם ויזנברג פסנתר ,יובל גוטליבוביץ׳ ויולה ,חן הלוי קלרינט ,תייסיר אליאס
עוּד וניר קומפורטי קונטרבס – במוסיקה מקורית ועיבודים מפרי עטו של ויזנברג.
 28.2.2023״המצאת המק ֹומיו ּת – השיר האומנותי הישראלי״
זמר הבריטון יואב וייס והפסנתרן טל-חיים סמנון בשירים מאת פאול בן-חיים,
יחזקאל בראון ,סשה ארגוב ,ידידיה אדמון ועוד.
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 14.3.2023״האפוסים הגדולים של ברהמס״
שתי חמישיות אדירות מאת ברהמס – חמישיית כלי הקשת מס' 2
וחמישיית הקלרינט
בביצוע גלעד הראל קלרינט ,סעידה ברלב ושרון כהן כינורות,
מתן נוסימוביץ׳ ויולה ויונתן גוטליבוביץ׳ צ'לו.
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 23.5.2023״בין שדים לשפיריות״
הפסנתרנים מיכאל זרצקל וגיא סלפק בתוכנית שכולה מוסיקה לפסנתר מאת
מוריס ראוול.
 13.6.2023״פיתגורס של המוסיקה :יוזף היידן״
ערב עם רביעיית אריאל ,שתבצע שתי רביעיות כלי קשת מאת היידן.

יונתן גוטליבוביץ׳

תייסי

ר אליאס
ה ברלב
סעיד

ניר
מ

תן נוסימוביץ׳

מנחם ויזנברג

עומרי מור

קומפורטי

כל הקונצרטים יתקיימו בימי שלישי בשעה 19:00
באולם המרכז למוסיקה ירושלים.
פרופ' אריאל הירשפלד יקדים הרצאה לכל קונצרט,
ויפגיש בין הנגנים והקהל לשיחה בסיומם.
מחירון
מחיר כרטיס | ₪100 :אזרח ותיק₪90 :
מחיר מינוי | ₪595 :אזרח ותיק₪490 :
מחיר מיוחד למינויי המרכז למוסיקה₪420 :
כרטיסייה של  5קונצרטים:
 | ₪450אזרח ותיק₪425 :
כניסה חינם לחיילים בשירות חובה,
על בסיס מקום פנוי ובהצגת תעודת חוגר
לרכישת מינויים02-6241041 :
הקופה לשירותכם
בימים א׳-ה׳ בשעות 14:00-10:00
ובערב הקונצרט החל מהשעה 17:00
צרו קשר
info@jmc.org.il | www.jmc.org.il
מרכז למוסיקה ירושלים (חל״צ) ,משכנות שאננים
ת.ד , 4568 .ירושלים 9104402
הזכות לשינויים שמורה ,ט.ל.ח
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SEASON

SEVEN AT 7

seven musical encounters
at the jerusalem music centre, mishkenot sha'ananim

The "now" of music is not postmodernism,
nor is it concerned solely with the "now".
It is made up of new acquaintances and new contacts with cultures both
neighboring and far off, both traditional and innovative, and is clearly a
continuation of currents flowing from distant sources.
This year's series of Seven at Seven concerts includes works by Joseph Haydn,
Iannis Xenakis, Maurice Ravel, Bedouin singing, Johannes Brahms, Menachem
Wiesenberg and George Gershwin – classic quartets and quintets that are
among the sublime peaks of Western art music – alongside original works by
contemporary and local composers, percussion pieces, jazz improvisation and art
songs.
The basis of chamber music has always focussed on sharpening the attention of
the listener, on hearing the relation between individual sounds, and on renewing
familiarity between musical textures and colours. This year's series goes beyond
the world of music - percussion, strings, vocal music – and also looks at connections
between movement and dance, and sounds.
Prof. Ariel Hirschfeld
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25.10.2022 "Fifty Shades of Blue"
“Rhapsody in Blue” by Gershwin and more;
The great jazz pianist Omri Mor in a solo recital.
29.11.2022 "Between a pulse and a rhythm;
between breath and the universe"
Oded Geitzhals percussion
A performance and contemporary dance show with a solo percussion
programme, marking the 100th birthday of Iannis Xenakis.
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13.12.2022 "Between matter and sound"
Menachem Wiesenberg piano, Yuval Gotlibovich viola,
Chen Halevi clarinet, Taiseer Elias oud, Nir Comforty double bass
Original music and arrangements by Menachem Wiesenberg.
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28.2.2023 "The invention of locality - the Israeli art song"
Yoav Weiss baritone, Tal-Haim Samnon piano
Songs by Songs by Paul Ben-Haim, Yehezkel Braun, Sasha Argov,
Yedidya Admon and more.
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14.3.2023 "Brahms' great epic works"
Two quintets – string quintet no. 2 and the clarinet quintet
performed by Gilad Harel clarinet, Saida Bar-Lev and Sharon Cohen
violins, Matan Nussimovitch viola, Jonathan Gotlibovitch cello.
23.5.2023 "Between demons and dragonflies"
Michael Zartsekel & Guy Slapak in a programme of piano music by Ravel.
13.6.2023 "Pythagoras of Music – Joseph Haydn"
Two string quartets by Haydn performed by the Ariel Quartet.
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All concerts will take place on Tuesdays, begin at 19:00 in The JMC Hall.
Professor Ariel Hirschfeld will introduce each concert with a short lecture
(in Hebrew), and after the music will bring audience and artists together
in a stimulating conversation.
Prices
Full series subscription NIS 595 | for Senior Citizens NIS 490
Special price for renewed subscriptions to JMC series NIS 420
Price for 5 concerts NIS 450 | for Senior Citizens 425
Single ticket NIS 100 | for Senior Citizens NIS 90
Free admission for Soldiers, subject to availability, IDF card required
For reservations: 02-6241041
Box Office hours:
Sunday – Thursday 10:00 – 14:00
Tickets also available on concerts nights from 17:00.
Contact details:
info@jmc.org.il | www.jmc.org.il
Jerusalem Music Centre, Mishkenot Sha'ananim
P.O.Box 4568, Jerusalem 9104402
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