
VIVA LA PIANO VIVA LA PIANO
מנוי מוזיקלי 2021-2022 

העונה ה-25
Музыкальный абонемент
25-ый сезон  2021– 2022

מנהלת אמנותית – יאנינה קודליק Художественный руководитель 
Янина Кудлик

אגודה ציבורית לקידום תרבות ומוסיקה באשדוד-אקדמא ע.ר

מצויינות מאז 1966

נוך
יקוח משרד החי בפ

אגודה ציבורית לקידום תרבות ומוסיקה באשדוד-אקדמא ע.ר

מצויינות מאז 1966

נוך
יקוח משרד החי בפ

אודיטוריום מונארט מרכז תרבות | קונסרבטוריון העירוני
"אקדמא" אשדוד  088545135/9

עלות המנוי עבור 8 קונצרטים – 280 ₪
כרטיס בודד – 70 ₪

Центр искусств  Монарт - Аудиториум Городская 
консерватория «Акадма»  тел. – 08-8545135/9
Стоимость абонемента из 8 концертов – 280 шекелей
Отдельные билеты на все концерты – 70 шекелей



קונצרט מס' 1
יום שלישי 14.9.21  בשעה 20.00

זוכי התחרות הארצית "פסנתר לתמיד" מס' 12 ו-11 
לפסנתרנים צעירים 2019-2020 ותזמורת אשדוד

מנצח – ואג פפיאן סולנים: אריאל דנילוב, אביגיל 
פרידמן, אורי צורן, דניאל פיינשטיין, ליה עין גל.

בתכנית: פרקים מתוך קונצ'רטים לפסנתר ותזמורת 
מאת מוצרט, באך, היידן, מנדלסון.

קונצרט מס' 3
יום שלישי 09.11.21  בשעה 20.00

רסיטל פסנתר פיאטרו בונפיליו )איטליה(

בתכנית: יצירות מאת מוצרט, ליסט, צ'ייקובסקי, 
קבלבסקי, מוסורגסקי.

קונצרט מס' 5
יום שלישי 11.01.22  בשעה 20.00

אבירם רייכרט - פסנתר ורביעיית כלי נשיפה 
תל אביב | ניר גבריאלי - אבוב | דני ארדמן - 
קלרינט | איתמר לשם - קרן | נדב כהן - בסון

בתכנית: יצירות מאת בטהובן ועוד...

קונצרט מס' 7
יום שלישי 22.03.22  בשעה 20.00

רסיטל פסנתר מישה זרצקל

בתכנית: יצירות מאת שופן, ברהמס, בלקירב, 
דביוסי, גרשווין, צ'ייקובסקי.

קונצרט מס' 2
יום חמישי 28.10.21  בשעה 20.00

 12 זוכי התחרות הארצית "פסנתר לתמיד" מס' 
לפסנתרנים צעירים 2020 ותזמורת אשדוד

מנצח – ואג פפיאן סולנים: אורי צבי כהן, ליזה 
גרביץ, אריאל ולדמן, דנה גולדנשליוגר.

בתכנית: פרקים מתוך קונצ'רטים לפסנתר ותזמורת 
מאת בטהובן, באך, מוצרט.

קונצרט מס' 4
יום שלישי 22.12.21  בשעה 20.00

אסי מתתיאס - כינור 
ויקטור סטניסלבסקי - פסנתר 

בתכנית: יצירות מאת מנדלסון, סטרווינסקי, פרנק.

קונצרט מס' 6
יום שלישי 15.02.22  בשעה 20.00

"MultiPiano" פרופ' תומר לב והרכב

בתכנית: יצירות ל 4, 6, 8 ידיים מאת מוצרט, 
רחמנינוב, מנדלסון, מושלס.

קונצרט מס' 8
יום שלישי 05.04.22  בשעה 20.00

רסיטל פסנתר
איליה אובצ'רנקו )אוקראינה – ארה"ב(

בתכנית: יצירות מאת בטהובן, רוול, שופן ושומן

Концерт №1
Вторник, 14.09.21 в 20:00
Победители 11-го и 12-го конкурсов «Салют 
роялю» 2019-2020 Симфонический оркестр 
Ашдода
Дирижёр – Ваг Папян Солисты: Ариэль 
Данилов, Авигаль Фридман, Ори Цуран, 
Даниэль Файнштейн, Лия Эйн-Галь
В программе: Части из концертов для 
ф-но с оркестром Бах, Моцарта, Гайдна, 
Мендельсона

Концерт №3
Вторник 09.11.21 в 20:00
Вечер фортепианной музыки
Пьетро Бонфилио (Италия)
В программе: Произведения Моцарта, 
Листа, Чайковского, Кабалевского, 
Мусоргского

Концерт №5
Вторник 11.01.22 в 20:00
Вечер камерной музыки Авирам Райхарт 
– ф-но и Тель-Авивский духовой квартет 
Нир Гавриэли – гобой, Дани Эрдман – 
кларнет, Итамар Лашем – валторна, Надав 
Коэн - фагот
В программе: Произведения Бетховена 
и других

Концерт №7
Вторник 22.03.22 в 20:00
Вечер фортепианной музыки
Миша Зарцекель
В программе: Произведения Шопена, 
Брамса, Балакирева, Дебюсси, 
Гершвина и Чайковского

Концерт №2
Четверг 28.10.21 в 20:00
Победители 12-го конкурса «Салют роялю» 
2020 Симфонический оркестр Ашдода 
Дирижёр – Ваг Папян
 Солисты: Ури Цви Коэн, Лиза Гервиц, 
Ариэль Вальдман, Дана Гольденшлюгер
В программе: Части из концертов для ф-но 
с оркестром Бах, Моцарта, Бетховена

Концерт №4
Среда 22.12.21 в 20:00
Вечер камерной музыки Аси Мататиас 
– скрипка Виктор Станиславский - 
фортепиано
В программе: Произведения 
Мендельсона, Стравинского, Франка

Концерт №6
Вторник 15.02.22 в 20:00
Томер Лев и ансамбль «Multipiano»
В программе: Произведения в 4, 
6 и 8 рук Моцарта, Рахманинова, 
Мендельсона, Мошелеса

Концерт №8
Вторник 05.04.22 в 20:00
Вечер фортепианной музыки
Илья Овчаренко (Украина – США)
В программе: Произведения Бетховена, 
Равеля, Шопена и Шумана

Администрация оставляет за собой право на измененияהזכות לשינויים שמורה


