שנות נגינה ויצירה

HAIFA SYMPHONY ORCHESTRA
התזמורת הסימפונית חיפה

עונת 2022-2021

חגיגות ה־ 70לתזמורת הסימפונית חיפה

תוכן עניינים

התזמורת הסימפונית חיפה נוסדה בשנת  1950ע"י המלחין והפסנתרן פרנק פלג והמורה לכינור צבי רוטנברג .מאז שנת

2

 2004פועלת התזמורת בחברת אתו"ס חיפה ,ולצידה ביג בנד חיפה ומקהלת בת שיר.

דברי פתיחה וברכה

3

האנשים מאחורי התזמורת

5

הסדרה הקלאסית הגדולה

6

סדרת האופרה חיפה

16

פניני אופרה בשישי (סדרה חדשה)

18

קלאסי בשישי (מופעי מחווה מרגשים)

22

בהיכלות תרבות ברחבי הארץ .התזמורת מקיימת סיורי קונצרטים באירופה וארה"ב בהשתתפות סולנים בינלאומיים.

ביג בנד חיפה (סדרת )ALL STARS

28

תזמורת חיפה ייחודית בסדרת האופרה שהיא מפיקה ומבצעת ,בה מועלות אופרות בבימוי והפקה מלאה ,בהשתתפות

קלאסיקטנים  -קונצרטים לכל המשפחה

32

סדרת הזהב עם גיל שוחט

34

שישרים  -שרים עם אפי נצר סדרה חדשה

36

מידע כללי ומחירון

38

בין מנהליה המוזיקליים נמנו לאורך השנים פרנק פלג ,סרג'יו קומיסיונה ,אבי אוסטרובסקי ,יובל צליוק ,סטנלי ספרבר,
כריסטיאן מנדיאל ,נעם שריף ושו צ'ונג.
לאורך השנים הופיעו עם התזמורת אמנים רבים מהארץ ומחו"ל ,ברפרטואר עשיר ומגוון .החל מעונת  2021 - 2020מכהן
מאסטרו יואל לוי כיועץ המוזיקלי הראשי של התזמורת וכמנצח ראשי.
במסגרת פעילותה השוטפת ,מקיימת התזמורת סדרות מנויים שונות ומגוונות .הסדרות כוללות סדרות קלאסיות,
קונצרטים בבקרי יום שישי ,פניני אופרה ,קונצרטים מוסברים למשפחה וקונצרטים המשלבים את הזמרים המובילים
בישראל וסדרות זמר עברי .התזמורת שמה דגש על ביצוע וקידום מוזיקה ישראלית מקורית כלית וקולית .התזמורת,
בשיתוף עיריית חיפה ,מובילה את תכנית "צלילים שלובים" לביצוע תכניות לימוד ,העשרה וקונצרטים לתלמידי בתי
הספר היסודיים בחיפה ובצפון הארץ .התזמורת מנגנת בפסטיבלים ,הופעות ,טקסים עירוניים ובסדרות קונצרטים

מנצחים וסולנים בינלאומיים מבתי אופרה נודעים דוגמת סקאלה במילנו .בתזמורת הסימפונית חיפה חברים  65נגנים
המהווים שילוב מרתק של נגנים צעירים ומנוסים ,עולים חדשים ,עולים וותיקים ומוזיקאים שגדלו והתחנכו בארץ.
העונה נחגוג את חגיגות ה־  70לתזמורת ,בעונה מרתקת בהובלתו של מאסטרו לוי .ברפרטואר האופרות "לה בוהם" ו"לה
טרויאטה" ,סולנים בינלאומיים כשלמה מינץ ,אלון גולדשטיין ,אליסה מרגוליס וחגי שחם ומנצחים בכירים וביניהם :יואל
לוי ,רוברטו אבדו ,פרנסיסקו ולרה ,שיון סאנג ,סטנלי ספרבר ועוד יוצרים ויצירות רבים ומרגשים.

אנו מאחלים לכולם הנאה רבה והאזנה ערבה
הנהלת אתו"ס  -החברה לאמנות ,תרבות וספורט בחיפה

3

תזמורת סימפונית חיפה

התזמורת הסימפונית חיפה גאה להציג:

יו"ר דירקטוריון אתו"ס
מר יעקב פיינגולד

מנהל שירות לקוחות
דימה אארוב

מנכ"ל אתו"ס
עו"ד יגאל זאבי

כינור ראשון
הדר רימון – קונצרטמאיסטר
מרק טיקטינר – קונצרטמאיסטר
מילן טודורוביץ
אמיר סמסונוב
ג'ודי פיקר – סאיט
ולדימיר שמולנסון

מ"מ מנהל התזמורת
יאיר משיח

העתודה הצעירה של הסימפונית בהובלת

יועץ ראשי לתכניות המוזיקליות
ומנצח
יואל לוי

המאסטרו יואל לוי

היועץ המוזיקלי הראשי לתזמורת

מנהלת אדמיניסטרטיבית
דינה ג'יני מיטנר דורון

חינוך מוזיקלי ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,בצד מתן הזדמנות שווה
לכישרונות צעירים .אלה הם העקרונות העומדים מאחורי השקת פרויקט הדגל
של התזמורת הסימפונית חיפה.
לנגנים הצעירים שיתקבלו לעתודה מחכה חוויה מסעירה ומסע אמנותי ומקצועי
יוצא דופן.

•

מלגת לימודים נדיבה למתאימים

•

אודיציות במעמד מאסטרו יואל לוי ונגנים מובילים

•

כתות אמן עם מנצחים וסולנים בינלאומיים

•

הוראה פרטנית בהדרכת הנגנים המובילים בתזמורת

•

שיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל

•

הלימוד וההכשרה בחיפה

מזכירה
בלה מנביץ'
מפקח נגנים
דניס וול
ספרנית
דינה ג'יני מיטנר דורון
משנה לספרנית
מיקאל יורייב
ע .ספרן
מיכאל וול

לפרטים והרשמה

Hso-young@ethos.co.il

אחראי במה
ארמן אסלניאן
מיכאל פרוסמושקין

04-8353508

עורך תכנייה
אלדד שילוח

כינור שני
איליה ילין – נגן ראשי
אלכסנדר גורביץ – משנה לנגן ראשי
אירנה זץ
מיקאל יורייב
מריאן רפפורט
ילנה קוברסקי
אליזבתה קוצובסקי
נלי שמוקלר
ויולה
ויקטור כריסטוסוב – נגן ראשי
לב קיסילב – משנה לנגן ראשי
אלכסנדר פאן
ליאורה קוסוב
פאני קליידרמן
צ'לו
אלכסנדר קוטליאר  -נגן ראשי
לב מטיוקוב – משנה לנגן ראשי
אורנה הרצוג
איגור טנקביץ
מיכל מאור
אדוארד קפלנסקי
טטיאנה קפלנסקי

בס
אנדרי כץ  -נגן ראשי
נריטן טופציו – משנה לנגן ראשי
סרגיי נרינסקי
דן סלע
חליל
אלה איסקוב  -נגנית ראשית
שירי יובל
אנה גברילוב
פיקולו
שירי יובל
אבוב
שירה בן יהושע  -נגנית ראשית
מריונה גודיאה
מיכאל פרוסמושקין
קרן אנגלית
מריונה גודיאה
קלרנית
ג'פרי הווארד  -נגן ראשי
תומר אורנן  -משנה לנגן ראשי
קלרנית בס
תומר אורנן

חצוצרה
אריק אמיתי  -נגן ראשי
ארז הדר  -משנה לנגן ראשי
ארמן אסליניאן
טרומבון
דניס וול  -נגן ראשי
מיכאל וול  -משנה לנגן ראשי
בס טרומבון
אריק וול
טובה
אלכסנדר צ'וטקו
כלי הקשה וטימפני
אלדד שילוח  -נגן ראשי
יאנה קריצ'בסקי
עופר מלכה

בסון
נגה ישורון  -נגנית ראשית
עומר לוי – משנה לנגן ראשי
קרן יער
עמית סלומון  -נגן ראשי
פטר טקץ'  -משנה לנגן ראשי
יונתן גובזנסקי
אנטולי רוזנפלד

מנהלת פרסום ומדיה
שרון עובדיה

5
יואל לוי | צילוםKBS :

הסדרה הקלאסית הגדולה

אודיטוריום חיפה | ימים ראשון ושני בשעה 20:00

1

2
אינוסנטה קארנו :גלוסה סינפוניקה מרגריטנה

יום א' 10.10.2021
יום ב' 11.10.2021

יום א' 14.11.2021
יום ב' 15.11.2021

רחמנינוב :סימפוניה מס' 2
צ'ייקובסקי :קונצ'רטו לכינור

רחמנינוב :קונצרט מס'  2לפסנתר
ברהמס :סימפוניה מס' 4

יואל לוי מנצח
שלמה מינץ כינור

יואל לוי | צילוםKBS :

6

כריסטיאן ואסקז מנצח
ליאור ליפשיץ פסנתר

כריסטיאן ואסקז | צילום :טאקאפומי אוניאו

שלמה מינץ | צילום :צ׳אב לוויט

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

ליאור ליפשיץ | צילום :יואל לוי

7

הסדרה הקלאסית הגדולה

הוקרה מיוחדת לסטנלי ספרבר

אודיטוריום חיפה | ימים ראשון ושני בשעה 20:00

מנהלה המוסיקלי של התזמורת הסימפונית חיפה בין השנים 2000 - 1985

4
בן חיים" :נעים זמירות ישראל"

3
שומן :פתיחה ״מנפרד״
יום א' 30.1.2022
יום ב' 31.1.2022

יום א' 21.2.2022
יום ב' 20.2.2022

מוצרט :רקוויאם

שומן :סימפוניה מס' 4
מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס' 22

סטנלי ספרבר מנצח
סולנים :דניאלה סקורקה ,ניצן אלון ,איתן דרורי עודד רייך

שיון סנג מנצחת
אלון גולדשטיין פסנתר

שיון סנג| צילום :יונג בין פארק

8

ובהשתתפות :מקהלת בת שיר בניהולה המוזיקלי של טלי ויסמן ,המקהלה הקאמרית
שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בניהולו המוזיקלי של סטנלי ספרבר,
מקהלת אודיאנה בניהולה המוזיקלי של ענת אהרוני

סטנלי ספרבר | צילום :יעקב אבירם

אלון גולדשטיין | צילום:מייגן צ׳ינולי

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

דניאלה סקורקה | צילום :יואל לוי

ניצן אלון | צילום :יפעת יוגב

עודד רייך | צילום :מריה רוזנבלט

איתן דרורי | צילום :חמוטל וכטל

9

הסדרה הקלאסית הגדולה

אודיטוריום חיפה | ימים ראשון ושני בשעה 20:00

6
שומן :פתיחה ג'נובזה

5
מוצרט :פתיחה ל"נישואי פיגארו"
יום א' 13.3.2022
יום ב' 14.3.2022

יום א' 10.4.2022
יום ב' 11.4.2022

סיבליוס :קונצ'רטו לכינור
בטהובן :סימפוניה מס' 5

נילסן :קונצ'רטו לקלרינט
שוסטקוביץ' :סימפוניה מס' 5

רוברטו אבאדו מנצח
חגי שחם כינור

אריאל צוקרמן מנצח
אלכסנדר פיטרשטיין קלרינט

אריאל צוקרמן| צילום :פליקס ברוידא

10

רוברטו אבאדו | צילום :מירו זינולי

אלכסנדר פיטרשטיין| צילום :ליסה-מריה מזוקו

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

חגי שחם | צילום יח״צ

11

הסדרה הקלאסית הגדולה

אודיטוריום חיפה | ימים ראשון ושני בשעה 20:00

8
מוצרט :הפתיחה לדון ג'ובאני

7
ברבר :קונצ'רטו לכינור
יום א' 15.5.2022
יום ב' 16.5.2022

יום א' 19.6.2022
יום ב' 20.6.2022

דבוז'ק :סימפוניה מס' 7
צ'ייקובסקי :וואריאציות רוקוקו

מאהלר :סימפוניה מס' 1

יואל לוי מנצח
אליסה מרגוליס כינור

פרנצ׳סקו ולרו טריבס מנצח
אלכסנדר (סשה) קוטליאר צ'לו

תכנית בשיתוף פסטיבל Classic Strings

יואל לוי | צילוםKBS :

12

פרנצ׳סקו ואלרו | מיכל נובאק

אליסה מרגוליס | צילום :פטרה בנובסקי

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

סשה קוטליאר | צילום :סרגיי נרינסקי

13

סדרת האופרה חיפה

אודיטוריום חיפה | ימים ראשון ושני בשעה 20:00

1

יום א' 26.12.2021
יום ב' 27.12.2021

לה בוהם
מאת פוצ׳יני

ישי שטקלר מנצח

בהשתתפות סולנים מהארץ ומחו"ל
ובהשתתפות מקהלת בת שיר בניהולה המוסיקלי של טלי ויסמן
בבימוי מלא ובליווי כתוביות

יואל לוי | צילוםKBS :

2

יום א' 10.7.2022
יום ב' 11.7.2022

לה טרוויאטה
מאת ורדי

יואל לוי מנצח

בהשתתפות סולנים מהארץ ומחו"ל
ובהשתתפות מקהלת בת שיר בניהולה המוזיקלי של טלי ויסמן
בבימוי מלא ובליווי כתוביות

ישי שטקלר| צילום יח״צ

16

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

17

סדרה חדשה  -פניני אופרה בשישי

רפפורט | ימי שישי בשעה 11:00

1
קסם הקול האופראי

2
בוקר של להיטי בארוק

29.10.2021

14.1.2022

אריות ודואטים מאת ורדי ,פוצ'יני ,ג'ורדנו ,צ'ייקובסקי ולאונקבאלו,
רומנסות ושירים נפוליטניים.

מיצירותיהם של הנדל ,קורלי ופרגולזי

איתן שמייסר מנצח
סולנים אורחים:
יותם כהן טנור
אירה ברטמן סופרן

3

איתן שמייסר צ׳מבלו וניצוח
סולנים אורחים:
טלי קצף סופרן
אלון הררי קונטרטנור
אופירה זכאי תיאורבו
15.7.2022

בל קאנטו בסלון

אריות ,דואטים ושירים מאת רוסיני ,ורדי ודוניצטי

איתן שמייסר פסנתר וניצוח
סולנים אורחים:
שירי מג'ר (הרשקוביץ) סופרן
איתן דרורי טנור

18

איתן שמייסר| צילום :יוסי צבקר

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

19

התזמורת הסימפונית חיפה

Haifa Symphony Orchestra

צילום :ארז אוחיון

התזמורת בשנות ה60-

20

ארכיון העיר חיפה

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

21

1

קלאסי בשישי

אודיטוריום חיפה | ימי שישי בשעה 11:00

8.10.2021

מוצרט :קונצ'רטו לכינור מס' 3
רחמנינוב :סימפוניה מס' 2
יואל לוי מנצח
מרק טיקטינר כינור

2

19.11.2021

צ'ייקובסקי :רומיאו ויוליה
רימסקי קורסקוב :קפריצ'יו ספרדי
ק.פ.ע באך :קונצ'רטו לחליל ברה מינור1

22

אבי אוסטרובסקי מנצח
אלה איסקוב חליל

חגיגות ה־ 70של התזמורת
הסימפונית חיפה אינן שלמות
ללא מופעי המחווה למנצחים,
המנהלים המוזיקליים ולסולני
התזמורת ,אשר חוזרים אלינו
בקונצרטים מרגשים.

3

18.2.2022

וויניאבסקי :קונצ'רטו לכינור מס' 1
ברהמס :סימפוניה מס' 3
סטנלי ספרבר מנצח
הדר רימון כינור
ט.ל.ח.

ט.ל.ח .צילומים (מלמעלה למטה)  ,KBS :סרגיי נרינסקי ,דניאל צ'יצ'יק ,סרגיי נרינסקי ,יעקב אבירם ,אלין אנדרג
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4

קלאסי בשישי

אודיטוריום חיפה | ימי שישי בשעה 11:00

25.3.2022

מנדלסון :פתיחה "מלוזינה היפה"
שוברט :סימפוניה מס' 2
מוצרט :קונצ'רטו לקרן יער מס' 3
ערן ראמי מנצח
עמית סלומון קרן יער

5

13.5.2022

מוצרט :קונצ'רטו לפסנתר מס' 21
מאהלר :פרקים מתוך סימפוניה מס' 1

הזדמנות חגיגית להאזין
ליצירות ,למנצחים ולסולנים
שאתם כל כך אוהבים

יואל לוי מנצח
ג'ינג יאן פסנתר
תוכנית בשיתוף פסטיבל Classic Strings

6

10.6.2022

בטהובן :קונצ'רטו לפסנתר מס' 4
בטהובן :סימפוניה מס' 4

24

אריה ליפסקי מנצח
יהודה ענבר פסנתר
ט.ל.ח.

ט.ל.ח .צילומים (מלמעלה למטה)  :יח"ץ ,סרגיי נרינסקי ,KBS ,נורברט איטרמן ,a2so ,נדה נוואי

25

תמיד ביחד



Haifa ƱȖɢǡ

בחיפה הכסף שלך
שווה יותר
פרסום מכטינגר

פסגות כרמל  -הרשת המובילה לדיור מוגן בחיפה והצפון!

חדש!

מגוון מסלולי תשלום
פסגות כרמל
בהתאמה אישית
הוקמה ב1939-
וכוללת  5בתי
הורים ודיור מוגן המעניקים חום ,יחס,
תמיכה וביטחון לאוכלוסיית הגיל השלישי
ולמשפחתם .פסגות כרמל זה קודם כל
מסורת ארוכת שנים של הסטנדרטים
הגבוהים ביותר.
היות ואנחנו רשת מובילה ויציבה ,אנחנו
יכולים להרשות לעצמנו לקבל את התשלום
בדרכים שונות ,בהתאם ליכולות ולצרכים
של כל דייר ומשפחה:
תשלום ללא פיקדון ,ללא צורך במכירה
של הבית ,תשלום חודשי ,דמי פיקדון
מותאמים לכל דייר  -הדייר ומשפחתו
רק צריכים לבחור!

26

פסגת
מאפו

פסגת
ביאליק

הסטנדרטים הגבוהים ביותר
של שירות לתושב ולמשפחתו באים לידי
ביטוי גם במתקנים ובתוכניות שלנו:
• דלפק קבלה מאויש  24שעות ביממה
• פיקוח ובקרה
• שרותי עו"ס
• אחזקת המבנה והדירה
• קפיטריה
• בריכה
• חדר מחשב
• מכבסה
•  3ארוחות ביום
ופ
• פיקוח על חלוקת תרופות
איר
מי
סוד
מרכז
ו
ועוד...
של ארגון עולי

1,000
צוברים

₪

* ברכישות המתבצעות בכרטיסי אשראי
מקבוצת ישראכרט בלבד ובהתאם לתקנון התכנית באתר
ט.ל.ח

ונהנים מ-

50

החזר!

₪

בשיתוף עם:

ה

דיור מוגן
בהתאמה
אישית!

-מאז - 1939

*8270

חפשו את העסקים שמשתתפים באתר
או אפליקצית איזי תחת חיפה CASHBACK

לפרטים נוספים התקשרו:

פסגת
חן

פסגת
אחוזה

פסגת
התשבי

רח' מאפו  ,8חיפה | beit-horim.org.il

בית עסק חיפאי? עדיין ניתן להירשם!
h ai f ac ash b a c k . c o . il
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ביג בנד חיפה בסדרת ALL STARS

רפפורט/אודיטוריום חיפה | ימי שלישי בשעה 20:00
מנצח :ג׳ף הווארד
צילום :דניאל קמינסקי

בביצועים משותפים
משיריהם המוכרים והאהובים.

28

צילוםDooWopGirls :

להקת טיפקס

צילום :עופר חגי'וב

19.10.2021

11.1.2022

23.11.2021

שלישיית

מארחים את המולטי טאלנט

מארינה
מקסימיליאן

Doo-Wop Girls

אלה תדמור ,נעמה נחום ואנה שפיץ
בהרמוניה קולית מהפנטת ,במחווה מודרנית
לקסם של שנות הארבעים.
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

8.2.2022

דני רובס

במופע משיריו המקוריים
ומחווה ללהקת הביטלס

29

ביג בנד חיפה בסדרת ALL STARS

רפפורט/אודיטוריום חיפה | ימי שלישי בשעה 20:00
מנצח :ג׳ף הווארד
צילוםJames Morrison :

צילום :אוהד רומנו

מאסטר הג’אז מאוסטרליה

הזמרת והפזמונאית במיטב
הרפרטואר

צילום :מרק אוספנוב ז״ל

29.3.2022

24.5.2022

28.6.2022

ג’יימס מוריסון נורית גלרון

30

ערב מחווה לגדולי הזמרים
האמריקאים ,פרנק סינטרה,
טוני בנט ,נט קינג קול ועוד.
בהשתתפות הסולנים
בני גרצן ובני רוני.
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

26.7.2022

מופע סיום העונה:
נגני התזמורת בביצועי סולו כמחווה
לאמנים הגדולים של המאה ה:20-
גלן מילר ,בני גודמן ,מיינרד פרגוסון,
בדי ריץ’ ,ריי צ’ארלס ,צ’ארלי פרקר,
לואי ארמסטרונג ועוד.
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קונצרטים לכל המשפחה

רפפורט | ימי שני בשעה 17:00

1

17.1.2022

25.10.2021

הקצב שאין לו סוף

עשרה מקומות רחוקים
מיכל אורן מנצחת
אנסמבל טרמולו בניהולו של תומר יריב

3

אנסמבל טרמולו הינו הרכב אשר מאופיין בנגינה
אנרגטית ווירטואוזית וזוכה לתשואות הן מצד
הקהלים השונים והן בביקורות.
תכנית מרתקת של יצירות מוסיקליות מלאות דמיון,
מלודיות ,צבעים וכמובן  -קצבים ומקצבים מהפנטים
ממחוזות רחוקים ,מכל רחבי העולם.

4
29.11.2021

2

סיפור על עזה וגדיים שבעה

5

ניתאי רייך מנצח
גיא מסיקה שחקן
בהשתתפות מקהלת בת שיר בניהולה המוזיקלי של טלי ויסמן

קונצרט חגיגי סוער מצחיק ומרגש המבוסס על סיפורה הקסום של אלונה פרנקל
"סיפור על עיזה וגדיים שבעה" ללחן של אמיר לקנר
סיפורם הקלאסי של פטר הזאב והציידים למוזיקה של פרוקופייב

דורון סולומון מנצח
ניצה שאול משחק כתיבה הנחייה ושירה
אנסמבל רקדנים

ניצה שאול לוקחת את הילדים למסע אל מקורות הקצב ומקפיצה אותם עד ...קוצר נשימה .מוסיקה
סוחפת בניצוחו של דורון סלומון והתזמורת הסימפונית חיפה בהשתתפות רקדנים ומצגת מרהיבה.
במופע ניצה תגלה שאם אין קצב אין מוסיקה ,אם אין קצב אין מחול ,אם אין קצב אין חיים .לטבע יש
קצב משלו  -לרוח ,לטיפות הגשם ,לגלי הים לעולם החיות .הקצב קיים בכל דבר שאנחנו עושים ,בכל דבר
שמקיף אותנו .כל יצור חי ונושם בקצב שונה וקשור לכל יצור אחר בעולם בקצב שלו .קצב הוא משהו
שאנחנו חולקים וחווים יחד ,משהו ששייך לכולנו ,ביחד עם הצמחים ,עם החיות ובני האדם בעולם ,יחד
עם השמיים והירח והכוכבים וכל היקום הנפלא ומעבר לו שהוא הבית של כולנו.

28.2.2022

פיאסטה ספרדית

איל עין הבר מנצח
מארק טיקטינר כינור
בהשתתפות רקדנית פלמנקו

חגיגה ספרדית ..חשבו על טוריאדור
שמתאמן בבית ,הבן שלו משחק את
תפקיד השור (מדגים עם האצבעות)
והוא מתאמן ככה .פה אנחנו נכנסים לזירה
האמיתית! צלילים ,תנועה ,התרגשות ...אולה!!!

21.3.2022

"אגדות במסכות"

דודי סופר מנצח
יהלי בן זקן פסנתר
שירלי הוד שירה ומשחק

קונצרט חגיגי בסימן פורים בהשתתפות זמרת האופרה שירלי הוד

32

וזוכה התחרות ע"ש פנינה זלצמן לשנת  2021הפסנתרן יהלי בן זקן.
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

33

סדרת הזהב עם גיל שוחט

אודיטוריום חיפה | בשעה 20:00

צילוםLorenz Schmidle :

דויד ברוזה

34

צילום :דני מילר
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

צילום :לנה פילר

18.10.2021

24.2.2022

צילום :אוהד רומנו

גיל שוחט
בסדרה המבוקשת,
מנצח על התזמורת
הסימפונית חיפה
ומארח את כוכבי
המוזיקה הישראלית

26.5.2022

מיקי גבריאלוב דוד ד׳אור
35

חנן יובל | צילום :מושיק ברין

עם המלחין והיוצר אפי נצר

יהורם גאון | צילום :אילן בשור

ששי קשת | צילום :קשת אליאן הפקות

7.1.2022

25.2.2022

מופע מחווה
ליהורם גאון

מחשובי המלחינים בארץ
אודיטוריום חיפה | ימי שישי בשעה 21:00

הזמר יהורם גאון יבצע את
שיריו הידועים המלווים אותנו
מזה  6עשורים.
מנהל מוזיקלי אורי קריב

בהשתתפות התזמורת הסימפונית חיפה
מחווה ליוצרים שעיצבו את פסקול המדינה
ומוסיקת עולם תוססת וסוחפת.
אפי נצר | צילום :נתן יעקובוביץ'

זמר אורח

ששי קשת
____________
מופע
״לילות מוסקבה״
השירים הרוסיים שתורגמו לעברית
ושירי תנועות הנוער.
בהשתתפות אילן ליבוביץ,
ילנה גרישקוב ,אנטולי לין ונגנים

ליאורה | צילום :אילנית חכמון

18.3.2022

זמר אורח חנן יובל
בביצוע ליאורה
מופע הצדעה
לזמרת מרצדס סוסה

מיטב המוזיקה הדרום אמריקאית

מירי אלוני | צילום :יונתן בלום

גבעטרון | צילום :שי אלוני

אבי טולדנו | צילום :אריק סולטן

שימי תבורי | צילום :י.ישראל

טילדה רג'ואן | צילום :נריטן טופצ'יו

אפי נצר | צילום :נתן יעקובוביץ'

חני נחמיאס | צילום :ניר יפה

1.10.2021

5.11.2021

10.12.2021

8.4.2022

20.5.2022

3.6.2022

זמר אורח

זמר אורח

זמרת אורחת

מחווה
ללהקת הגבעטרון
מסמליה של ארץ ישראל הישנה
והטובה .זוכת פרס ישראל
למפעל חיים בזמר העברי.
מנהל מוזיקלי אילן גלבוע
עיבוד וניצוח רפי קדישזון

36

אבי טולדנו
____________
המופע
״לילות יוון״

שימי תבורי
____________
מופע להיטי
שנות ה60-

חגיגת להיטים וקלאסיקות
יווניות בהשתתפות אילן ליבוביץ,
נועה בן שושן ולהקתם

עם להקת JUKEBOX
חגיגה של שירים וריקודים
מפסטיבל הזמר ועד לרחבות
הריקודים בלונדון

מירי אלוני
____________
מופע שנסונים
צרפתיים בביצוע
טילדה רג׳ואן
ולהקתה
ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

מחווה
לאפי נצר
אפי נצר  -יקיר העיר חיפה,
זוכה פרסי אמ"י ,אקו"ם ,אוניברסיטת
בר אילן בערב משיריו המוכרים:
בלדה לחובש ,פרחים בקנה ,מלכות
החרמון ,גולני שלי ועוד רבים וטובים.
בהשתתפות אומנים אורחים

זמרת אורחת

חני נחמיאס
____________
המופע
״בואו נעשה לנו חג״
פסנתר ועיבוד איל חביב

מחווה לזמר יגאל בשן בהשתתפות
אילן טל ,נועם גילאור ולהקתם

37

מידע כללי

הטבות

• אפשרות ל־ 10תשלומים שווים
• לחיילים בשירות חובה במדים הכניסה חינם
על בסיס מקום פנוי בערב הקונצרט
• הנחה לוועדים ,סטודנטים וגמלאים
• הנחה ברכישת מנוי/כרטיסים בסדרת המחול
התזמורת הסימפונית נתמכת ע“י משרד התרבות והספורט,
מינהל התרבות ועיריית חיפה

נוהל החלפת כרטיסים

 .1במהלך העונה ניתן להחליף קונצרטים בלתי מנוצלים.
ההחלפה על בסיס מקום פנוי בלבד.
התזמורת לא מתחייבת למקום חלופי ברמת מחיר זהה.
 .2ניתן לנצל קונצרט אחד בלבד שלא נוצל בעונה קודמת.
אין זיכוי כספי בגין קונצרטים לא מנוצלים.
 .3לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.
 .4להחלפות ניתן לפנות למשרד המכירות שבועיים

מחירון

מס׳ קונצרטים

הסדרה הקלאסית הגדולה כולל אופרה

10

סדרת האופרה

2

38

לפני מועד הקונצרט המבוקש.
שיבוץ ההחלפות יעשה ביום הקונצרט.
 .5החלפת קונצרטים מהסדרות קלאסי בשישי/
הסדרה למשפחה לסדרות ערב /סדרות מיוחדות
הינה בתוספת תשלום!

נוהל אבדן /ביטול מנוי

אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג
עמותת ידידי התזמורת הסימפונית חיפה
וליהנות מהטבות בלעדיות:

 .1מנוי שאבד /נגנב יחויב בדמי טיפול בסך ₪25
להדפסת מנוי חדש בכפוף לפניה בכתב למשרד המכירות.
 .2בקשה לביטול מנוי יש להפנות בכתב למשרד המכירות.
ביטול מנוי יחויב בדמי טיפול בסך .₪25
לא ניתן לבטל מנוי רטרואקטיבית.

⋅ קבלות פנים
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לכל סדרות הסימפונית
⋅ אירועים לחברי העמותה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לאופרה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לקונצרטים לילדים ונוער

הנהלת התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים
בנהלים .הנהלת התזמורת עושה כמיטב יכולתה לקיום תכנית
הקונצרטים כפי שפורסמה .אולם מסיבות שאינן תלויות
בתזמורת ייתכנו שינויים של הרגע האחרון.
נא עקבו אחרי השינויים.
מחיר הנחה

מחיר מלא
א

ב

א

ב

1500

1050

1150

775

א

ב

א

ב

655

455

400

270

קלאסיקטנים

5

265

220

אופרה בשישי

3

225

195

קלאסי בשישי

6

400

330

ביג-בנד ג’אז חיפה

8

725

650

סידרת הזהב

3

470

360

שישרים עם אפי נצר

9

1190

990

HAIFA SYMPHONY ORCHESTRA
התזמורת הסימפונית חיפה

בואו נהיה ידידים
הצטרפו אלינו

בברכה
משה גן-צבי
יו"ר עמותת הידידים של
התזמורת הסימפונית חיפה

דמי הצטרפות ליחיד | ₪ 100 :דמי הצטרפות לזוג₪ 180 :
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הר הכרמל .דרך הים ,חיפה

רובע בנייני הבוטיק ,מלון הר הכרמל ,חיפה
בין מרכז הכרמל לים ,נבנה רובע המגורים הקלאסי של חיפה ,המשלב בנייני בוטיק בני  5קומות בלבד,
 2דירות בקומה 3 ,כיווני אוויר ומרפסות נוף מרווחות  .בליבו של הרובע יוקם גן יפני קסום ,בשילוב בריכה
אקולוגית ומזרקת נוי ,היוצרים רצף אורבני ירוק ומרהיב ביופיו .הדירות המתוכננות ברובע נהנות מסגנון
אדריכלי המאופיין בקווים נקיים ,ממפרט יוקרה ,מבית חכם מובנה ,תקרות גבוהות ,מפתחי ויטרינות
רחבים ונוף פתוח לכיוון הכרמל ולאופק הים .לבחירתכם דירות  5 ,4חדרים ,דירות גן ופנטהאוזים מפוארים.

מרכז המכירות /דרך הים  ,100חיפה /לפרטים ולתיאום פגישה אישית
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