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בברכה,
מרים פיירברג-איכר

ראש העיר נתניה

לתזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית
ברכות לפתיחת עונת הקונצרטים מס’ 46 

במשך שנים אתם חוברים יחד, נגנים ותיקים וחדשים, להביא את מיטב המוזיקה אל רחבי 
ויישוביה מהגליל ועד הנגב. שורשיכם בתנועה הקיבוצית שאת שמה וערכיה אתם  הארץ 
נושאים. במשך שנים אתם מחדשים ומתחדשים תוך עבודה קשה, ויכוחים והסכמות, ריכוז 

והקשבה, על מנת להשיג את היפה והמושלם שאותו תביאו אל קהלכם.  
השיתוף עם העיר נתניה הנכנס לשנתו השישית, מחזק את שיתוף הפעולה בין הפריפריה 
למרכז ובין התנועה הקיבוצית לבין העיר. אנו רואים בשיתוף פעולה מבורך זה יצירת הרמוניה 

מוזיקלית מיוחדת שתימשך ותתחזק.
בברכת הצלחה לעונה החדשה לכל העושים במלאכת הצלילים!

ניר מאיר
מזכיר התנועה הקיבוצית

מנויים יקרים 

בתוכנית השנה, שנת 46 לתזמורת, אני מתכבד להביא לכם עונה סוחפת, מרתקת עם תכניות 
חדשות ומפתיעות. לכשתקראו את התוכנית ותראו את האמנים והמלחינים הכלולים בה תבינו 
במהרה כי מזה זמן לא היו בה דמויות כריזמטיות כל כך: אמנים כברברה הנדריקס, בנימין שמיט, 
אויסטיין באדזוויק, פליקס מנדלסון, וולפגנג אמדאוס מוצרט ותייסיר אליאס וכמובן סולנים חברי 

התזמורת. תיפגשו עם מלחינים ישראלים ומוזיקה ששורשיה טמונים גם בתנועה הקיבוצית.
אנחנו מבטיחים עונה שופעת כריזמה.

אני גם מאוד שמח לבשר לכם על מיזם חדש המשותף לתזמורת ולביה”ס למוזיקה בוכמן-מהטה 
באוניברסיטת תל אביב . יחד יצרנו תחרות הלחנה שתעניק במה חדשה למלחינים צעירים, בוגרי 
ותלמידי המגמה לקומפוזיציה בביה”ס. כל מלחין יכתוב עבור התזמורת שלנו יצירה בת 3 דקות 
ואנו נבצע את שלושת היצירות הטובות ביותר במהלך העונה: בקונצרט הפתיחה, בקונצרט 

אמצע העונה ובקונצרט סיום העונה. 

לכל אחת משמונה התוכניות שלנו  פנים ואופי שונים המותאמים לטעמים שונים במוזיקה, אולם 
לכולן מרכיב משותף: יש בהן עירוב של יצירות קלאסיות אהובות, מיטב המוזיקה הישראלית, 
כן,  נגינה שונים. עצתי לכם, אם  ובלתי צפויים מכלי  ומצלולים מפתיעים  וירטואוזיות סוחפת 

הצטרפו עוד היום אל מסענו המוזיקלי  כמנויים ואני מבטיח לכם, לא תתאכזבו!

בברכה חמה,
כריסטיאן לינדברג 

מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי 

IRRESISTIBLE CHARISMA!

So, why this title for the 46th season of Israel Netanya Kibbutz Orchestra? Well…when 
looking at the program and the artists and composers of this season you would pretty 
quickly realize that almost never have there been so many charismatic personalities in 
a season: artists such as Barbara Hendricks, Benjamin Schmid, Öystein Baadsvik, Felix 
Mendelssohn, W. A. Mozart and Taiseer Elias (not to mention the extrovert soloists of 
the orchestra itself in the program “Hidden Treasures of the orchestra”) vouch for a year 
full of JUST irresistible charisma!
At the same time we are proud to announce a collaboration with the composers’ class 
of the Buchmann-Mehta school of music, as well as presenting a fair amount of music 
with roots in the Kibbutz movement. The eight different programs have each their own 
face and character for every different taste in music, but they also have something in 
common: they feature a mix of classical favorites, Israeli music at its best, breathtaking 
virtuosity and totally unexpected sounds you would never imagine could be produce by 
a musical instrument! So my advice is: join our charismatic journey through the world of 
music and subscribe today. I can assure you, you will not be disappointed!

Christian Lindberg

ידידיי היקרים

תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית פועלת בנתניה זו השנה השישית ומהווה את אחד מעוגני 
התרבות החשובים ביותר של העיר, אשר חרטה על דגלה את קידום התרבות והפכה בשנים 
האחרונות למרכז עשייה תרבותית עשירה ואיכותית. אני גאה בתזמורת הנושאת את שם העיר 

נתניה ומברכת על הצלחתה בארץ ובעולם.

מלבד היותה תזמורת מובילה, מהווה תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית עמוד תווך בהנחלת 
התרבות ובחינוך לתרבות בעירנו החל מהגיל הרך במסגרת סל תרבות יישובי ופרויקט “חוויה 
בצלילים”, המפגיש בין ילדי העיר עם המוזיקה וחושף אותם למגוון סגנונות ותרבויות חובקות 

עולם.

לצד התזמורת, פועלים בנתניה גופי מוזיקה מובילים נוספים ובהם: המרכז הארצי לכלי הקשה 
אשר  “סיטאר”,  המוזיקה  למקצועות  הספר  בית  וכמובן  העירוני  הקונסרבטוריון  “טרמולו”, 

תורמים יחדיו להעשרת ההוויה המוזיקלית.

בנוסף, מקיימת העירייה לאורך כל השנה מגוון אירועי תרבות מובילים ביניהם “פסטיבל עיר 
פוגשת מוזיקה”, המהווה חגיגה מוזיקלית למגוון קהלי יעד.

אני מזמינה אתכם לצפות ולהאזין לקונצרטים המיוחדים של התזמורת, המשלבים סגנונות 
שונים במוזיקה תוך שילוב הסגנון הישראלי הייחודי של מזרח ומערב, וכן לקחת חלק באירועי 

התרבות הרבים המתקיימים בעיר נתניה.
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Program no. 1 - THE GREAT OPENING
Soloist: Barbara Hendricks - soprano    Conductor: Christian Lindberg

There are very few artists in the classical music field today that you can give the title “superstar”. Lang-Lang…yes…
Andrea Bocelli…yes…Placido Domingo…definitely,  AND the soloist that we are prouder than proud to present in our 
great opening of the season: BARBARA HENDRICKS! In a program opening with some of the greatest Mozart arias 
there is, the irresistible finale in Paul Ben-Haim’s beautiful Music for Strings; you will also hear Beethoven’s most optimistic 
Symphony, the 8th, as well as Berlioz’s completely seductive Nuit d’été, once again featuring the incomparable soprano 
Barbara Hendricks.

Wolfgang Amadeus Mozart: From Le Nozze di Figaro:
 Ouverture;  Porgi amor;  É  Susanna non vien......Dove sono 
Paul Ben Haim: Finale from Music for Strings
Hector Berlioz: A selection from Nuit d’été 
INTERVAL
Fanfare by Bronze Medalist of Israel NKO / Buchmann-Mehta Composers’ Competition 
Ludwig van Beethoven: Symphony no. 8 

Program no. 2 - HIDDEN TREASURES OF THE ORCHESTRA
Soloists: Orchestra members         Conductor and soloist: Shmuel Elbaz

Every musician in an orchestra has an education longer than that of a doctor, and the talent that hides behind the 
instrumentalists of The Israel NK Orchestra is incredible. In this program we bring the musicians of the orchestra into the 
limelight, and as a bonus our Assistant Principal Conductor Shmuel Elbaz will perform a real hidden treasure in classical 
music, the wonderfully melodic and highly unusual Mandolin Concerto by Antonio Vivaldi.

Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto no. 4 in G major, BWV 1049
Antonin Dvorak: Serenade in d-minor for winds, cello and double bass, op. 44 
INTERVAL
Antonio Vivaldi: Mandoline Concerto in C major, RV 425
Felix Mendelssohn: Konzertstück for 2 clarinets, no. 1 op. 113 
Josef Haydn: Symphony no. 96 in D major,  “Miracle”  

תוכנית מס’ 1  - פתיחה חגיגית
סולנית: ברברה הנדריקס – סופרן      מנצח: כריסטיאן לינדברג 

מעטים האמנים בעולם המוזיקה שאפשר לקרא להם “כוכבי על” במוזיקה הקלאסית; לנג לנג - כן; אנדראה בוצ’לי - כן; 
פלאסידו דומינגו – בהחלט כן; וכמובן הזמרת שאנו גאים מאוד להציג בפניכם בפתיחה החגיגית של העונה: ברברה הנדריקס.

את התוכנית נפתח עם אחדות מהאריות הגדולות ביותר פרי עטו של מוצרט ועם פרק הסיום ביצירתו הנפלאה של פאול 
בן-חיים “מוזיקה לכלי קשת”. כמו כן נבצע  את הסימפוניה ה-8 שהיא האופטימית ביותר שבטהובן כתב, ואת יצירתו המפתה 

של ברליוז “לילות קיץ”, בביצוע זמרת הסופרן שאין שנייה לה, ברברה הנדריקס.

מוצרט: מתוך “נישואי פיגרו” - פתיחה;  אריה “הו אהובי, תן לי מרפא”;  אריה “סוזנה לא באה... היכן הם הזמנים הטובים?”
פאול בן-חיים: פרק הסיום מתוך מוזיקה לכלי קשת

ברליוז: מבחר שירים מתוך “לילות קיץ” 
הפסקה

הצדעה לזוכי מדליית הארד של תחרות המלחינים בביה”ס בוכמן-מהטה בשיתוף עם התזמורת
בטהובן: סימפוניה מס’ 8

תוכנית מס’ 2 -  אוצרותיה של התזמורת
סולנים: נגני התזמורת       מנצח ונגן מנדולינה: שמואל אלבז

באמתחתו של כל נגן בתזמורת יותר שנות לימוד מאלו של רופא והכישרון הסמוי מן העין של נגני תזמורת נתניה הקאמרית 
הקיבוצית הוא עצום. בתוכנית זו נפנה זרקור אל מוזיקאים חברי התזמורת וכבונוס, מנצח הבית שמואל אלבז, יבצע אוצר 

כמוס של ממש במוזיקה הקלאסית – הקונצ’רטו הנפלא והמיוחד למנדולינה מאת אנטוניו ויוולדי.

באך: קונצ’רטו ברנדבורגי מס’ 4 ב-סול מג’ור, רי”ב 1049
דבוז’ק: סרנדה ב-רה מינור לכלי נשיפה, לצ’לו ולקונטרבאס, אופ’ 44

הפסקה
ויוולדי: קונצ’רטו ב-דו מג’ור למנדולינה ולתזמורת, ר”ו 425

מנדלסון: קטע קונצרטי לשתי קלרניתות ולתזמורת, מס’ 1 אופ’ 113
היידן: סימפוניה מס’ 96 ב-רה מג’ור, “הנס”
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Program no. 3 - BREATHTAKING VIRTUOSITY
Soloist: Gilad Hildesheim – violin         Conductor and soloist: Benjamin Schmid
 
Benjamin Schmid’s DVD/CD with Paganini and Kreisler with Gergiev and Wiener Philharmoniker has already become 
a legendary recording. The fact that we managed to get him to work with our orchestra both as leader and soloist 
is a sensation. His choice to suggest the Beethoven Concerto with Cadenzas by Vieuxtemps gave us the inspiration 
to call the program “Breathtaking Virtuosity”, and it does not get less diabolically virtuosic when our own star, Gilad 
Hildesheim joins Benjamin in Bach’s masterpiece for two violins and orchestra. When we discussed how to complete 
the program, Schmid argued in the following way: “I grew up in Salzburg and Vienna, so it would have to be Mozart!”

Johann Sebastian Bach: Concerto for Two Violins d-minor, BWV 1043 
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony no. 29 in A major, K. 201
INTERVAL
Ludwig van Beethoven: Violin Concerto with Vieuxtemp’s cadenzas

Program no. 4 - THE UNEXPECTED GUEST 
Soloists: Öystein Baadsvik – tuba,                    Conductor and trombone soloist: Christian Lindberg
             Miki Lam - English horn, Guy Sarig – trumpet

Öystein Baadsvik is not only the greatest tuba player in the world, he is also one of the few artists today who has more 
than 2 million hits on youtube. Our music director has been friends with him since long, and was commissioned to 
write a super virtuosic concerto for him which he gave the title “PANDA IN LOVE”. Öystein is himself a composer, and 
here he returns Christian’s favor and challenges Christian in a piece for Tuba, Trombone and Orchestra called “Fnugg 
Red” (referring back to his previous hit called Fnugg Blue with over 1 million hits on Youtube). In addition to this a more 
classical and familiar frame: Mendelssohn’s beloved Fingal’s Cave Overture and his 8th Symphony for strings.

Felix Mendelssohn: The Hebridies Overture (Fingal’s Cave)
Christian Lindberg: “Panda in Love” for tuba and orchestra 
Öystein Baadsvik: “Fnugg Red” for tuba, trombone and orchestra (World Premiere) 
INTERVAL
Fanfare by Silver Medalist of Israel NKO / Buchmann-Mehta Composers’ Competition 
Aaron Copland: Quiet City
Felix Mendelssohn: Strings Symphony no. 8 for strings

תוכנית מס’ 3  - וירטואוזיות עוצרת נשימה
סולן: גלעד הילדסהיים – כינור      מנצח וכנר: בנג’מין שמיט

תקליטורים בנגינת בנג’מין שמיט, הכוללים יצירות מאת פגניני וקרייזלר בניצוח גרגייב עם התזמורת הפילהרמונית של וינה, 
כבר הפכו לאגדה. העובדה שהסכים לבוא לעבוד עם התזמורת הן כמנצח והן ככנר היא נפלאה. בחירתו בקונצ’רטו לכינור 
“וירטואוזיות עוצרת נשימה”,  זו שהעניקה לנו את ההשראה לקרוא לתוכנית  וייטאן היא  מאת בטהובן עם קדנצות מאת 
שמעצימה את הווירטואוזיות עם הצטרפותו של גלעד הילדסהיים אל בנג’מין לביצוע יצירת המופת מאת באך - הקונצ’רטו 
לשני כינורות ולתזמורת. כאשר התלבטנו כיצד להשלים את התוכנית ציין בנג’מין: “גדלתי בזלצבורג ובווינה ולכן מתבקשת 

הבחירה ביצירה של מוצרט”.

באך: קונצ’רטו לשני כינורות ב-רה מינור, רי”ב 1043
מוצרט: סימפוניה מס’ 29 ב-לה מג’ור, ק’ 201

הפסקה
בטהובן: קונצ’רטו לכינור )עם קדנצות מאת וייטאן(

תוכנית מס’ 4 - אורח מפתיע
סולנים: אויסטיין באדזוויק – טּוָּבה,                                     מנצח ונגן טרומבון: כריסטיאן לינדברג

            מיקי לם – קרן אנגלית, גיא שריג – חצוצרה
אויסטיין באדזוויק, מלחין  וגדול נגני הטובה בעולם,  שעד היום צבר 2 מיליון צפיות ביוטיוב!

חברותו רבת השנים עם כריסטיאן לינדברג מביאה אותו אלינו והוא ינגן את הקונצ’רטו הוירטואוזי “פנדה מאוהבת” שנכתב 
והוקדש ע”י לינדברג לחברו. אויסטיין יבצע גם את היצירה שהוא כתב לידידו, יצירה לטובה, לטרומבון ולתזמורת, 

בשם: “פנוג אדום” )כהמשך ללהיט הקודם “פנוג כחול” שזכה למליון צפיות ביוטיוב(. 
בנוסף לאלה, במסגרת הקלאסי והמוכר נבצע את קופלנד, מלחין אמריקני מחשובי היוצרים במאה הקודמת ביצירתו

“עיר שקטה” ואת יצירותיו האהובות של מנדלסון: הפתיחה “מערת פינגל” והסימפוניה ה-8 לכלי קשת. 
 

מנדלסון: הפתיחה “ההברידים” )“מערת פינגל”(
לינדברג: “פנדה מאוהבת” לטובה ולתזמורת

אויסטן באדזוויק: “פנוג אדום” לטובה, לטרומבון ולתזמורת )בכורה עולמית(
הפסקה

הצדעה לזוכי מדליית הכסף של תחרות המלחינים בביה”ס בוכמן-מהטה בשיתוף עם התזמורת
קופלד: “עיר שקטה”

מנדלסון: סימפוניית נעורים מס’ 8 לכלי קשת



שעת תחילת 
הקונצרט - 20:00
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₪ 565

₪ 540

₪ 490

₪ 690

₪ 630

₪ 690

₪ 630

תל אביב
סדרה של 8

יום ה’
29.9.16

יום ה’
3.11.16

יום ו’
2.12.16
11:00

יום ה’
26.1.17

יום ג’
23.5.17

מוצ”ש
1.7.17
21:00

יום ד’
22.2.17

מוצ”ש
29.10.16

21:00

עין החורש
סדרה של 7

יום ג’
27.9.16

יום א’
30.10.16

יום א’
29.1.17

יום ג’
16.5.17

יום ה’
6.7.17

יום א’
19.2.17

יום א’
4.12.16
19:30

יום א’
22.1.17
19:30

יום א’
21.5.17
19:30

יום א’
2.7.17
19:30

מוצ”ש
18.2.17

יום ו’
31.3.17
11:00

גבעת ברנר
סדרה של 7

יום ו’
 23.9.16

11:00

יום ג’
1.11.16

יום ד’
7.12.16

יום ה’
18.5.17

יום א’
9.7.17

יום א’
6.11.16

יום ג’
24.1.17

יום ה’
25.5.17

יום ג’
4.7.17

יום ג’
21.2.17

דורות
סדרה של 6 + בונוס

בית גבריאל
סדרה של 6 + בונוס

יום א’
25.9.16
19:30

מזרע
סדרה של 7

מוצ”ש
24.9.16
21:00

נהריה
סדרה של 7

יום ד’
28.9.16 פתיחה חגיגית

אוצרותיה של התזמורת

וירטואוזיות עוצרת נשימה

בחירת הקהל

אורח מפתיע

כוכב עולה

קלאסיקה במיטבה

עולמו הקסום של 
מאסטרו אלבז

מחיר המנוי: חדש

ותיק מחדש

שעת תחילת קונצרט 20:00
אלא אם צוין אחרת
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*   אין כפל הנחות
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הטבות 
 הנחות למנויים ותיקים, לחברי ארגונים ולוועדי עובדים )פרטים בוועדים ובמשרד התזמורת( 

 סטודנטים )בהצגת תעודת מתאימה(  40 ₪ ע”ב מקום פנוי.  
 חיילים בחינם )בהצגת תעודת מתאימה( ע”ב מקום פנוי.  

 חבר מביא חבר –מזכה ב- 50 ₪ למצרף.
 בעלי מנוי, הרוכשים כרטיסים בודדים נוספים ולקונצרטים מיוחדים,  ע”ב מקום פנוי.  

פרטי קשר למשרד התזמורת 
www.nko.co.il :באתר   nko@nko.co.il  :טלפון רב-קווי: 077-466.17.66 | 5331*   |  פקס: 077-234.25.02  דואר אלקטרוני

נוהלי הרשמה, ביטול והחלפת כרטיסים:
 שמירת המקומות למנויים ותיקים עד 31.7.16 בלבד. שינוי מקום החל מ- 1.8.16 )על בסיס מקום פנוי(

 אין החזרת כספי תשלום תמורת כרטיסים/מנוי שלא נוצלו.
 כרטיסים שלא נוצלו בעונה 2015-2016 תקפים לעונה 2016-17 - לרוכשי מנוי בלבד!

 עד ארבעה תשלומים ללא ריבית
 דמי ביטול מנוי – 5%, ורק עד סוף 2016.

 אין כפל הנחות

לרכישת כרטיסים
מנוי או כרטיסים בודדים

התקשרו:
 *5331   077-4661766

למעט לרוכשים מנוי לנתניה: 09-8308811

מוזיאון לאמנות - רקנטי
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Program no. 5 - THE RISING STAR
Soloist: Danielle Akta – cello      Conductor: Ola Rudner

Ola Rudner is one of the most complete musicians of our time. In early days a prize winner of the Paganini competition, 
former Concertmaster of the Volksoper Vienna, Music Director of Tasmanian Symphony Orchestra, Haydn Orchestra 
Bolzano and Wuerttembergische Philharmonie. He is the perfect accompanist of the unbelievably young talent Danielle 
Akta in Tchaikovsky’s beautiful Rococo Variations. Ola has also kindly agree to perform the well-known Chaconne by 
the Kibbutz composer Theodor Holdheim, and the program begins and ends with two real classical hits, Mozart’s “Cosi 
van Tutte” Overture and Beethoven’s 4th Symphony.

Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi van Tutte Ouverture 
Theodor Holdheim: Chaconne for strings 
Pyotr IlyichTchaikovsky: Rococo Variations          
INTERVAL
Ludwig van Beethoven: Symphony no. 4 

Program no. 6 - PURELY CLASSICAL
Soloist: Agneta Eichenholz – soprano      Conductor: Mika Eichenholz    

One of the top sopranos of our time, Agneta Eichenholz, sings at all the major opera houses around the world including 
Covent Garden, London, Hamburg Oper, Salzburg Festival, Verbier Festival to mention a few, and we are immensely 
proud to present her together with her husband, the international celebrity conductor Mika Eichenholz. Together 
they have picked some of the most loved and famous arias and overtures, as well as two symphonies by the great 
composers Joseph Haydn and Franz Schubert. A purely classical experience!

Josef Haydn: Symphony no. 37 
Wolfgang Amadeus Mozart: From the opera Idomeneo - Overture;  Idol mio, se ritroso;  D’Oreste, d’Ajace
INTERVAL
Franz Schubert: Symphony No. 2      
Francesco Cilea: Io son lumille ancella, from Adriana Lecouvreur  
Giacomo Puccini: Intermezzo from Manon Lescaut
Giacomo Puccini: Un bel di Vedremo from Madama Butterfly (Orchestration: Niklas Brommare)

תוכנית מס’ 5 - כוכב עולה
סולנית: דניאל אקטה – צ’לו       מנצח: אֹוָלה רּודֶנר

אֹוָלה רּודֶנר הוא אחד המוזיקאים המיוחדים ביותר בזמננו. בצעירותו זכה בפרס בתחרות על שם פגניני, היה הכנר הראשון 
בתזמורת האופרה העממית בווינה, וניהל מוזיקלית תזמורות סימפונית ופילהרמונית. הוא המנצח האידאלי עבור הצ’לנית 
הצעירה והמוכשרת להפליא דניאל אקטה ביצירתו של צ’ייקובסקי “וריאציות רוקוקו”. אולה הסכים גם לבצע את השקון 
הידוע מאת המלחין הישראלי יוצא הקיבוץ, תיאודור הולדהיים, והתוכנית נפתחת ומסתיימת עם שתי פנינים קלאסיות – 

הפתיחה לאופרה “כך עושות כולן” מאת מוצרט והסימפוניה הרביעית מאת בטהובן.

מוצרט: הפתיחה לאופרה “כך עושות כולן”
הולדהיים: שקון לכלי קשת

צ’ייקובסקי: וריאציות רוקוקו
הפסקה

בטהובן: סימפוניה מס’ 4

תוכנית מס’ 6 - קלאסיקה במיטבה
סולנית: אנייטה אייכנהולץ – סופרן      מנצח: מיקה אייכנהולץ

אנו גאים לארח את אחת מזמרות הסופרן המובילות בימינו, אנייטה אייכנהולץ שמופיעה במרבית בתי האופרה בעולם, בהם 
קובנט גרדן בלונדון, האופרה של המבורג, פסטיבל זלצבורג, פסטיבל ורבייה ועוד. יחד עם בעלה, המנצח בעל המוניטין 
הבינלאומי, מיקה אייכנהולץ, יבצעו אחדות מהאריות והפתיחות האהובות ביותר, כמו גם סימפוניות מאת היידן ושוברט. חוויה 

קלאסית טהורה!

היידן: סימפוניה מס’ 37
מוצרט: מתוך האופרה “אידומנאו” - פתיחה;  אריה “אהובי הנערץ”;  אריה “יסורי אורסטה ואג’קס”

הפסקה
שוברט: סימפוניה מס’ 2

צ’ילאה: מתוך האופרה “אדריאנה לקוברר” - אריה “משרתת צנועה אני”
פוצ’יני: אינטרמצו מתוך האופרה “מנון ֶלסקו”

פוצ’יני: מתוך האופרה “מדאם בטרפליי” – אריה “ביום נפלא אחד נראה” )תזמור: ניקלס ברומארה(
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תוכנית מס’ 7 - עולמו הקסום של מאסטרו אלבז
סולן: תייסיר אליאס – עּוד וכינור      מנצח ונגן מנדולינה: שמואל אלבז

שמואל אלבז. מנצח, נגן מנדולינה וירטואוז מהמובילים בישראל, בעל ידע עצום במוזיקת עולם. בתוכנית זו יביא את עולמו 
המוזיקלי, המושפע מסגנונות שונים - “מוזיקת עולם” במיטבה. שמואל יארח את אחד המוזיקאים החשובים ביותר, מורה דרך 

ואומן רב-תחומי, פרופ’ תייסיר אליאס, שיפליא בנגינת עּוד וכינור.

ובר: הפתיחה “אבו חסן”
סן-סאנס: בכחנליה מתוך האופרה “שמשון ודלילה”.

מבחר מיצירותיהם של המלחינים ג’מיל בק טמבורי, סנטורי את’ם ביי אפנדי ויורגו בקנוס:
    לונגה שהנז ולונגה נהאוונד, סוויטה טורקית לעוד, למנדולינה ולתזמורת )עיבוד: שמואל אלבז(

קטלבי: השוק הפרסי
הפסקה

מוצרט: הפתיחה לאופרה “החטיפה מן ההרמון”
מסעוד ג’מיל: סמאעי נהאוונד, לעוד ולתזמורת )עיבוד: שמואל אלבז(

ריאד אל סומבטי: לונגה פרחפזא, לעוד ולתזמורת )עיבוד: שמואל אלבז(
מוחמד עבד אלוהאב: לילת אלחוב, פתיחה מצרית לכינור/לעוד ולתזמורת )עיבוד: שמואל אלבז(

מוצרט: סימפוניה מס’ 25 ב-סול מינור, ק’ 183

תכנית מס’ 8 - בחירת הקהל
סולנית: מקהלת האיחוד בהדרכת רונן בורשבסקי           מנצח: כריסטיאן לינדברג

אנו שמחים לארח ידידה וותיקה של התזמורת מקהלת האיחוד, ויחד נבצע מבחר להיטים ובפעם הראשונה אנו נותנים לקהל 
הזדמנות לבחור את היצירות שננגן בקונצרט. לפניכם מבחר של חמש סימפוניות, חמש פתיחות וחמש יצירות למקהלה 
ולתזמורת . עליכם לבחור יצירה אחת מכל אחת מהקטגוריות עד לפברואר 2017 - פרטי היצירות שנבחרו יישמרו בסוד עד 
ליום הקונצרט.  אנו גאים לבצע גם יצירה מקורית של המלחין הישראלי מרדכי סתר, “קנטטה לשבת”; מלחין מוערך, שיצירותיו 

מבוצעות על ידי מקהלות רבות בישראל ובעולם. 

פתיחה לבחירת הקהל:
בטהובן: “קוריולן” / מוצרט: הפתיחה ל”נישואי פיגרו” / לברי: “על נהרות בבל” / שוברט: פתיחה ב-רה מג’ור בסגנון איטלקי / 

Cobblers on the Heath ”אונו קלאמי: פתיחה ל”סנדלרים בשדה בור

מוצרט: מתוך מיסה ברביס ב-דו מג’ור, ק’ 167 – קירייה;  גלוריה;  סנקטוס

סתר: מתוך “קנטטה לשבת” – שלום עליכם;  הבו לה’

רכטר: “עטור מצחך זהב שחור” )עיבוד: שאול גלעד/כריסטיאן לינדברג(
הפסקה

הצדעה לזוכי מדליית הזהב של תחרות המלחינים בביה”ס בוכמן-מהטה בשיתוף עם התזמורת

סימפוניה לבחירת הקהל:
מוצרט: סימפוניה מס’ 35 / היידן: סימפוניית הפרידה מס’ 45 / בטהובן: סימפוניה מס’ 1 / שוברט: סימפוניה מס’ 6

לברי: סוויטה גלילית לתזמורת קטנה

יצירה קולית לבחירת הקהל:
הנדל: הללויה מתוך “משיח” / ויוולדי: שני פרקים אחרונים מתוך “גלוריה” / מוצרט: פרק אחרון מתוך “רקוויאם” 

כרוביני: מזמור פתיחה וקירייה מתוך רקוויאם / שוברט: קרדו מתוך מיסה מס’ 2 ב-סול מג’ור

Program no. 7 – MAESTRO ELBAZ’S WORLD OF WONDERS 
Soloist: Taiseer Elias - oud      Conductor and soloist: Shmuel Elbaz

It has been such a delight to get to know the phenomenal musician Shmuel Elbaz. His knowledge about music is incredible, 
his versatility as an artist is amazing, and his virtuosity as a musician is unbelievable! Here you will experience his music world, 
with influences from all over the world, from various music genres and from various periods in history - mix that could be 
described as World Music in its absolute best sense.

Carl Maria Von Weber: Abu Hassan Ouverture 
Camille Saint-Saëns: Bacchanale from Samson and Delilah 
Works by Jamil bek Tambouri, Santuri Ethem Bey efendi and Yorgo Bacanos:
   Longa Shehnaz and longa nahawand - turkish suite for oud, mandolin and orchestra (orchestration: Shmuel Elbaz)
Albert W. Ketelbey: In a Persian Market 
INTERVAL
Wolfgang Amadeus Mozart: Overture to The Abduction from the Seraglio 
Masud Jamil: Samai Nahawand, for oud and orchestra (orchestration: Shmuel Elbaz)
Riad al Sumbati: Longa Farahfaza, for oud and orchestra (orchestration: Shmuel Elbaz)
Mohamed Abdel Wahab: Laylat hub for violin/oud and orchestra 
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony no. 25 in G minor, K. 183 



בתמורה יקבלו התורמים
- זוג כרטיסי מנוי לסדרות הקונצרטים במקומות מועדפים באולמות

- זוג כרטיסי הזמנה, מתנה לבני משפחה ולחברים
- ציון שמם בתוכניות התזמורת לקונצרטים השונים במשך העונה

- אירוח בחזרות ומפגש עם האמנים האורחים
- הזמנה לאירועי מוזיקה פרטיים, עם המנהל המוזיקלי ונגנים אורחים

- הנחות ברכישת כרטיסים לקונצרטים נוספים, שמחוץ לסדרות המנויים

הצטרפו אלינו
למועדון הידידים

בזכותכם נוכל לקדם את פעילותנו בחינוך, בהעשרת 
התכניות המוזיקליות ובהרחבת קהל תושבי הפריפריה

 nko@nko.co.il  |  077-466-17-66 : למידע נוסף התקשרו אלינו

* התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה 
אך איננה כוללת את מחיר המנוי.

לבחירתכם המצטרפים 3 רמות של תרומה שנתית
שוחרי התזמורת - לתורמים 2000 ₪ ומעלה
עמיתי התזמורת - לתורמים 3000 ₪ ומעלה
יקירי התזמורת - לתורמים 5000 ₪ ומעלה

מועדון הידידים

Program no. 8 - WHEN THE PUBLIC DECIDES 
Soloists: Israel Kibbutz Choir Directed by Ronen Borshevsky              Conductor: Christian Lindberg

This program features the longterm friend of our orchestra, the Israel Kibbutz Choir, with highlights from the repertoire for 
choir and orchestra. We will also open a voting poll (open until Feb 2017 and kept secret until the actual performances) 
where our audience get the opportunity to choose between five symphonies, five overtures and five pieces for choir and 
orchestra. We are also proud to present excerpts from the highly original Israeli composition, Sabbath Cantata by Mordecai 
Seter, a composer who was particularly appreciated in the Kibbutz movement, and often sung by both its choirs. 

Overture chosen by the audience: 
Beethoven’s Corolian Overture / Mozart’s Figaro Overture / Lavry’s By the River of Babylon / Schubert’s Overture in D 
major in Italian Style / Uno Klami’s Overture to The Kobblers Heath 
  
Wolfgang Amadeus Mozart: Kyrie – Gloria - Sanctus from Missa Brevis in C major, K. 167  
Mordechai Seter: “Behold in Piece - Give Ye to the Lord”, from Sabbath Cantate 
Rechter: “Atur Mitschech” (arr. Shaul Gilad/Christian Lindberg)
INTERVAL
Fanfare by Gold Medalist of Israel NKO / Buchmann-Mehta Composers’ Competition 

Symphony chosen by the audience: 
Mozart’s Symphony no. 35 / Haydn’s Farewell Symphony / Beethoven’s Symphony no. 1 / Schubert’s Symphony no. 6 / 
Mark Lavry’s Galil Suite for small orchestra 

Finale piece chosen by the audience: 
Handel’s Halleluja from Messiah / Vivaldi’s Gloria (two last movements) / Mozart’s Requiem (last movement) / 
Cherubini’s Introitus and Kyrie from Requiem / Schubert’s Credo from Mass no. 2 in G majo

הוועד המנהל
עדנה סולודר יו”ר

מיכל וינברג
שירי רפאלי

ריקי רז
עמוס ערן

שוש ערער
בוקי ברגמן

בני אפרים, משקיף
יעקב אבנט, משקיף

הנהלת התזמורת
מנכ”ל: הילה דגן

מנהלת שיווק ופרסום: אפרת בן זאב
מתאמת התזמורת: שושי הירש

מנהלת מחלקת חינוך: הילה צברי - פלג
ע’ מנכ”ל: איריס וינברג אסיף

ספרן: אלעד אואקארט

מנצח הבית: שמואל אלבז

The Israel Netanya Kibbutz Orchestra

הקאמרית הקיבוציתתזמורת נתניה

מנהל מוזיקלי כריטסיאן לינדברג

קלאסיקה 
גדולה

עד אליך



משרדי התזמורת:
רחוב נחום 35, ת.ד. 14090

נתניה 4204002
טלפון: 077-466-17-66
פקס: 077-234-25-02

P.O.B14090
NETANYA 4204002 , ISRAEL

Tel: 077-466-17-66
Fax: 077-234-25-02

www.nko.co.il nko@nko.co.il

חפשו אותנו 
בפייסבוק

מנצח הבית: שמואל אלבז

The Israel Netanya Kibbutz Orchestra

הקאמרית הקיבוציתתזמורת נתניה

מנהל מוזיקלי כריטסיאן לינדברג

קלאסיקה 
גדולה

עד אליך

לרכישת כרטיסים
מנוי או כרטיסים בודדים

התקשרו:
 *5331   077-4661766

למעט לרוכשים מנוי לנתניה: 09-8308811


