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"הפרוייקט הקאמרי הישראלי" 
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ביצירות מאת שומאן, ברטוק, קודאי, ליגטי וקורטג
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הסלון למוסיקה קאמרית
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היצירות:
שומאן – רומאנסות בגרסה לקלרניט וכלי קשת

Shumann – Romance arranged for Strings & clarinet

קורטג – הומאג' לשומאן, לקלרינט, ויולה ופסנתר
Gyorgy Kurtag – Hommage to Shuman for  Clarinet, Viola and Piano

ליגטי – הומאג' להילדינג רוזנברג לכינור וצ'לו
Ligeti - Hommage à Hilding Rosenberg for Violin & Cello

ליגטי – בלדה וריקוד לשני כינורות
Ligeti - Ballad and Dance for Two Violins

קודאי – אינטרמצו לשלישיית כלי קשת
Kodlay – Intermezzo for Strings Trio

שומאן – קטעי פנטסיה לקלרינט וכלי קשת
Shumann – Fantasy Arranged for Strings & Clarinet

ברטוק – דואטים לשני כינורות
Bartok – Duos for two Violins

שומאן – חמישיית פסנתר במי במול מז'ור אופ' 44
Shumann – Piano Quintet in E Flat Magor op 44

Allegro brillante

In Modo d'una Marcia. Un poco largamente
 Scherzo. Molto vivace - Trio 1&2

Allegro, ma non troppo

אנו מודים מקרב לב למשפחת בורשטיין )ישראל–קולומביה–קוסטה ריקה( 
על תרומתה הנדיבה להמשך קיום סדרת הקונצרטים בנען.

התרומה מוקדשת לזכר ההורים בצלאל ואניטה בורשטיין ז"ל, בוגוטה-קולומביה.
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כתובת אתר “הסלון למוסיקה קאמרית” באינטרנט
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דייויד מק'קרול כינור
הד ירון מאירסון כינור

טומוקו אקאסאקה  ויולה

מיכל קורמן צ'לו
יעל קרת פסנתר

טיבי צייגר  קלרינט

ביצירות מאת שומאן, שוברט ומנדלסון



זוכה פרס שרת התרבות ע"ש בנימיני למבצעי מוסיקה לשנים 2009-10, הפרויקט הקאמרי 
הישראלי קנה לעצמו שם של הרכב קאמרי מבריק, צעיר, גמיש ומגובש, הידוע ברפרטואר 
המגוון שהוא מציג ובהופעותיו הסוחפות. האנסמבל פועל תוך מתן דגש על זהותו כישראלי 
הן מצד הרפרטואר והן מצד צוות הנגנים, ושם לעצמו כמטרה להופיע באזורים פריפריאליים 
בארץ בהם לא בהכרח מתקיימים קונצרטים סדירים, בד בבד עם קונצרטים לקהל הרחב 
של הסדרות באזור המרכז והערים הגדולות. באותה ההזדמנות, מועברים בחלק ממקומות 

אלו פעולות העשרה למוסיקאים צעירים, בצורת כתות אמן, שיעורים, ונגינה משותפת.

 ה'פרויקט' שם דגש על קידום היצירה הישראלית כחלק מהותי בזהותו ע"י הזמנת יצירות 
חדשות ממלחינים ישראלים צעירים וביצוען בהופעותיו בארץ ובעולם. גוף הנגנים המגוון של 
האנסמבל מאפשר לו ליצור תכניות מאתגרות וייחודיות ממיטב הרפרטואר הקאמרי במגוון 
תזמורי רחב )מהרכבי דואו ועד שישיות, שביעיות ואף יותר( ואשר כוללות, במידת הצורך, 

הקדמות מוסברות על מנת לגשר בין הבמה למאזין. 

השאר  בין  ובישראל,  ארה"ב  ברחבי  קונצרטים  בסיורי  האנסמבל  הופיע  הקמתו  מאז 
באולמות נחשבים בניו יורק, וושינגטון, לוס אנג'לס, סן פרנציסקו, ברקלי, טקסס, וכן בת"א, 
ירושלים, באר שבע, שפרעם, מעלות-תרשיחא, ברעם, אילון, ספיר )ערבה תיכונה(, דימונה, 

ערד, קבוץ נען ומצפה רמון. 

בין הנגנים האורחים איתם שיתף פעולה האנסמבל נמנים הצ'לן פיטר ויילי )רביעיית גוארנרי 
ושלישיית בוזאר(, הויולן מייקל טרי )רביעיית גוארנרי(, הויולן סמואל רודס )רביעיית ג׳וליארד(, 
2012 ערך האנסמבל  ורבים אחרים. בפברואר  ג'ושוע סמית )תזמורת קליוולנד(,  החלילן 
יורק  וב- 2014 בכורה באולם הטאון הול בניו  יורק,  רסיטל בכורה באולם הקרנגי הול בניו 
מול קהל של 1500 איש. אלבום הבכורה של הפרויקט הקאמרי הישראלי, "אופוס 1", יצא 
לא מכבר בחברת "אזיקה רקורדס" האמריקנית וזכה לתשבוחות העיתונות בארץ ובעולם. 

חברי האנסמבל הם מהמוסיקאים הישראלים המצליחים בדורם, זוכי תחרויות בינלאומיות 
כגון תחרות צ'ייקובסקי, קסדו, אנסקו, ותחרות הנבל והם בוגרי מיטב בתי הספר למוסיקה 

בעולם כגון הקונסרבטואר של פריס, ג'וליארד, ייל ואחרים.

ונקובר,  בערים  קנדה  ברחבי  קונצרטים  מסע  לראשונה  ה'פרוייקט'  ערך  החולפת  בעונה 
קאלגארי ומונטריאול.

ה"פרוייקט הקאמרי הישראלי" נתמך ע"י קרנות פרטיות בארה"ב ובישראל וגם ע"י משרד 
התרבות והספורט ומעצת הפיס לתרבות ואמנות.

בשנת 2018 ציין "הפרוייקט הקאמרי הישראלי" עשור לקיומו ובשנת פעילותו ה 11 ממשיכים 
חבריו במלוא התנופה והמרץ בפעילותם המבורכת.

דייויד מק'קרול

יעל קרת

הד ירון מאירסון

מיכל קורמן

טומוקו אקאסאקה

טיבי צייגר


