,ידידים יקרים
, המתארח בקשת אילוןMusic Makers-אנו מכריזים בשמחה ובציפייה על פתיחת פסטיבל ה
.בהשתתפות כמה מהכוכבים הבולטים של חיי המוסיקה הקלאסית כיום
 הצ'לן הגרמני־קנדי,אנו גאים לקבל את פניהם של נגנית הוויולה הנודעת טביאה צימרמן
. זוכה תחרות לידס, נגן הקונטרבס ההולנדי ניק דה חרוט והפסנתרן אלסיו באקס,יוהנס מוזר
 הם יבצעו פנינים, הכנר ואדים גלוזמן והפסנתרנית אנג'לה יופה,יחד עם מנהלי הפסטיבל
 ובמיוחד, מדבוז'ק עד שוסטקוביץ' ומרוסיני עד מנואל דה פאייה:מספרות המוסיקה הקאמרית
.חמישיית "דג השמך" האהובה של שוברט

Dear Friends,
Welcome to the Music Makers Festival hosted by Keshet Eilon!
Some of the brightest stars of today’s classical scene will unite for extraordinary and
exhilarating performances in Israel.
We are excited to welcome the incomparable violist Tabea Zimmermann, star cellist
Johannes Moser, double bass virtuoso Niek de Groot and the sensational Italian pianist
Alessio Bax. Together with festival’s Directors violinist Vadim Gluzman and pianist
Angela Yoffe they will perform gems of the chamber music literature.

 תהיה הזדמנות מיוחדת לפגוש את האמנים לאחר הקונצרט לשיחה לא מעונבת, הקהל,לכם
 שיחשפו מידע על אודות, על הבמה ומחוצה לה, להיות נוכחים באירועים,של שאלות ותשובות
.2019  ולחגוג בחברתם את ערב השנה החדשה של,חייהם המיוחדים של אמני קונצרטים בימינו

You will have a unique opportunity to meet the artists at an informal post-concert
Q&A sessions, attend exclusive onstage/offstage events, illuminating the fascinating
and inspiring life of today’s concert artists, and celebrate together the New 2019!

, למוסיקה קאמרית בשיקגוNorth Shore  מקיימים בעשור האחרון את פסטיבלMusic Makers
שבו העניקו לעשרות כשרונות צעירים מרחבי העולם מלגות והזדמנויות להופיע על הבמה
.(Arkady Fomin) באמצעות קרן המלגות על שם ארקדי פומין

During the last decade Music Makers have presented the highly acclaimed annual
North Shore Chamber Music Festival in Chicago and awarded dozens of talented young
musicians from around the world with scholarships and performance opportunities through
the Arkady Fomin Scholarship Fund.

: אתם מוזמנים לגלוש באתר שלנו, האמנים והאירועים,לפרטים נוספים אודות הפסטיבל
office@nscmf.org  או ליצור עמנו קשר בדוא"ל,www.musicmakersisrael.org.il
.04-9858191 :ובטלפון

To find more details about the festival, artists and events please visit our website www.
musicmakersisrael.org.il or contact us by email office@nscmf.org or phone +972-4-9858191.

!מצפים לראותכם בקהל מאזינינו
!Music Makers-בואו והצטרפו למשפחת ה

We look forward to seeing you at our concerts.
Come and join our family:
The Music Makers!

SUN, December 30 2018
20:30
Bar-Uryan Hall
Keshet Eilon
Kibbutz Eilon

Onstage / Offstage

MON, December 31 2018
21:00
Bar-Uryan Hall
Keshet Eilon
Kibbutz Eilon
-----THU, January 3 2019
20:00
Asia Auditorium
Tel Aviv Museum of Art

“The Trout”

Festival Artists in performance and conversation with
audience. Enjoy the music and company of today’s most
acclaimed musicians as they discuss their fascinating
and complex lives both on the stage, and off.

Igor Stravinsky Suite Italienne for violin and piano
Vadim Gluzman violin; Angela Yoffe piano
Dmitri Shostakovich Sonata for viola and piano op. 147
Tabea Zimmermann viola; Alessio Bax piano
- intermission Gioacchino Rossini Duo for Cello and Double Bass
Johannes Moser cello; Niek De Groot double bass
Franz Schubert Piano Quintet in A major, D. 667, “Trout”
Alession Bax piano; Vadim Gluzman violin
Tabea Zimmermann viola; Johannes Moser cello
Niek De Groot double bass

WED, January 2 2019
20:00
Elma Hall
Zichron Ya’akov

“In Folk Style”

על הבמה ומחוצה לה

2018  בדצמבר30 ,ראשון
20:30
אולם בר־אוריין
 קיבוץ אילון,קשת אילון

""דג השמך

2018  בדצמבר31 ,שני
21:00
אולם בר־אוריין
 קיבוץ אילון,קשת אילון
-----2019  בינואר3 ,חמישי
20:00
אולם אסיא
מוזיאון תל אביב לאמנות

 בואו ליהנות.אמני הפסטיבל בהופעה ובשיחה עם הקהל
,מהמוסיקה ומחברתם של המוסיקאים המהוללים ביותר כיום
שיספרו על חייהם המורכבים והמרתקים הן על הבמה
.והן מחוצה לה

איגור סטרווינסקי סוויטה איטלקית לכינור ולפסנתר
ואדים גלוזמן כינור; אנג'לה יופה פסנתר
147 'דמיטרי שוסטקוביץ' סונטה לוויולה ולפסנתר אופ
טביאה צימרמן ויולה; אלסיו באקס פסנתר
-  הפסקהג'ואקינו רוסיני דואו לצ'לו ולקונטרבס
יוהנס מוזר צ'לו; ניק דה חרוט קונטרבס
" "דג השמך,667 'פרנץ שוברט חמישיית פסנתר בלה מז'ור ד
;ואדים גלוזמן כינור; טביאה צימרמן ויולה
;יוהנס מוזר צ'לו; ניק דה חרוט קונטרבס
אלסיו באקס פסנתר

""בסגנון עממי

Robert Schumann Five Pieces in Folk Style
for double bass and piano op. 102
Niek De Groot double bass; Angela Yoffe piano

רוברט שומן חמישה קטעים בסגנון עממי
102 'לקונטרבס ולפסנתר אופ
ניק דה חרוט קונטרבס; אנג'לה יופה פסנתר

Antonín Dvořák Piano Trio No. 4, op. 90 “Dumky”
Alessio Bax piano; Vadim Gluzman violin;
Johannes Moser cello

" "דומקי,90 ' אופ4 'אנטונין דבוז'ק שלישיית פסנתר מס
;ואדים גלוזמן כינור; יוהנס מוזר צ'לו
אלסיו באקס פסנתר

Manuel De Falla 7 Canciones populares Españolas
for viola and piano
Tabea Zimmermann viola; Angela Yoffe piano
Franz Schubert Piano Quintet in A major, D. 667, “Trout”
Alession Bax piano; Vadim Gluzman violin
Tabea Zimmermann viola, Johannes Moser cello
Niek De Groot double bass

-  הפסקהמנואל דה פאייה שבעה שירים ספרדיים עממיים
לוויולה ולפסנתר
טביאה צימרמן ויולה; אנג'לה יופה פסנתר
" "דג השמך,667 ' ד,פרנץ שוברט חמישיית פסנתר בלה מז'ור
;ואדים גלוזמן כינור; טביאה צימרמן ויולה
; קונטרבס,יוהנס מוזר צ’לו; ניק דה חרוט
אלסיו באקס פסנתר

Photos: Marco Borggreve, Josep Molina, PR

- intermission -

2019  בינואר2 ,רביעי
20:00
 זכרון יעקב,אולם אלמא

