
גארי ברתיני
המקהלה הישראלית ע"ש

חגיגה כורלית לברתיני

Bertini Choral Fest

סדרת קונצרטים לציון עשור למותו של גארי ברתיני

In memory of Maesrtro Gary Bertini

March 30th – April 24th 2015 

30 במארס עד 24 באפריל 2015



יום ב' 30/3/15 | מוזיאון תל אביב
18.30 | פתיחה בפואייה - שירת קהל וקבלת פנים )כניסה חופשית(

20.00 | קונצרט באולם רקנטי
· המקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני

· המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה בירושלים
· תזמורת נתניה - הקאמרית הקיבוצית

מנצחים: סטנלי ספרבר, רונן בורשבסקי, אבי אוסטרובסקי  

בתכנית: שירת קהל ומקהלות עם ותיקי מקהלת "רינת" בפואייה וקונצרט 
מיצירות מונטוורדי, שרפנטייה, מוצארט, ברהמס, ברוקנר, דביסי, בראון, 

פרטוש, גיל אלדמע, רכטר ועוד.                                                                                                                             

www.bravo.org.il | *3221 - כרטיסים: בקופת בראבו

יום ג' 7/4/15 | 20:00 | אולם קראון, תיאטרון ירושלים
· המקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני

· המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה בירושלים
· תזמורת נתניה - הקאמרית הקיבוצית

מנצחים: רונן בורשבסקי, סטנלי ספרבר. מנחה: דני אור סתיו

בתכנית: רוסי, מונטוורדי, שרפנטייה, מוצארט, ברהמס, ברוקנר, דביסי, בראון, 
פרטוש, גיל אלדמע, רכטר ועוד

כרטיסים: בקופת תיאטרון ירושלים - 02-5605755
www.jerusalem-theatre.co.il

שבת 11/4/15 | 12:00 | הכנסיה היוונית-קתולית
)רח' עין דור 23, חיפה(

המקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני | מנצח: רונן בורשבסקי
מקהלת בת-שיר | מנצחת: טלי וייסמן

בתכנית: שיץ, הסלר, אלגרי, פרגולזי, י.ס. באך, ריינברגר, מנדלסון, פארט, 
סיסאסק וספיריטואלס.

www.bravo.org.il | *3221 - כרטיסים: בקופת בראבו

שבת 18/4/15 | 09.00 | טיול - קונצרט לאבו גוש ועין כרם
המקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני | מנצח: רונן בורשבסקי

סיור מודרך לאבו גוש ועין כרם, ביקור בכנסיות, ארוחה וקונצרט במנזר "האחיות 
ציון". מדריך: דב נוטקביץ'

תכנית הקונצרט: שיץ, הסלר, אלגרי, ריינברגר, מנדלסון, פארט, סיסאסק 
וספיריטואלס

haggi_g@walla.com :מספר המקומות מוגבל. להרשמה

שישי 24/4/15 | 12:00 | היכל התרבות ראשון לציון
קונצרט במסגרת הסדרה "קאמרי בצהרי שישי"

המקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני | מנצח: רונן בורשבסקי
בהשתתפות 'דואו תל אביב' - אירית רוב ואריאל כהן, פסנתר

Misericordias Domini-בתכנית: ברהמס-מחזור "שירי אהבה", מוצארט
ארוו פארט-מגניפיקט, סיסאסק-Benedictio, לבנדובסקי ומבחר שירים עבריים

כרטיסים: בהיכל התרבות ראשון לציון - 03-9484840
www.isorl.co.il

www.bertini.co.il

גארי ברתיני
המקהלה הישראלית ע"ש

בתמיכת
קרן גארי ברתיני

077-6161618
טלפון לברורים:


