
בארוקדה 
עונת הקונצרטים 2021/22
מנהל מוזיקלי | עמית טיפנברון

• מוזיאון תל אביב לאמנות שד' שאול המלך 27, ת"א
  כרטיסים ומנויים 03-6077070 ובאתר המוזיאון

• מרכז וייל לתרבות וקהילה רח' הנוטע 6,  כפר שמריהו
  כרטיסים ומנויים 09-9569430 ובאתר מרכז וייל

• מרכז רבין שד' רוקח 77, ת"א *
   כרטיסים ומנויים 09-8851521 ובאתר בארוקדה

• החוג למוסיקה קאמרית, חיפה 
   כרטיסים ומנויים 04-8363804

זמני                    באופן  תעבור  גוש  אבו  בכנסיית  המתקיימת  הסדרה  שיפוצים,  בשל   *
למרכז רבין בת"א.
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1 | מסע הקסם המסתורי
  

יעלה אביטל סופרן
סוניטה סטניסלו נבל בארוק

ז'נבייב בלנשאר חליל
אורי שלייפר כינור אירי

ג. פ. הנדל מוזיקה על פני המים, סויטה מס' 3 
ה. פרסל קנטטה "דפנה היפיפיה",  "הדרור 

והיונה הענוגה", "לו המוזיקה היתה מזון לאהבה",                                                 
"האי היפה ביותר",  "נימפות ורועים"

ג. פ. הנדל קונצ'רטו לנבל

•  שבת, 13.11.21, החוג למוסיקה קאמרית חיפה
•  יום רביעי, 17.11.21, 20:00, מוזיאון ת"א לאמנות 

•  יום חמישי, 18.11.21, 20:00, מרכז וייל, כפר שמריהו 
•  יום שישי, 19.11.21, 12:00, מרכז רבין, ת"א



2 | משיח 
 

אנדרס מוסטונן מנצח
יעלה אביטל סופרן

אלון הררי קונטרה-טנור
איתן דרורי טנור

עודד רייך בריטון
האנסמבל הקולי הישראלי בניצוחו של יובל בן -עוזר

ג. פ. הנדל האורטוריה משיח

• יום רביעי, 22.12.21, 20:00, מוזיאון ת"א לאמנות 
• יום חמישי, 23.12.21, 20:00, מרכז וייל, כפר שמריהו 

• יום שישי, 24.12.21, 12:00, מרכז רבין, ת"א
• שבת, 25.12.21, החוג למוסיקה קאמרית חיפה



3 | אסתר  

אנדרס מוסטונן מנצח
שמות הסולנים יפורסמו בהמשך

מקהלת קולקטיב הקולות המעורבים )אסטוניה( 
בניצוחו של הלי יורגנסון

ג. פ. הנדל  האורטוריה אסתר

• שבת, 19.2.22, החוג למוסיקה קאמרית חיפה
• יום רביעי, 23.2.22, 20:00, מוזיאון ת"א לאמנות 

• יום חמישי, 24.2.22, 20:00, מרכז וייל, כפר שמריהו 
• יום שישי, 25.2.22, 12:00, מרכז רבין, ת"א 



4 | פרחי באך
 

ז'נבייב בלנשאר חליל
גיום בוליה  חלילית )צרפת- זוכה תחרות החליליות 

הבינלאומית בתל-אביב(
שלומית סיון כינור

יזהר קרשון צ'מבלו

י. ס. באך סוויטה תזמורתית מס' 2 בסי מינור לחליל 
מינור  בלה  אוברטורה  טלמן   פ.  ג.   | ולתזמורת 
לכינור  קונצ'רטו  באך  ס.  י.   | ולתזמורת  לחלילית 
בלה מינור |  י. ס. באך  קונצ'רטו לצ'מבלו ברה מז'ור

• יום רביעי, 30.3.22, 20:00, מוזיאון ת"א לאמנות 
• יום חמישי, 31.3.22, 20:00, מרכז וייל, כפר שמריהו 

• יום שישי, 1.4.22, 12:00, מרכז רבין, ת"א 



5 | שיר אהבה לקיץ 

יניב ד'אור קונטרה-טנור
מאיה עמיר  מצו-סופרן
איל לבר גיטרת בארוק

א. וקי  סלטרלו | ק. מונטוורדי "המבט היהיר הזה", 
ניגון  פסקלייה,  פלקוניירי  א.   | אותך"  מעריץ  "אני 
ב. פרארי  "אוהבים, אומר לכם מה לעשות"   | ענוג 
מי  כל  את  לפצוע  אוכל  "כשארצה,  סרטוריו   א.   |
שמביט בי" | א. מוליניה נהר סביליה | פ. אסקלאדה  
"שירו, שתי חוחיות"  ג. סאנס  קנריוס, מריזפלוס | 

פ. ג. לורקה  שיר ערש של סביליה

• יום שישי, 20.5.22, 12:00, מרכז רבין, ת"א
• יום רביעי, 25.5.22, 20:00, מוזיאון ת"א לאמנות 

• יום חמישי, 26.5.22, 20:00, מרכז וייל, כפר שמריהו


