ק
מנוי ותי 

מנוי חדש

זכאי הנחות :גמלאים/מנויי המוזיאון

מחירי הסדרה

www.oritwolf.com

₪ 500


₪ 600

₪ 550
כרטיס בודד

מנוי ותיק בהרשמה מוקדמת (עד )15.6.17

 140שח

צילום :חיים קמחי

 450שח

tamuseum.org.il

מוזיאון תל אביב לאמנות

2018 / 2017

שני /monרביעי /wedשבת  18:00—10:00/satשלישי /tueחמישי  21:00—10:00/thuשישי 1 4:00—10:00/fri

בחותם אישי מסעות ערב

 / 24.10.17קונצרט מס׳ 1

 / 20.2.18קונצרט מס׳ 5

הקסם הספרדי  /מסע אקזוטי לחבל אנדלוסיה ומעוז הפלמנקו
אלבניז :סוויטה ספרדית ,דה פאיה :מחול האש" ,החיים
קצרים" רודריגו :קונצ'רטו דה ארנחואז ,סרסטה :רומנסה אנדלוסה,
מבוא וטרנטלה ,נעימות צועניות ,ביזה :כרמן (האבנרה והסיגידיה)
אורית וולף מארחת את התזמורת הקאמרית אשדוד
ניצוח :ואג פאפיאן .אמנים אורחים :הכנר ניתאי צורי,
הזמרת קארין שיפרין ,הגיטריסט דניאל שץ ורקדנית פלמנקו אורחת.

אורית וולף וחיים שפירא "/לילות לבנים” — רומנטיקה רוסית
אמן אורח :הצ'לן צבי פלסר
מופע ייחודי של השניים שכולו חוויה של מוסיקה ,ספרות ופילוסופיה.
נגינה חיה ושיחה כנה על רחמנינוב וצ'כוב ,צ'ייקובסקי וטולסטוי.
המופע ילווה בנגינת הווקליזה והסונטה לצ'לו של רחמנינוב.

 / 5.12.17קונצרט מס׳ 2
אורית ודטנר מנגנים ושרים יוסי בנאי /
הופעת מקור חדשה של אורית וולף ונתן דטנר!
השניים יוצאים למסע עוצמתי בשירים וסיפורים לעבר הילדות,
הנעורים ,המבוכות והאהבות הבלתי פתורות.
כל זאת לצד הקלאסיקות המיתולוגיות מבאך ועד בנאי.

 / 9.1.18קונצרט מס׳ 3
לעשות אהבה עם שופן  /משופן ועד הג'אז
מופע חדש ומפתיע בו תנגן אורית וולף מיצירות החותם של
המאסטרו לצד אימפורביזציות מקוריות על הבלדות,
הנוקטורנים והמזורקות בנגינתו ועיבודו של טל זילבר.

 / 24.4.18קונצרט מס׳ 6
המאמות הגדולות BIG MAMMAS /
מרסדס סוסה ,סזריה אבורה ,בילי הולידיי ,נינה סימון
ואלה פיצג'רלד — הנשים הגדולות במוסיקה של המאה העשרים.
אמנים אורחים :זמרת האלט יונית שקד גולן ,זמרת הגוספל
אלישבע יאנג (העברים מדימונה) ,אמן הבאס אדם בן עזרא
ואמן כלי ההקשה גלעד דוברצקי.

לפרטים ולהזמנות:
03-607-7070
menuyim@tamuseum.com

שד׳ שאול המלך  27תל אביב

כל המופעים מתקיימים בערבי שלישי ,בשעה 20:00
באודיטוריום ע"ש ליאון ומטילדה רקאנטי
אורך המופע 80 :דקות ללא הפסקה

עונה רביעית של סדרת הערב במוזיאון תל אביב
לאמנות עם הפסנתרנית אורית וולף
ימי שלישי — 20:00

