Tel Aviv Museum of Art

מוזיאון תל אביב לאמנות

בחותם אישי

מסעות ערב
עם אורית וולף

2018/2017
On a Personal Note
Evening Journeys
With Orit Wolf

 חיים קמחי:צילום

￼￼ גלריות המוזיאון פתוחות
!21:00 ביום שלישי עד
The Museum Exhibitions
are open up to 9:00PM
on Tuesdays!

מחירי הסדרה
₪ 600
₪ 550
₪ 500
₪ 450
₪ 140

מנוי חדש
מנויי המוזיאון/ גמלאים:זכאי הנחות
מנוי ותיק
)15.6.17 מנוי ותיק בהרשמה מוקדמת (עד
כרטיס בודד

Series Prices
New subscriber

NIS 600

Senior citizens/Museum’s subscribers

NIS 550

Returning subscriber

NIS 500

Returning subscriber registered by 15.6.17

NIS 450

Single ticket

NIS 140

לפרטים והזמנות

For Reservations

03-607-7070
www.tamuseum.org.il
www.oritwolf.com

20:00  בשעה,כל המופעים מתקיימים בערבי שלישי
באודיטוריום ע"ש ליאון ומטילדה רקאנטי
 דקות ללא הפסקה80 :אורך המופע

All concerts are held on Tuesdays, at 8 PM
at the Recanati Auditorium
Performance length: 80 min.
no intermission
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בחותם אישי מסעות ערב
עם הפסנתרנית ד״ר אורית וולף
2018/2017

Se

On a Personal Note Evening Journeys
With Pianist Dr. Orit Wolf
—
עונה רביעית של סדרת הערב במוזיאון תל אביב לאמנות
Fourth Season of Orit Wolf's Evening Series at the Tel Aviv Museum of Art

Five fascinating concerts of live performance and
intimate conversation with international guest artists.
A rare opportunity to experience some of the very
best from the renowned morning series by pianist Dr.
Orit Wolf. A true collage of wide musical tastes and an

חמישה מופעים מרגשים של קונצרט חי ושיחה חווייתית עם
 הזדמנות מרתקת לחוות.גדולי האמנים מהארץ ומהעולם
טעימות מסדרת הבוקר של ד"ר אורית וולף וליהנות ממופעים
נבחרים המרכיבים קולאז' רחב של טעמים מוזיקליים וחיבורים
.אמנותיים רב–תחומיים

interdisciplinary collection of artistry.

Tuesdays 8 PM
Leon and Mathilde Recanati
Auditorium

For Reservations לפרטים והזמנות

03-607-7070

20.2.18

Concert no. 4 קונצרט מס׳

20:00

ימי שלישי
אודיטוריום ע״ש
ליאון ומטילדה רקאנטי

Concert no. 1 קונצרט מס׳

24.10.17

 רומנטיקה רוסית- ”"לילות לבנים/ אורית וולף וחיים שפירא
 הצ'לן צבי פלסר:אמן אורח

/ הקסם הספרדי
מסע אקזוטי לחבל אנדלוסיה ומעוז הפלמנקו

 ספרות,מופע ייחודי של השניים שכולו חוויה של מוסיקה
, נגינה חיה ושיחה כנה על רחמנינוב וצ'כוב.ופילוסופיה
 המופע ילווה בנגינת הווקליזה והסונטה.צ'ייקובסקי וטולסטוי
.לצ'לו של רחמנינוב

 "החיים, מחול האש: דה פאיה, סוויטה ספרדית:אלבניז
 רומנסה: סרסטה, קונצ'רטו דה ארנחואז:קצרים" רודריגו
 כרמן: ביזה, נעימות צועניות, מבוא וטרנטלה,אנדלוסה
)(האבנרה והסיגידיה

Orit Wolf and Haim Shapira /
“White Nights” – Russian Romanticism
Guest Artist: Cellist Zvi Plesser

אורית וולף מארחת את התזמורת הקאמרית אשדוד

 הזמרת, הכנר ניתאי צורי: אמנים אורחים. ואג פאפיאן:ניצוח
. הגיטריסט דניאל שץ ורקדנית פלמנקו אורחת,קארין שיפרין

Live concert and open conversation between the two

Spanish Sparks /
Exotic Journey to Andalusia

artists on Rachmaninoff and Chekhov, Tchaikovsky and

Albeniz: Suite Espanole, De Falla: Ritual Fire Dance

Tolstoy, alongside Rachmaninoff's Vocalise

& “La Vida Breve”, Rodrigo: Concerto Aranjuez,

and the renowned Cello Sonata.

Sarasate: Romance Andalusia, Introduction and

A new performance of Music, Literature and Philosophy.

Tarantella, Zigeunerweisen, Bizet: Carmen.

24.4.18

Concert no. 5 קונצרט מס׳

Orit Wolf hosts Ashdod Symphony Orchestra
Conductor: Vag Papian
Guest Artists: Violinist Nitai Zori, Soprano Karin

BIG MAMMAS / המאמות הגדולות

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

Shifrin, Guitarist Daniel Schatz and a Flamenco
dancer.

Concert no. 2 קונצרט מס׳

5 .12.17

/ אורית ודטנר מנגנים ושרים יוסי בנאי
!הופעת מקור חדשה של אורית וולף ונתן דטנר

BIG MAMMAS
Mercedes Sosa, Cesaria Evora, Billie Holiday,
Nina Simone & Ella Fitzgerald - The greatest lady
singers of the century.

השניים יוצאים למסע עוצמתי בשירים וסיפורים לעבר
. המבוכות והאהבות הבלתי פתורות, הנעורים,הילדות
.כל זאת לצד הקלאסיקות המיתולוגיות מבאך ועד בנאי

Guest Artists: Alt Singer Yonit Shaked Golan,
Gospel Singer Alisheva Young (Black Hebrew Israelites),
Bass artist Adam Ben Ezra and Percussionist
Gilad Dobrecky.

Orit and Datner play and sing Yossi Banai /
A new program by Orit Wolf and
Nathan Datner!
The two artists will dive into the songs and stories of

Subject to changes הזכות לשינויים שמורה

childhoods, youth and mature love; All through the
classics of J.S. Bach and Yossi Banai.

Concert no. 3 קונצרט מס׳

9.1.18

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

Tel Aviv Museum of Art
27 Shaul Hamelech Blvd.
Golda Meir Cultural & Art Center,

מוזיאון תל אביב לאמנות
6133201  תל אביב,27 שד’ שאול המלך
מתחם גולדה מאיר

Tel Aviv, 6133201
Subscriptions and Sales
Tel. 03-607-7070, Fax 03-607-7072
Sun–Thurs 8:00–16:00, Fri 9:00–13:00
menuyim@tamuseum.com

מחלקת מנויים ומכירות
03-607-7072  פקס,03-607-7070 ’טל
13:00-9:00 ' ו,16:00-8:00 ’ה-’א
menuyim@tamuseum.com

Making Love with Chopin /
Chopin wears Bossa Nova and Jazz
A new performance of Chopin's master pieces played
by Orit Wolf, alongside original transcriptions and
improvisations of the Nocturnes, Mazurkas and Ballades
by pianist and composer Tal Zilber.

