
 

 

 שלום רב,

  2017ז, שע"ב' תסמסטר  אנו שמחים להזמינכם לסדרת קונצרטי צהרי יום ב',

 
 2715בהר הצופים, בנין מדעי הרוח, חדר  יתקיימו קונצרטים שמונה

 

 ברברה מנדל, בניין מנדל, הר הצופיםשלושה קונצרטים יתקיימו באולם החדש והמרווח ע"ש 
 

 דקות. 45-וימשכו כ, 13:00בשעה הקונצרטים יחלו כל 
 

 הכניסה ללא תשלום
 

 '.בלהלן רשימת הקונצרטים לסמסטר 
 

להצטרף מוזמנים  לקבל הודעה שבועית על התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט, כל המעוניינים
הכתובת הבאה: א"ל שלכם אל ואפשר לשלוח את כתובת הד א"ל.ולרשימת התפוצה בד

sara.pavlov@mail.huji.ac.il 

 

                                            

 
 להתראות בקונצרטים       

 דר' שרה פבלוב
 החוג למוסיקולוגיה.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ביה"ס מנדללמוסיקולוגיה החוג, הרוח למדעי הפקולטה

 הסטודנטים דיקנט עם בשיתוף

 להזמינכם שמחים

 'ב יום צהרי קונצרטי לסדרת



 

 

 'ב סמסטר (2017) ז"תשע עונת

 , ובניין מנדל, אודיטוריום ברברה מנדל2715 חדר, הרוח מדעי בנין, 13:00 בשעה', ב ימי

  

 חופשית הכניסה

 

6.3.17 

 

 

20.3.17 

 משה אפשטיין, חליל

 מרינה מינקין, צ'מבלו

 

 דוד רדז'ינסקי, כינור

 לו'שמחה חלד, צ

 עינת פבריקנט, פסנתר

 באך 

. 

 

 בטהובן, מנדלסון

גורטלר, פסנתרדניאל  27.3.17  , ברגברהמס 

 אלון הררי, קונטרה טנור 8.5.17

 רחל רינגלשטין, כינור בארוק

 מירנה הרצוג, ויולה דה גמבה

 מרינה מינקין, צ'מבלו

 באך

15.5.17 

 

 

22.5.17 

 הדר רימון, כינור

 , פסנתרנטשה טדסון

 

 ורה לוז'ינסקי, זמרה

 אמיל אייבינדר, אקורדיאון

 פבל לוין, כינור 

 סטניסלב ואולין, קונטרבס

 שוסון, סנסנס ,פורה

 

 

 שמחת הקצב, מוסיקת עולם

עם    עלי אבן, קלרינט, 29.5.17  

  רביעיית היידן הישראלית

 אייל קלס, סבטלנה סימנובסקי, כינורות

אביגיל ארד, צ'לו; , ויולהטלי קרביץ  

 מוצרטני, 'יפוצ

 

 

 רביעיית כרמל 5.6.17

 צור, כינורותרחל רינגלשטיין, יונה 

 יואל גרינברג, ויולה; תמי ווטרמן, צ'לו

 מנדלסון, ינעם ליף

12.6.17 

 אודיטוריום

 ברברה מנדל

 עינת ארונשטיין, סופרן,  עם

 טריו אפסיונטו

 הדס פבריקנט, כינור

 איריס יורטנר, צ'לו

 עינת פבריקנט, פסנתר

 מוצרט, ירון גוטפריד, סשה ארגוב



 

 

19.6.17 

 אודיטוריום

 מנדלברברה 

 איליה קונובלוב, כינור 

 יוליה גורביץ, פסנתר

 באך, ויניאבסקי, סטרווינסקי

26.6.17 

 אודיטוריום

 ברברה מנדל

 איתי ביינר, גיטרותאורי יעקב, 

 

 טלייאשטינר, רוסיני, ז'וליבה, ננלאופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Faculty of Humanities 

The Musicology Department, Mandel School  

in cooperation with The Dean of Students Office, presents 

The Monday Afternoon Concerts Series 2017 

Second Semester 



 

 

Monday at 13:00, room 2715, Humanities Building, Mount Scopus and The Mandel Building, 

Barbara Mandel Auditorium 

 

Free admission 

 

6.3.17 Moshe Epstein, flute 

Marina Minkin, harpsichord 

 

Bach 

20.3.17 David Radjinsky, violin 

Simca Heled, cello 

Einat Fabrikant, piano 

 

Beethoven, Mendelssohn 

27.3.17 Daniel Gortler, piano 

 

Brahms, Berg 

8.5.17 Alon Harari, contra-tenor 

Rachel Ringelstein, baroque violin 

Mirna Herzog, viola da gamba 

Marina Minkin, harpsichord 

 

Bach 

15.5.17 Hadar Rimon, violin 

Natasha Tadson, piano 

 

Fauré, Chausson. Saint-Saëns 

22.5.17 Vira Lozinsky, singer 

Emil Aybinder, Accordion 

Pavel Levin, violin 

Stanislav Vaulin, contrabass 

 

The Joy of Rhythm 

World Music 

29.5.17 Eli Even, clarinet      with 

Haydn String Quartet 

Eyal Kless, Svetlana Simanovski, violins 

Tali Kravitz, viola; Avigail Arad, cello 

 

Puccini, Mozart 

5.6.17 Carmel String Quartet 

Rachel Ringelstein, Yonah Zur, violins 

Yoel Greenberg, viola 

Tami Waterman, cello 

 

Mendelssohn. Yinam Leef 

12.6.17 

Mandel 

Auditorium 

Einat Aronstein, soprano   with 

Trio Appassionato 

Hadas Fabrikant, violin 

Iris Yurtner, cello 

Einat Fabrikant, piano 

Mozart. Yaron Gottfried, 

Sasha Argov 



 

 

 

19.6.17 

Mandel 

Auditorium 

 

Ilya Konovalov, violin 

Yulia Gurvich, piano 

 

Bach, Wieniavsky, Stravinsky 

 

26.6.17 

Mandel 

Auditorium 
 

 

Uri Yaacov, Itai Bainer, Guitars Lauffensteiner, Rossini-

Giuliani, Jolivet,  Gnatalli 

 

 

 

 

 

 


