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הקונצרטים מתקיימים ב:

מוזיאון תל אביב לאמנות, שד' שאול המלך 27, 

ואולם צוקר, היכל התרבות, תל אביב.

The concerts will take place at the:
Tel Aviv Museum of Art, 27 Shaul Hamelech Blvd.
& Zucker Hall, Haychal Hatarbut, Tel Aviv.

צוות הפסטיבל

מנהלת אמנותית אביגיל ארנהיים

מנהלת כללית עדית מגל

מפיקה ראשית נאוה סהר

מפיק אילן ברקני

שיווק ופרסום אורלי בן אז"ר

יחסי ציבור קרוסלה, גילי אלון-ביטון ויעל אושרוב

ניהול כספים ויקטוריה סקלמה

עיצוב עדי כהן-זיו

אתר אינטרנט שי אטדג'י

עריכת וידאו ותרגום גיא ביגל

עריכת תוכניות ארי שפירא

ועד מנהל העמותה שמעון מזרחי, יו"ר 

רחל מנלסון, מיכאל ורומן, ג'ורג' חנה

תומכים
קרן פליציה בלומנטל

מוזיאון תל אביב לאמנות
מנהל התרבות משרד התרבות והספורט

עיריית תל אביב יפו
שגרירות ליטא ומכון התרבות הליטאי

פורום תרבות אוסטריה
קרן העתיד, אוסטריה

שגרירות פורטוגל
המכון הצרפתי תל אביב 

תודה מיוחדת
למיקי לרון ולצוות פסטיבל אפוס לסרטי תרבות ואמנות.

לצוות מחלקת המוזיקה ומחלקת אירועים במוזיאון תל אביב לאמנות.
לצוות אולם צוקר, היכל התרבות תל אביב.



בני  בין  וחזיונות  חלומות  עולמות,  מחברת  המוזיקה  בשבילי 
האדם ובין התרבויות לאורך מאות שנים.

להמשיכו  זכות  לי  יש  הזה,  הפסטיבל  של  ה-21  בשנתו 
בעקבותיה של אנט סלין ז”ל. קצת על אישיותה ופועלה תוכלו 
28.3 בשעה  לגלות בסרט על חייה ובשיחה עמי ביום חמישי 

.18:00
מאוסטריה,  מאיטליה,  מצרפת,  מליטא,  למוזיקאים  חברתי 
שמביאים  ישראלים  למוזיקאים  וכמובן  מארה”ב  מפורטוגל, 
הקאמרית  המוזיקה  הפסנתר,  נגינת  את  השירה,  את 
בעושר  ומלאים  דחוסים  ימים  לחמישה  והתזמורתית 
הקלאסית  התקופה  או  הבארוק  תקופת  אם  בין  מוזיקלי. 
לאירועי  הגעה  הישראלית,  והמוזיקה  הג’אז  סגנון  או 
השנה. כל  אתכם  שתלווה  חוויה  תהווה  הפסטיבל 

לראשונה נשתף פעולה עם פסטיבל אפוס לסרטי תרבות 
ואמנות, יחד ניצור עולם תרבותי ייחודי ומרתק.

אביגיל ארנהיים

28.3 / 18:00 / A WOMAN’S LIFE AND LOVE    
A lecture & film in memory of Annette Celine.
Tel Aviv Museum of Art / Free admission upon pre-registration

For me, music has been connecting worlds, dreams and visions 
between people and cultures for hundreds of years. 

In the festival’s 21st year, I am honored to continue in the footsteps 
of Annette Celine (of blessed memory). Join me on Thursday, 28.3 
at 18:00 for a film about her life and achievements.

Musicians from Lithuania, France, Italy, Austria, Portugal, the 
USA and Israelis join together to fill these five days to the brim 
with musical richness bringing songs, piano music, chamber and 
orchestral music. 

Whether you’re here for baroque, classical, jazz or Israeli music, 
attending the festival events is an experience that will accompany 
you throughout the coming year.

For the first time we’ll be collaborating with the EPOS International 
Art Film Festival and together creating a unique cultural event.

Avigail Arnheim

28.3 / 18:00 / חיי אישה ואהבותיה
סרט והרצאה לזכרה של אנט סלין.

מוזיאון תל אביב לאמנות / כניסה חופשית בהרשמה מראש



 / 16:00
סרט / איך ניגנו את המהפכה

גיידרה ז’יצ’קיטה, בימוי. 

סרט דוקומנטרי מלהיב על להקת הארט-רוק האגדית  Antis  ששיחקה תפקיד מפתח במאבקה של המדינה הליטאית 

בשעה  הציבור  דמיון  את  שבה  אנרגטי,  וקצב  חתרנית  סאטירה  תיאטרליות,  של  השילוב  לחופש.  ה-80  שנות  של 

שרוחות השינוי החלו להתעורר. הסרט יוקרן בליטאית עם כתוביות באנגלית ובעברית.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם אסיא / 40 ₪

/ 18:00
קולות מהדהדים

א-קפלה עם המקהלה הקאמרית איידיה (ליטא). רומואלדס גרז’יניס, ניצוח.

יצירות למקהלה ושירי עם מאת מלחינים ליטאיים. במרכז התוכנית – יצירתו של קוטביצ'יוס – סלע יוטבינגיה, בשילוב 

קולות וכלי נגינה עממיים.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם אסיא / 100 ₪

סיפור ליטאי. פסטיבל תרבות תל אביב 2019שלישי /26.3



16:00 / 
HOW WE PLAYED THE REVOLUTION
Giedrė Žickytė, director.
A rousing documentary film about the art-rock band, Antis, which played a key role in Lithuania’s 
struggle for freedom. Their blend of camp theatrics, subversive satire and driving rhythms 
captured the public’s imagination at a time when the winds of change were stirring. 
The movie will be screened in Lithuanian with English and Hebrew subtitles.
Tel Aviv Museum of Art / Assia Auditorium / 40 NIS

18:00 /
CHORUS OF ECHOES
A cappella with Aidija Chamber Choir (Lithuania). Romualdas Gražinis, conductor.
Works by Lithuanian composers, B. Kutavičius, J. Gudavičius, R. Gražinis, V. Augustinas & 
folksongs with traditional musical instruments.
Tel Aviv Museum of Art / Assia Auditorium / 100 NIS

26.3 Tuesday / Lithuanian Story. Culture Festival in Tel Aviv, 2019



 / 19:30
אנדריוס ז’לאביס )ליטא( / רסיטל פסנתר

י. ס. באך - פרטיטה מס' 6 במי מינור / מ.ק ְצ'יּורִליוֹניס - ארבעה פרלודים.
מ. ויינברג - קטעים לילדים, ספר ראשון, אופ’ 16 / ס. פרנק - פרלוד, כוראל ופוגה בסי מינור.

מוזיאון תל אביב לאמנות / גלריה. אוסף מיזנה בלומנטל / 100 ₪ 

 / 21:00
סיפור ליטאי

גידרה שלקיטה )ליטא(, מנצחת. מרטינס לויצקיס )ליטא(, אקורדיון.
מקהלת איידיה )ליטא(. התזמורת הקאמרית הישראלית.

ו. א. מוצרט - קונצ’רטו מס’ 12 פרק ראשון בעיבוד לאקורדיון ותזמורת / ר. שרקשינטה – ממעמקים. 
א. מלציס - סקרצו מתוך קונצ’רטו לאקורדיון ואנסמבל מיתרים / ב. קוטביציוס – יצירה למקהלה ותזמורת.

ג. פ. הנדל - המנון ההכתרה מס’ 3, “תחזק ידך”.
בתמיכת שגרירות ליטא ומכון התרבות הליטאי.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם אסיא / 150 ₪ 

סיפור ליטאי. פסטיבל תרבות תל אביב 2019שלישי /26.3



19:30 / 
ANDRIUS ŽLABYS (Lithuania) - PIANO RECITAL
J. S. Bach - Partita No. 6 in E Minor / M. K. Čiurlionis - 4 Preludes /
M. Weinberg - Children’s Notebook No. 1 op. 16 / C. Franck - Prélude, Choral & Fugue in B Minor.
Tel Aviv Museum of Art / Gallery, Mizne-Blumental Collection / 100 NIS

21:00 / 
THE LITHUANIAN STORY
Giedrė Šlekytė (Lithuania), conductor. Martynas Levickis (Lithuania), accordion.
Aidija Chamber Choir (Lithuania). Israel Chamber Orchestra.

Raminta Šerkšnytė - de Profundis / Mozart - Concerto no 12, 1st movement (Arr. for accordion).
Arvydas Malcys - Scherzo from Concerto for accordion and strings / Bronius Kutavičius - 
Rudenio gėrybės / Handel - Coronation Anthem “let thy hand be strengthened”.
Sponsored by the Lithuanian Embassy and the Lithuanian Culture Institute.
Tel Aviv Museum of Art / Assia Auditorium / 150 NIS

26.3 Tuesday / Lithuanian Story. Culture Festival in Tel Aviv, 2019



 / 18:00
דניאל צ’ובאנו (רומניה) / רסיטל פסנתר

זוכה תחרות רובינשטיין 2017 (פרס שני).
ד. סקרלטי - סונטות ברה מינור K.213 ו-K.141 / פרוקופייב - סונטה מס' 2.

פ. שופן - אנדנטה ספיאנטו וגרנד פולונז ברילאנט.
פ. קונסטנטינסקו - "קנטק" נושא ווריאציות על מנגינה רומנית / א. סטרווינסקי - ציפור האש.

בשיתוף עם “צפונות תרבות”. עמותה לקידום מוזיקה ואמנות.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם רקנאטי / 100 ₪

 / 19:30
באך בלבוש חדש / אנסמבל עירא גבעול

צ’מבלו. מניקר,  צבי  צ’לו.  גבעול,  ועירא  )איטליה(  מיריבונג  מרה  כינורות.  קרן,  ויונתן  )פולין(  הושצ׳ה  יואנה 
ובסוגות  שונים  בארוקיים  להרכבים  בעיבודים  באך(  יצירות  ברשימת   1007-1010( באך  של  לצ׳לו  הסוויטות 
וקונטינואו. מיתרים  הרכב  בליווי  לצ׳לו  לקונצ׳רטו  ועד  סונטה  טריו  דרך  מסונטה,  החל   - שונות  בארוקיות 

עיבודים חדשים של עירא גבעול שמנגן את תפקיד הצ’לו המקורי.
בשיתוף עם פסטיבל באך.

מוזיאון תל אביב לאמנות / גלריה, אוסף מיזנה בלומנטל / 120 ₪

רביעי /27.3



18:00 / 
DANIEL CIOBANU (Romania) / PIANO RECITAL
Second prize winner of the Arthur Rubinstein International Piano Master Competition, 2017.
D. Scarlatti - 2 Sonatas in D minor / S. Prokofiev - Sonata no. 2 / F. Chopin - Andante Spianato & Grande 
Polonaise Brillante / Paul Constantinescu - “Cantec” (theme and variations based on Romanian 
melody). Stravinsky/Agosti - Firebird. In cooporation with ”Secrets of Culture“ Association.
Tel Aviv Museum of Art / Recanati Auditorium / 100 NIS

19:30 / 
THE BACH SUITES PROJECT
Ira Givol Ensemble. Jonathan Keren & Joanna Huszcza (Poland), violins.
Mara Miribung (Italy) & Ira Givol, cellos. Zvi Meniker, harpsichord.
Bach’s Cello Suites (BWV 1007-1010) orchestrated and arranged to different Baroque genres and 
ensembles by cellist Ira Givol. From the sonata to the trio sonata and finally the cello concerto 
accompanied by a string ensemble and basso continuo. In cooperation with Bach Festival.
Tel Aviv Museum of Art / Gallery, Mizne-Blumental Collection / 120 NIS

27.3 wednesday / 



 / 21:00
שביל ישראל עם אנסמבל גלעד אפרת 

גלעד אפרת, קונטרבס, יצירה וניהול מוזיקלי. הילה אפשטיין, צ’לו. טלי גולדברג, כינור.
שמואל אלבז, מנדולינה. אורח, איתן איצקוביץ’, מתופף ונגן כלי הקשה.

הנופים  בהשראת  אפרת  גלעד  מאת  חדשה  מקורית  מוזיקה  לפסטיבל.  במיוחד  חדשה  מקור  הפקת 
וג’אז. קלאסית  אתנית,  מוזיקה  של  סגנונות  במגוון  למערב  וממזרח  לדרום  מצפון  הארץ  של  והטעמים 

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם קאופמן / 120 ₪

 / 21:00
ג’אז מקורי עם טריו ענת פורט

ענת פורט, פסנתר. גארי וואנג (ארה”ב), בס. רולנד שניידר (גרמניה), תופים.

אורח - אבטה בריהון, סקסופון ושירה.
טריו ענת פורט חוגג 20 שנות פעילות ומשיק אלבום חדש שילווה במסע הופעות עולמי. ענת פורט מטביעה חותם 
ברור בסצינת הג’אז הישראלית והבינלאומית וחודרת אל ליבם של המאזינים בהגשת יצירה עמוקה, מרתקת ומלאת 

רגש.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם רקנאטי / 150 ₪

רביעי /27.3



21:00 / 
ISRAEL NATIONAL TRAIL with GILAD EFRAT ENSEMBLE
Gilad Efrat, double bass & musical director. Hila Epstein, cello. Tali Goldberg, violin.
Shmuel Elbaz, mandolin. Guest: Eitan Itzcovitch, drums and percussion.
A new original production especially for the festival. Original music by Gilad Efrat, inspired by 
the sceneries and flavors of the country from north to south and from east to west combining 
various styles of ethnic music, classical music and jazz.

Tel Aviv Museum of Art / Kaufmann Auditorium / 120 NIS

21:00 / 
ANAT FORT TRIO
Anat Fort, piano. Gary Wang (US), bass. Roland Schneider (Germany), drums.
Guest artist: Abate Berihun, saxophone & vocals.
The Anat Fort Trio, with its members from New York, Berlin & Tel Aviv, celebrate 20 years of 
activity by launching a new album and embarking on a world tour.

Tel Aviv Museum of Art / Recanati Auditorium / 150 NIS

27.3 wednesday /



 / 19:30
רסיטל לכינור ופסנתר

ברונו מונטיירו (פורטוגל), כינור. רוברט מרקהם (בריטניה), פסנתר.
ו. א. מוצרט - סונטה לכינור ופסנתר בסול מז’ור ק. 301 / ל. דה פרייטש ברנקו - סונטה מס’ 1.

א. אלגר - סונטה במי מינור אופ’ 82 / ג’. וויליאמס - פנטזיה - כנר על הגג.
בתמיכת שגרירות פורטוגל בישראל.

מוזיאון תל אביב לאמנות / גלריה, אוסף מיזנה בלומנטל / 100 ₪

 / 21:00
הריעו. עם באך, ויולדי וביבר

תזמורת הבארוק ירושלים. קרן מוצרי, סופרן. ג’וזפה פראו )איטליה(, חצוצרה.
וולטר רייטר, נעם שוס, דפנה רביד, כינורות. דרורה ברוק, חלילית. טל לוין, אבוב. דוד שמר, ניצוח.

י. ס. באך - הקונצ'רטו הברנדנבורגי השני / ה. א. ביבר - פסקליה לכינור סולו.
י. ס. באך - קונצ'רטו לשני כינורות / א. ויואלדי - קונצ'רטו בדו מז'ור, רי"ו 87.

י. ס. באך - קנטטה רי"ב 51 "הריעו לה' בכל הארצות".
בשיתוף עם פסטיבל באך.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם רקנאטי / 150 ₪

חמישי /28.3



19:30 / 
VIOLIN AND PIANO RECITAL
Bruno Monteiro (Portugal), violin. Robert Markham (UK), piano.
W. A. Mozart - Sonata for Violin and Piano in G Major K.301 / L. de Freitas Branco - Sonata No. 1.
E. Elgar - Sonata in E Minor Op. 82 / J. Williams – Fiddler on the Roof Fantasy.
Sponsored by the Embassy of Portugal.
Tel Aviv Museum of Art / Gallery, Mizne-Blumental Collection / 100 NIS

21:00 / 
SHOUT FOR JOY! WITH BACH, VIVALDI AND BIBER
The Jerusalem Baroque Orchestra. Keren Motseri, soprano.
Giuseppe Frau (Italy), trumpet. Walter Reiter, Noam Schuss, Dafna Ravid, violins.
Drora Brook, recorder. Tal Levin, oboe. David Shemer, conductor.
J. S. Bach – Brandenburg Concerto No. 2 / H. I. Biber – Passacaglia for violin solo.
J. S. Bach – Concerto for two violins / A. Vivaldi – Concerto in C major RV. 87.
J. S. Bach – Cantata BWV. 51, “Jauchzet Gott in allen Landen”. In cooperation with Bach Festival.
Tel Aviv Museum of Art / Recanati Auditorium / 150 NIS

28.3 Thursday / 



29.3
 / 13:00

שיר השירים / בכורה ישראלית
קרן קרגליצקי, מנצחת. ניצן אלון, מצו סופרן. רון זילברשטיין, טנור. יואב מאיר וייס, בריטון.

תזמורת סימפונט רעננה. מקהלת הנשים “נוה שיר”. ענת דור, מנצחת מקהלה.

פרנץ שוברט - סימפוניה מס' 5 בסי במול מז'ור, ד' 485.

וולטר ארלן - “שיר השירים”, אורטוריה למצו סופרן, טנור ובריטון, מקהלת נשים ותזמורת.

היכל התרבות תל אביב / אולם צוקר / 150 ₪

 / 21:30
 DE.GA

טל חיים סמנון, כתיבה, הלחנה ופסנתר. קרן הדר, עינת ארונשטיין, דורון בן עמי, זמרים. מיכל טיקוצקי, חליל.

שני שחר, אבוב. קרן גולדנצווייג, קלרניט. רתם ניר, בסון. אביטל צייג, ויולה. לינור כץ, צ'לו. כרמל ידיד ליבוביץ, בימוי.

דרמה מוזיקלית. סיפור חיים על הוא שהיה להיא דרך צלילים, מילים ומוזיקה.

הפקה מקורית. בכורה בפסטיבל פליציה בלומנטל.

היכל התרבות תל אביב / אולם צוקר / 150 ₪

שישי /



13:00 / 
SONG OF SONGS
Raanana Symphonette Orchestra. Keren Kagarlitzky, conductor.
Nitzan Alon, mezzo-soprano. Ron Silberstein, tenor. Yoav Meir Weiss, baritone.
Neve Shir Women’s Choir. Anat Dor, choir master.
Franz Schubert - Symphony No. 5 in B Flat Major, D. 485.
Walter Arlen - The Song of Songs. Israeli premiere.
Heichal Hatarbut / Zuker Auditorium / 150 NIS

21:30 /
DE.GA
Tal-Haim Samnon, writing, composition and piano.  Carmel Yedid Leibovich, director.
Keren Hadar, Einat Aronstein, Doron Ben-Ami, singers. Michal Tikotsky, flute. Shani Shachar, 
oboe. Keren Goldenzweig, clarinet. Rotem Nir, bassoon. Avital Tsaig, viola. Linor Katz, cello.
Music, sounds and drama with a character who transforms from a man to woman and back again.

Heichal Hatarbut / Zuker Auditorium / 150 NIS

29.3 FRIday /



12:00 / 17:00
קיסר אטלנטיס או שביתת המוות 

מוזיקה מאת ויקטור אולמן (1988-1944). פטר קין וויקטור אולמן, ליברית. אנסמבל ארבוס לתאטרון ומוזיקה, 
(אוסטריה). הרברט גנטשאכר מנהל אמנותי, במאי ומפיק. ריטה הצמן ומרקוס רופרט, שחקנים ומפעילי בובות. 

בורגיס פאייר, בובות ותלבושות. יוסי שיפמן, תרגום לעברית וכתוביות.
על  תגר  קריאת  היא  טרזיינשטאט  בגטו  שנכתבה  היצירה  ובובות.  דמויות  לתיאטרון  הפקה  אחת.  במערכה  מחזה 

השילטון הנאצי שמשולבים בה רמזים ברורים להווה המחריד בגטו.
.ZukunftsFonds בתמיכת פורום תרבות אוסטריה וקרן

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם שידלובסקי / 100 ₪

19:30
חמישיות לקלרינט ומיתרים

בסט. קלרינט  רינות,  גילי  וצ’לו.  מוזיקלי  ניהול  הרצוג,  מירנה  עתיקים חוגג 20 שנה!  בכלים  פניקס  אנסמבל 
מתן דגן וטלי גולדברג, כינורות. רחל רינגלשטיין, ויולה.

א. רומברג - חמישייה לקלרינט ומיתרים במי במול מז'ור אופ' 57 /
פ. י. היידן - רביעיית מיתרים ברה מינור אופ' 42 / ו. א. מוצרט - חמישייה לקלרינט ומיתרים בלה מז'ור ק. 581.

מוזיאון תל אביב לאמנות / אוסף מיזנה בלומנטל / 100 ₪

שבת / 30.3



12:00 / 17:00 
 AA One-Act-Play. Music by Viktor Ullmann. Libretto by Viktor Ullmann and Peter Kien.
Arbos – Company for Music & Theatre (Austria). Herbert Gantschacher, director & producer.
Rita Hatzmann & Markus Rupert, performers. Burgis Paier, puppets and costumes.
The Emperor of Atlantis, the most significant work written in the Theresienstadt concentration
camp is an outspoken criticism against the Nazi regime. 
Sponsored by the Austrian Cultural Forum Tel Aviv & ZukunftsFonds, Austria.

Tel Aviv Museum of Art / Shidlovsky Auditorium / 100 NIS

19:30 
MOZART, QUINTETS FOR CLARINET & STRINGS
Ensemble PHOENIX on period instruments, celebrating 20 years! Myrna Herzog, musical direction 
& cello. Gili Rinot, basset-clarinet. Matan Dagan, Tali Goldberg, violins. Rachel Ringelstein, viola.
Romberg – Clarinet Quintet in F Major / J. Haydn – String Quintet in D Minor op. 42.
W. A. Mozart – Quintet in A Major for clarinet and strings K. 581.
Tel Aviv Museum of Art / Gallery, Mizne-Blumental Collection / 100 NIS

30.3 Saturday /



30.3
 / 21:00

קרב ענקים / הנדל VS פורפורה 
ג׳וזפינה ברידלי )איטליה(, מצו סופרן.

רנייה גררו (צרפת), כינור סולו.

פרנק עמנואל קונט (צרפת), ניצוח וצ׳מבלו.

אנסמבל הוטל דייה (צרפת). 

פרקים נבחרים מאופרות ואורטוריות מאת גאורג פרידריך 

בתי  שהובילו  מוזיקליים  יריבים  פורפורה,  וניקולא  הנדל 

אופרה מצליחים בלונדון של המאה ה–18.

בתמיכת המכון הצרפתי תל אביב. 

מוזיאון תל אביב לאמנות / אולם רקנאטי / 150 ₪

שבת /

21:00 / 
BATTLE OF THE GIANTS /
HANDEL VS PORPORA
Giuseppina Bridelli (Italy), mezzo soprano.
Reynier Guerrero (France), solo violin.
Franck-Emmanuel Comte (France), conducting
& harpsichord. Le Concert de l’Hostel Dieu (France).
Selected excerpts from operas and oratorios by
G. F. Handel & Nicola Porpora. An exquisite encounter 
featuring some of the finest lyrical arias of the 18th 
century. Sponsored by the French Institute, Tel Aviv.
Tel Aviv Museum of Art / Recanati Auditorium / 150 NIS

Saturday /






