בניין  YMCAבירושלים ,המעוטר במגדל הפעמונים המוכר ,יארח בחודשים נובמבר
ודצמבר  ,2012את פנטסיה כורלית  -הפנינג של מוסיקה ווקאלית 10 .קונצרטים
בימקא ירושלים  2 ,טיולי קונצרטים בכנסיות ובאתרים אחרים  2 ,הפקות בכורה
בישראל  8 ,קונצרטים פתוחים לקהל הרחב ,והכל בהשתתפות מקהלות נבחרות ,
סולנים והרכבים מוסיקליים מובילים בישראל ,בהדרכת מנצחים ידועי שם.

תכנית הפסטיבל | ימים חמישי עד שבת  1עד  3בנובמבר
 | 1קונצרט פתיחה חגיגי | אולם הקונצרטים
אנסמבל סולני ת"א וזמרי קולגיום ת"א | מנצח :ברק טל
סולנים :קרן הדר-סופרן | אלון ראובן – קרן יער
מנדלסון :סימפוניה למיתרים ,קנטטה Wer nur den lieben Gott last walten -
מוצארטTantum Ergo, Sancta Maria :
יחזקאל בראון" :העם ההולכים בחושך"
היידן :מיסה מס' 3
יום ה' 1 ,בנובמבר  | 20:30 | 2012מחיר הכרטיס₪ 120 :

Tears in Heaven – | 2קונצרט מטינה | אולם הקונצרטים
המקהלה הקאמרית של האקדמיה בירושלים | מנצח :סטנלי ספרבר
חגיגת ספיריטואלס ,שירי הקינג'ס סינגרס והחיפושיות
יום ו' 2 ,בנובמבר  | 13:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 100 :

 | 3אהבה ,תשוקה וגעגועים – קונצרט מנחה | אולם ההרצאות
שמיניית האנסמבל הקולי הישראלי )החדש(
היינריך שיץ ,ויקטוריה ,ז’נקן ,רוסי ,שירי עם ושירי נשמה אמריקאיים ,לנון ומקרטני,
סמבורסקי ,נעמי שמר ועוד.
יום ו' 2 ,בנובמבר  | 17:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 90 :

 | 4פסגות של בארוק-קונצרט ליל שבת | אולם הקונצרטים
אנסמבל בארוקדה והמקהלה הישראלית הקאמרית ע"ש גארי ברתיני
מנצח :רונן בורשבסקי
"שבחי ירושלים"  -תהילים  147בשתי גירסאות:
ויואלדי Lauda Jerusalem -והנרי פרסל Praise the Lord, O Jerusalem -
י.ס .באך  -קנטטה  ,147ג'ובאני גבריאליGloria -
סולנים :יעלה אביטל ,אלה וילהלם ,דורון פלורנטין ,יאיר פולישוק
יום ו' 2 ,בנובמבר  | 20:30 | 2012מחיר הכרטיס₪ 120 :

 | 5שירים אל תוך הלילה | אולם ההרצאות
שירי קברט וג'אז ,על כוס יין
ניהול מוסיקלי :יובל כהן
סולנים :מאיה בן מאיר ,כפיר לוי ,חגי גריידי
יום ו' 2 ,בנובמבר  | 23:00 | 2012מחיר הכרטיס - ₪ 100 :כולל משקה ראשון

 | 6סטאבט מאטר | אולם הקונצרטים
תזמורת הבארוק ,ירושלים | מנצח :דוד שמר
ג'ובאני פרגולזי :סטאבט מאטר וסאלווה רג'ינה
אנטוניו ויואלדי :סטאבט מאטר
סולנים :עינת ארונשטיין -סופרן אלון הררי -קונטרה טנור
שבת 3 ,בנובמבר  | 11:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 120 :

 | 7טיול קונצרט – הכנסיה הסקוטית
סיור מודרך בטלביה-מושבה גרמנית-ימין משה ,כולל קונצרט בכנסייה הסקוטית
שבת 3 ,בנובמבר  | 12:30 | 2012מחיר הכרטיס₪ 50 :

 | 8טיול קונצרט – כנסיית המשיח
סיור מודרך אל שער שכם ,מערת צדקיהו ,הרובע הנוצרי ,כולל קונצרט בכנסיית המשיח
שבת 3 ,בנובמבר  | 12:30 | 2012מחיר הכרטיס₪ 75 :

 | 9קול הצבעים | אולם ההרצאות
תלמוס – רביעיה קולית ירושלמית
זמרים :עודד שומרוני ,שלי ברלינסקי ,נעמה נצרתי ,יעקב הלפרין
מיצירות רוסי ,ארקדלט ,קורט וייל ,גרשווין ,קול פורטר ועוד.
שבת 3 ,בנובמבר  | 16:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 90 :

 | 10קונצרט נעילה | אולם הקונצרטים | מנצח :סטנלי ספרבר
מחווה ליהושע )צ'אק( קליינהויז ז"ל
המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה בירושלים ,מקהלת מגידו בהדרכת פנינה ענבר
ובהשתתפות הקהל.
פרקים מתוך "מיסה די גלוריה" מאת פוצי'ני
בכורה ישראלית למוטט ל  40 -קולות מאת תומאס טאליס
שירי נשמה ,שירים מאגן הים התיכון ויצירות ישראליות.
שבת 3 ,בנובמבר  | 19:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 120 :

תכנית המרתון הווקאלי | שבת-שני  22עד  24בדצמבר
 | 11חלק ראשון – מוסיקה מאיטליה וספרד | אולם הקונצרטים
קונצרט לזכרה של צילה גרוסמאייר ז"ל
מקהלת שחר בניצוחה של גילה בריל
סולני ונקשני האקדמיה למוסיקה בירושלים בהדרכת צבי זמל ואלון בור
יצירות מאת :מונטוורדי ,מרנציו ,דה פאייה ,גרנדוס ,רודריגו ופיאצולה
שבת 22 ,בדצמבר  | 17:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 100 :
מחיר כרטיס משולב לשני חלקי המרתון 150 :במקום  200ש"ח

 | 12חלק שני – מחווה לשלושת הדתות | אולם הקונצרטים
המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני ואנסמבל נגנים .מנצח :רונן בורשבסקי
מקהלת אנקור בניצוח דפנה בן יוחנן
שרון פרבר" :אשכינה" )בכורה ישראלית(
לאונרד ברנשטיין" :מזמורי צ'יצ'סטר"
יצירות א-קפלה על פי ספר תהילים
שבת 22 ,בדצמבר  | 19:00 | 2012מחיר הכרטיס₪ 100 :
מחיר כרטיס משולב לשני חלקי המרתון 150 :במקום  200ש"ח

 | 13קונצרט מיוחד לערב חג המולד | אולם הקונצרטים | מנצחת :ג'ודי אקסלרוד
המקהלה הקאמרית של אורטוריו ירושלים בניהולו המוסיקלי של עופר דלאל ומקהלת א-קפלה
ירושלים
יום ב' 24 ,בדצמבר  | 19.00 | 2012כניסה ללא תשלום

מידע נוסף על כל הקונצרטים ועל המופעים הפתוחים לקהל הרחב,
ניתן למצוא באתר פנטסיה כורליתwww.ymca-fantasy.com :
להזמנת כרטיסים הקליקו כאן ,התקשרו 09-8945957

