
רכישת מנויים וכרטיסים:

מאזינים יקרים!
 הקונצרטים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות שיידרשו באותה עת. 

יש להתעדכן בהנחיות לפני הקונצרט. ייתכן שהרכישה תתאפשר בהזמנה מראש בלבד. 
הזכות לשינויים וביטולים שמורה!

ם קונצרטי עונת 
והופעות מוסיקליות

תשפ"ב 2022-2021

פילהרמוניה
 רחובות 

במחלקה למוסיקה
רח' הנביאים 6, רחובות

טל. 08-6683881/2 |  052-6064250
musicrehovot@gmail.com

במשרד לוטוס
רח' בית הפועלים 4, רחובות

טל. 08-9467890 | 08-9364979



תושבות ותושבים יקרים, 
אני שמח שאנו יכולים להציג לכם את מגוון הקונצרטים והמופעים המוזיקליים 
לשנה זו. אנו עושים כל מאמץ לקיים שגרה של תרבות בעיר המדע והתרבות, 

גם בתקופה מאתגרת זו. 

המחלקה למוסיקה מציגה כאן רפרטואר עשיר של מופעי מוסיקה קלאסית במגוון סגנונות וטעמים, 
לאוכלוסיות שונות. כל זאת עם מיטב ההרכבים והמבצעים בישראל. המשותף לכולם הוא אהבת 

התרבות והמוזיקה. 

אני מזמין אתכם להגיע וליהנות, לחוות, ולהתרגש ביחד איתנו. 

האזנה ערבה, 
רחמים מלול, 

ראש העיר

תושבי רחובות היקרים,

העיר רחובות היוותה מאז ומתמיד כר פורה לפעילות תרבותית ויצירתית, 
ולשמחתנו התברכה בתושבים שמעריכים וגומעים את פעילויות התרבות והפנאי

בשקיקה. 
אנו שואפים כל העת להרחיב את האפשרויות העומדות בפני יוצרים צעירים לצמוח ולהוביל 

בתחומם, ובמסגרת פעילות המחלקה למוסיקה בחברה העירונית, מוצעות למבוגרים וילדים 
אפשרויות להיחשף לתכנים ייחודיים ואיכותיים, אם באמצעות לימודי מוסיקה בקונסרבטוריון העירוני 

ואם באמצעות סדרות מוסיקה מרגשות של "פילהרמוניה רחובות" המוגשות לכם בחוברת זו.
ההיצע והשפע העומדים לרשותכם, כאן ליד הבית, נותנים מענה לצורכי הבילוי והפנאי,

ובעיקר להעשרת הנפש והדעת. 
אני מודה לעוסקים במלאכה אשר טרחו על הכנת הפעילות המגוונת,

וכן לקהל הרב שמגיע מדי שנה ונוטל חלק בפעילות תרבותית איכותית זו. 
נמשיך לפעול על מנת להביא אליכם את מיטב המופעים והקונצרטים גם בשנים הבאות.

הרבה בריאות,
עודד עמרם, 

חבר מועצה ומחזיק תיק התרבות



תושבות ותושבים יקרים,

החברה העירונית רחובות פועלת במהלך כל השנה בכדי להביא אליכם, 
ציבור שוחרי התרבות והמוסיקה, את מיטב ההצגות, המופעים, 

ההרצאות והקונצרטים, עם טובי האמנים והיוצרים מהארץ ומהעולם.
אנו גאים בקהל הנפלא, אשר פוקד את אירועי התרבות הרבים בעיר, 

והוא הכוח המניע אותנו לעשייה התרבותית המשגשגת, בכל התחומים 
ובכל המרכזים.

המחלקה למוסיקה בחברה העירונית, פועלת במטרה להכשיר אמנים 
ולתת להם במה במסגרת לימודי הקונסרבטוריון, ומגבשת עבורכם, מדי שנה, תכניות מפתיעות 

ומרגשות במסגרת "פילהרמוניה רחובות". 
הנכם מוזמנים להתרשם ממגוון סדרות הפתוחות לקהל בימי שישי, 

ומפעילות נרחבת למבוגרים ולילדים.
הצטרפו אלינו לעונה מרגשת, מעשירה ומהנה!

אייל פרנקל
מנכ"ל החברה העירונית רחובות

שוחרי מוסיקה יקרים,

מוסיקה היא הרמוניה, שלווה והעשרה פנימית, שפה אוניברסלית, 
המגשרת בין עולמות.

בשנה החולפת גילינו מחדש עד כמה תרומתה חשובה לחיי היומיום.
אני מזמינה אתכם לקחת חלק במגוון האירועים המוסיקליים המתוכננים 

לעונת 2021-22 במסגרת "פילהרמוניה רחובות".
למרות האתגרים הצפויים, נוכל להנות ממיטב הצלילים והקולות בשלל גווני המוסיקה, 

קרוב לבית ובמחירים נוחים, כולל קונצרטים בכניסה חופשית.
הצטרפו אלינו לעוד עונה מוצלחת של מוסיקה מרתקת ומלהיבה.

 
ריטה וינוקור,

מנהלת המחלקה למוסיקה והקונסרבטוריון העירוני



הסדרה תתקיים בימי ד', בשעה 20:30
בית העם רחובות– היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער

מחיר כרטיס 90 ₪  |  מחיר מנוי לסדרה 320 ₪

פניני המוסיקה הקאמרית
סדרה בת ארבעה קונצרטים

האזנה ערבה למיטב היצירות הקלאסיות 
עם גדולי המבצעים מהארץ ומחו"ל.

בסדרה יופיעו הרכבים קאמריים
מפורסמים ואיכותיים 

קונצרט מס' 1 | 03.11.21
רביעיית טוסקניני מארחת את שמחה חלד

רביעיית טוסקניני, נגני כלי קשת מובילים מהתזמורת הפילהרמונית 
הישראלית, מארחת את הצ'לן הבינלאומי שמחה חלד.

ג'ניה פיקובסקי – כינור  |  אסף מעוז – כינור
דמיטרי רטוש – ויולה  |  פליקס נמירובסקי – צ'לו

בתוכנית: מנדלסון - ארבעה פרקים לרביעיית מיתרים אופוס 81
                  ברייר - סונטה בסול מז'ור לשני צ'לי  

                  שוברט - "חמישיית הצ'לו" בדו מז'ור אופוס 163
        

                                                   
קונצרט מס' 2 | 15.12.21

באך-ויוואלדי
עם תזמורת הפסטיבלים הירושלמית בהדרכתו של ולדימיר ברשביץ'

סולנים:
דניאל אייזנשטדט - כינור (ארה"ב/ ישראל), נגן התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית. אולג סטולפנר - צ'לו, צ'לן ראשי בתזמורת הסימפונית ירושלים

בתוכנית: באך - קונצ'רטו לצ'לו ותזמורת בדו מינור 
                   ויוואלדי - עונות השנה

קונצרט מס' 3 | 09.02.22  
רביעיית ראשונים מארחת את אורית אורבך

הסימפונית  מהתזמורת  מובילים  קשת  כלי  נגני  ראשונים,  רביעיית 
ראשון לציון, מארחת את נגנית הקלרנית אורית אורבך. 

עם  הופיעה  ובעולם.  בארץ  קאמרית  ונגנית  כסולנית  מופיעה  אורית 
ביניהן התזמורת הסימפונית הישראלית, התזמורת  מיטב התזמורות, 

הסימפונית ירושלים ועוד.
גלעד הילדסהיים - כינור | דותן טל - כינור | עירית ליבנה – ויולה 

רז כהן - צ'לו
בתוכנית: מוצרט - רביעיית כלי קשת בדו מז'ור - "דיסוננסים"

                   שוסטקוביץ - רביעייה בפה דיאז מינור מס.7
                   ברהמס - חמישייה בסי מינור לקלרינט וכלי קשת אופ. 115

קונצרט מס' 4 | 23.03.22
אנסמבל אנדרס מוסטונן (אסטוניה)

אנדרס מוסטונן – ניצח על תזמורות רבות, בהן התזמורת הסימפונית 
רוסיה  של  הממלכתית  הסימפונית  התזמורת  אסטוניה,  של  הלאומית 
והופיע עם תזמורת ומקהלות  והתזמורת הפילהרמונית של מוסקבה, 

רבות בגרמניה, שוודיה והולנד.
אנדרס מוסטונן - כינור | איבו סילאמה – פסנתר  |  טאבו רמל – בס

בתוכנית: היידן – דיוורטימנטו  |  מנדלסון – י. ס באך – צ'אקונה
                   ברוך – כל נדרי  |   קנצ‘לי – מוסיקה מסרטי קולנוע

                   שוסטקוביץ – חמישה קטעים לכינור ופסנתר



מוסיפור
סדרה מוסיקלית חינוכית לכל המשפחה

בת ארבעה קונצרטים ססגוניים ומרתקים,
המאפשרים אינטראקציה ושיתוף הקהל.

מתאים לגילאי 10-5

קונצרט מס' 1 | 09.11.2021
קצב משגע

בגובה  המשפחה  ולכל  לילדים  מוגש  אופקים.  מרחיב  חינוכי,  מופע 
את  המקרב  מושלמת  ואינטראקציה  בהומור  שזור  המופע  העיניים. 
הצופים למוזיקה קלאסית, מוזיקה יפנית קצבית לתופים וכלי הקשה, 
מוזיקה אתנית, מוזיקה לטינית, מוזיקה עכשווית פופולרית בין לאומית 
וישראלית  ומוזיקת דאנס, לצד שירים ישראלים אהובים מכל הזמנים.

זיו איתן - מרימבה, עשרות כלי הקשה, תופים, גונגים יפניים תלויים בגובה 
ואפקטים, רפי סופר - שירה וגיטרה, יונתן גבעוני - תופים וכלי הקשה. 

                                                           
קונצרט מס' 2 | 14.12.2021

חואניטה והכינור הקסום
הנסיכה הספרדיה חואניטה מקבלת במתנה כינור קסום שלוקח אותה 
למסע חוצה יבשות בו היא פוגשת מוסיקה וריקודים מתרבויות שונות. 
ושירים  קלאסית  מוסיקה  לטינית,  ספרדית,  מוסיקה  משלב  המופע 
מופע  זהו  והקצב.  השירה  הפלמנקו,  ריקוד  הכינור,  בשילוב  עממיים, 

מוסיקלי מרגש לכל המשפחה, בשיתוף פעיל של הקהל.
בתוכנית יצירות מאת אלבניז, באך, פאקו דה לוסיה, חוליו איגלסיאס ועוד. 
טניה וינוקור - כינור, ריקוד והנחיה, יובל מור- גיטרה, אסף קורנברג - כלי הקשה.

קונצרט מס' 3 | 01.02.22
טינקרבל וקלרינט הפלאים

שחקנית ומנצחת: טליה אילן, סולנית: אורית אורבך- קלרינט
טינקרבל, הפיה השובבה וההרפתקנית, הגיעה במעופה אל יער הצלילים. 
אך אבוי, היא לא מצליחה למצוא את דרכה חזרה אל "ארץ לעולם לא". 

כמחווה היא מקבלת מפיית היער את קלרינט הפלאים.
וובר,  גריג,  מוצרט,  מאת  ולקלרינט  קשת  כלי  לרביעיית  יצירות  בתוכנית 
דיסני  וולט  סרטי  מתוך  גרשווין,  ג'ופלין,  סקוט  מונטי,  היידן,  מנדלסון, 

וריקודים חסידיים.

קונצרט מס' 4 | 22.03.22
מסע לעולם האגדות

עם רקדני להקת בלט ירושלים, בניהולה האמנותי 
של נדיה טימופייבה שחקנית ומנחה: מיכל אדם

בתוכנית: קטעים מתוך מופעי בלט מפורסמים 
(היפיפייה הנרדמת, אגם הברבורים, מפצח האגוזים ועוד)

הסדרה תתקיים בימי ג', בשעה 17:30
בית העם רחובות – היכל התרבות עירוני, אולם בימת הנוער

מחיר כרטיס 65 ₪  |  מחיר מנוי לסדרה 220 ₪ 



קונצרט מס' 1 | 30.11.21
מירלה גרדינרו ודניס סדוב

מירלה גרדינרו – סופרן, סולנית ראשית באופרה הישראלית
דניס סדוב (רוסיה) – בס, סולן של מטרופוליטן אופרה (ניו יורק) 

ושל לה סקאלה אופרה (מילאנו)

קונצרט מס' 2 | 18.01.22
אירה ברטמן ויותם כהן

אירה ברטמן – סופרן, זוכת פרס לנדאו סופרן
יותם כהן – טנור, סולן האופרה הישראלית

קונצרט מס' 3 | 15.03.22
אנה סקיבינסקי ויורי קיסין

אנה סקיבינסקי (ארה"ב-ישראל) – סופרן לירי. בוגרת האקדמיה ת"א 
בפסנתר וזימרה.

שרה במיטב בתי האופרה כולל לה סקאלה מילאנו וניו יורק סיטי אופרה 
ועל במות גרמניה, איטליה, צרפת ועוד.

יורי קיסין – (צרפת-ישראל) – בס בריטון. 
מופיע באופן קבוע באופרה דה בסטיל פריז. 

מופיע במיטב בתי האופרה בארה"ב ובאירופה.

הסדרה תתקיים בימי שלישי, בשעה 20:30
במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל, רח' אברבנאל 7

מחיר כרטיס 80 ₪  |  מחיר מנוי לסדרה 210 ₪

קולות מהאופרה
סדרה בת 3 קונצרטים – מיטב האריות ודואטים, 

מתוך האופרות והאופרטות המפורסמות, רומנסות ושירים
בביצוע זמרי האופרה הגדולים מהבימות הבינלאומיות

בהנחייתה של הפסנתרנית בלה שטיינבוק



קסם הבארוק
סדרה בת 3 קונצרטים

הנאה צרופה מהעת העתיקה
במיקום ייחודי - בית דונדיקוב, 

שנבנה בימיה הראשונים של רחובות 

קונצרט מס' 1 |  27.11.21
בארוק חובק עולם

י.ס באך, טלמאן, פרסל,  תוכנית מגוונת של מיטב מלחיני הבארוק: 
הנדל ועוד. התוכנית מלווה בהסברים על התקופה, הכלים והיצירות. 
שלוש  בביצוע  הבארוק,  תקופת  לאורך  קסום  מוסיקלי  מסע  זהו 
בארץ  כסולניות  להופיע  המרבות  בתחומן,  המובילות  מהמוסיקאיות 

ובעולם. 
ברכה קול - שירה מצו-סופרן, חליליות

איריס רינגר - חליל צד
מריה גולברג - נבל

                                                          
קונצרט מס' 2 | 22.01.22

פניני הבארוק
מיטב היצירות ומיטב המלחינים מתקופת הבארוק. 

יצירות מאת באך, הנדל, טלמן ועוד.
ענבל בריל – סופרן 

בועז בריל – חליל בארוק
אדם צ'פמן – ויולה דה גאמבה

בוריס זובין – צ'מבלו

קונצרט מס' 3 | 02.04.22
״העבר פוגש את ההווה״

כגון:  מלחינים  מאת  מהבארוק  אינסטרומנטליים  וקטעים  שירים 
פרסקובלדי, פרסל והנדל לצד מוסיקה יוונית אמנותית מאת המלחין 

היווני הנודע מיקיס תיאודורקיס.
אנסמבל מצו:

אסף כחולי - טנור
דורט פלורנטין - חליליות וניהול אמנותי

אורית מסר יעקבי - צ׳לו בארוק
גדעון ברטלר - גיטרה בארוק

הקונצרטים יתקיימו במוצ"ש
בשעה 20:30, בבית דונדיקוב, רח' יעקב 32

(קונצרט מס' 3 יתקיים בשעה 21:00)
מחיר כרטיס 80 ₪   |   מחיר מנוי לסדרה 210 ₪ 



הקונצרטים יתקיימו במוצ"ש, בשעה 20:30
(קונצרט מס' 4 יתקיים בשעה 21:00)

בקונסרבטוריון העירוני, רח' סירני 52
מחיר כרטיס 95 ₪  |  מחיר מנוי לסדרה 340 ₪

עולם הג'אז
סדרה בת 4 קונצרטים במגוון סגנונות הג‘אז, 

החל מבלוז ועד סווינג, טוויסט ודיקסי 
בעיבודים ייחודיים עם אומנים מהארץ ומחו"ל

קונצרט מס' 1  |  13.11.21
ג'אז רוק ורוקנרול

הפסנתרן לאוניד פטשקה מארח את הזמרים רוי יאנג (אנגליה)
 והילרי סרג'נט (ארה"ב).

קוקטייל ייחודי של ג'אז וירטואוזי, בלוז, סווינג, רוקנ'רול, 
טוויסט ובוגי ווגי. 

בליווי הנגנים: ולרי ליפץ – קונטרבס ואלכס אוקופוב - תופים

קונצרט מס' 2  |  29.01.22
השוטר אזולאי – ביצועי ג'אז לשירים הגדולים של 

הקולנוע הישראלי
הזמרת חן לוי בליווי שישיית נגנים, מבצעים עיבודי ג'אז חדשים לשירים 
מתוך  לשוטר'  'בלדה  השירים  בין  הישראלי.  הקולנוע  של  הגדולים 
'השוטר אזולאי', 'לי ולך' ו'משיח הזקן' מתוך 'סאלח שבתי', 'לילה בחוף 

אכזיב' מתוך 'דליה והמלחים' ועוד.
עמיקם קימלמן – סקסופון וניהול מוסיקלי

חן לוי – שירה
אבי אדריאן – פסנתר

יניב כרם – גיטרה
וובה גרשנזון – בס

רועי קימלמן – תופים
גלעד דוברצקי – כלי הקשה

קונצרט מס' 3 |  26.03.22
באהבה לניו אורלינס

מופע מרתק עם להיטי ג‘ז מניו-אורלינס
עם הרכב המיני דיקסי של אברהם פלדר-אגשקין

נחום פרפרקוביץ – פסנתר
רם ארז – קונטרבאס

עמיר דוד – תופים
ז'אק סאני – סקסופון, שירה

אלה תדמור – שירה
אברהם פלדר-אגשקין – חצוצרה וניהול מוסיקלי

קונצרט מס' 4  | 21.05.22
נשיקה צרפתית

הפסנתרן לאוניד פטשקה מארח את הזמרת האהובה טילדה רג'ואן.
בעיבודים  ועוד)  פארולה  אליזה,  (שאנז  מוכרים  צרפתיים  שאנסונים 

מיוחדים לג'אז ולסווינג.
אלכס אקופוב – תופים, תום פלג – גיטרה בס 



תזמורות ומקהלות
                 רחובותיות בהיכל

בקונצרטים יתארחו מוסיקאים מהשורה הראשונה 
בתחומים מוסיקאלים רחבים מהג'אז לקלאסי 

ועד מוסיקה עממית ויהודית.

קונצרט מס' 1 | 10.12.21
תזמורת כלי נשיפה רחובות

מנצח: יעקב גלר
סולנית: הילה בן דוד, זמרת מוערכת המופיעה שנים רבות, השתתפה 
וייצגה את  ובעולם  הופיעה על במות בארץ  לאירוויזיון",  ב"כוכב הבא 

ישראל בתחרויות בינלאומיות.
קטעים ממחזות זמר, שירים נאפוליטניים, שירים ישראליים ועוד.

                                                          
קונצרט מס' 2 | 07.01.22

תזמורת קלאסיקה רחובות 
מנצח: דורון סלומון

סולן: אייל שילוח - כינור
אייל שילוח הופיע כסולן עם תזמורת הפילהרמונית הישראלית,

תזמורת רשות השידור, התזמורת הקאמרית הישראלית ועוד,
למד אצל הכנר הנודע אייזיק שטרן בארה“ב, שימש ככנר ראשי 

של תזמורת הסימפונית בלונדון.
בתוכנית:

יצירות לתזמורת, 
בטהובן, קונצ‘רטו לכינור ולתזמורת ברה מז‘ור.

קונצרט מס' 3 | 11.02.22
תזמורת הג'אז רחובות

מנצח: גורי אגמון
סולן: גילן שחף, מוסיקאי יוצר, זמר ומדובב. 

השתתף ב  The voice Israel ומופיע בהרכבים שונים.
קטעים ממחזות זמר ושירים ישראלים ואמריקאיים ביצירות מהג'אז 

הקלאסי והמודרני, שירים של פרנק סינטרה ועוד.

קונצרט מס' 4 | 11.03.22
מקהלת הדרי רון

מנצח: אבי פיינטוך
ליד הפסנתר: צאלה רוזנבלט

״בין מזרחית למערבית״ - השירים הנמצאים על קו התפר 
בין מזרח למערב והחיבורים הנוצרים בין העולמות.

הסדרה תתקיים בימי ו', בשעה 11:00
בבית העם רחובות - היכל התרבות העירוני

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!    



הקונסרבטוריון מזמין
הקונסרבטוריון פתוח לקהל הרחב 

בארועי מוסיקה מרתקים.
הנכם מוזמנים לקחת פסק זמן מוסיקלי 

ולהנות מצלילי המוסיקה המרשימים

מצטייני הקונסרבטוריון עם תזמורת קלאסיקה רחובות
הכישרונות הצעירים של רחובות בהופעה!

מנצח: דורון סלומון
סולנים: נועה שפירא - פסנתר, תלמידתה של בלה שטיינבוק. 

               ירדן ישראלי - צ'לו, תלמידתו של מארק סובולב.
               בהשתתפות מקהלת מיתר בניצוחה של מיכל אוקון.

בתוכנית:
ס. רחמנינוב – קונצ'רטו לפסנתר מס' 2 בדו מינור, פרק 1 

היידן – קונצ'רטו לצ'לו בדו מז'ור, פרק 1 
יצירות למקהלה ותזמורת

8.11.21 | יום ב' | 20:00 | אשכול פיס | הכניסה חופשית

קונצרט חנוכה חגיגי
מבחר קטעי מוסיקה בביצוע מקהלה, תזמורות, סולנים, הרכבים

שונים של הקונסרבטוריון.
הדלקת נרות חנוכה.

29.11.21 | יום ב' | 18:00 | הקונסרבטוריון העירוני | הכניסה חופשית 

"צלילי המוסיקה" 
תלמידי התיאטרון המוזיקלי של הקונסרבטוריון העירוני 

בהדרכת ורה קלינג מציגים את המחזמר "צלילי המוסיקה" 
על פי המחזמר עטור השבחים מאת ריצ'רד רוג'רס.
סיפורה של האומנת המקסימה הכובשת את לבבות

המשפחה היתומה והופכת את הבית למאושר באמצעות המוסיקה .

31.3.22 | יום ה' | 18:00 |  הקונסרבטוריון העירוני | הכניסה חופשית

קונצרט סיום שנת הלימודים 
של תלמידי הקונסרבטוריון העירוני למוסיקה רחובות

חגיגה מוסיקלית סוחפת עם תזמורות, מקהלות ונגנים
במגוון כלי נגינה ובסגנונות שונים

16.05.22 | יום ב' | 19:00 |  בית העם רחובות - 
היכל התרבות העירוני

מחיר כרטיס:  25 ₪  מומלץ להזמין כרטיסים מראש!



ערבי קיץ חם עם המקהלות
 והתזמורות הרחובותיות

קונצרטים באוויר הפתוח עם זמרים, נגנים, 
מקהלות ותזמורות עירוניות, בעלי רפרטואר עשיר ומגוון 

ממוסיקה קלאסית וג'אז 
ועד מוסיקה קלה, עממית ויהודית.

 ערב מקהלות | 09.06.22
המקהלות העירוניות הזוכות לשבחים בארץ ובעולם, במופע מוסיקלי 

בכל צבעי הקשת
מקהלת מיתר של הקונסרבטוריון העירוני בניצוחה של מיכל אוקון                    

מקהלת נעם בניצוחו של זולי פרנק
מקהלת שחר בניצוחה של גילה בריל                  

מקהלת הדרי רון בניצוחו של אבי פיינטוך
חבורת הזמר הרחובותיים בניצוחה של הדר זלטין                    

     

                                                     
ערב פסנתר | 16.06.22

מיטב הפסנתרנים המקומיים 
ברפרטואר מגוון ובביצועים ייחודיים

ערב תזמורות | 23.06.22
מיטב התזמורות והנגנים המקומיים ברפרטואר מגוון ובביצועים 

ייחודיים
תזמורת קלאסיקה רחובות בניצוחו של דורון סלומון

תזמורת הג'אז רחובות בניצוחו של גורי אגמון
תזמורת כלי נשיפה רחובות בניצוחו של יעקב גלר

הקוצרטים יתקיימו בימי ה', בשעה 19:00
 בכניסה לקונסרבטוריון העירוני  ברחבת הדקלים , רח' סירני 52

הכניסה חופשית – הציבור מוזמן!    

פסטיבל מוסיקיץ



פילהרמוניה רחובות 2021-22
ריכוז תאריכי הקונצרטים

מיקוםתאריך         יום       שעה חודש

נובמבר

דצמבר

ינואר

פברואר

מרץ

3.11.21
8.11.21
9.11.21

13.11.21
27.11.21
29.11.21
30.11.21

פניני המוסיקה הקאמרית 1 
מצטייני הקונסרבטוריון עם תזמורת  קלאסיקה 

מוסיפור 1
עולם הג'אז 1

קסם הבארוק 1
הקונסרבטוריון מזמין -קונצרט חנוכה 

קולות מהאופרה 

היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער
אלום אשכול פיס, חנה אברך 25

היכל התרבות העירוני , אולם בימת הנוער 
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52

בית דונדיקוב, יעקב 32
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52

מרכז מורשת יהדות תימן, אברבנל 7

ד'
ב'
ג‘

מוצ"ש
מוצ"ש 

ב'
ג'

20:30
20:00
17.30
20:30
20:30
18:00
20:30

10.12.21
14.12.21
15.12.21

ו'
ג‘
ד'

11:00
17:30
20:30

תזמורות ומקהלות -תזמורת כלי נשיפה רחובות
מוסיפור 2

פניני המוסיקה הקאמרית 2

בית העם -היכל התרבות העירוני 
היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער 
היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער 

7.1.22
18.1.22
22.1.22
29.1.22

ו'
ג'

מוצ"ש
מוצ"ש

11:00
20:30
20:30
20:30

תזמורות ומקהלות - תזמורת קלאסיקה רחובות
קולות מהאופרה 2 

קסם הבארוק 2
עולם ג'אז 2

בית העם-היכל התרבות העירוני 
מרכז מורשת יהדות תימן, אברבנל 7 

בית דונדיקוב, יעקב  32
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52

1.2.22
9.2.22

11.2.22

ג'
ד'
ו'

17:30
20:30
11:00

מוסיפור 3
פניני המוסיקה הקאמרית 3

תזמורות ומקהלות -תזמורת הג'אז רחובות 

היכל התרבות העירוני ,אולם בימת הנוער 
היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער 

בית העם-היכל התרבות העירוני 

15.3.22
22.3.22
23.3.22
26.3.22
31.3.22

ג'
ג

ד'
מוצ"ש

ה'

ב'
מוצ"ש

20:30
17:30
20:30
20:30
18:00

קולות מהאופרה 3
מוסיפור 4

פניני המוסיקה הקאמרית 4
עולם הג'אז 3

הקונסרבטוריון מזמין-תאטרון מוסיקאלי 

מרכז מורשת יהדות תימן, אברבנל  7
היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער 
היכל התרבות העירוני, אולם בימת הנוער 

הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52

אפריל

מאי

יוני

בית דונדיקוב,יעקב  32קסם הבארוק 21:003מוצ"ש2.4.22

בית העם-היכל התרבות העירוני תזמורות ומקהלות - מקהלת הדרי רון11:00ו‘11.3.22

16.5.22
21.5.22

19:00
21.00

קונצרט סיום שנה"ל של הקונסרבטוריון העירוני
עולם הג'אז4

בית העם - היכל התרבות העירוני
הקונסרבטוריון העירוני , סירני 52

9.6.22
16.6.22
23.6.22

ה'
ה'
ה'

19:00
19:00
19:00

פסטיבל מוסיקיץ - ערב מקהלות 
פסטיבל מוסיקיץ - ערב פסנתרנים 

פסטיבל מוסקיץ -  ערב תזמורות 

הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52 רחבת הדקלים 
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52 רחבת הדקלים 
הקונסרבטוריון העירוני, סירני 52  רחבת הדקלים 


