קונצרטי צהריים בקמפוס אדמונד י .ספרא
Mind the Melody
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח ( ,)ELSCהאוניברסיטה העברית בירושלים
מתכבדים להזמינכם לסדרת קונצרטים שתתקיים באודיטוריום ע"ש יצחק ולובה בקר השוכן בבניין גודמן למדעי המוח,
קמפוס אדמונד י .ספרא ,האוניברסיטה העברית בירושלים במהלך סמסטר ב' ,תשפ"א .2021

 הכניסה ללא תשלום -הקונצרטים יחלו בשעה  12:30ויארכו כשעה אחת.
להלן רשימת הקונצרטים לסמסטר ב':
 21.4.21רביעיית טוסקניני
יבגניה פיקובסקי ,אסף מעוז ,כינורות
דימה רטוש ,ויולה
פליקס נמירובסקי ,צ'לו
שמחה חלד ,צ'לן אורח
שוברט
 19.5.21הדר רימון ,כינור
נטשה טדסון ,פסנתר
הנדל ,בטהובן ,שומן ,וקסמן/ביזה
 16.6.21אנסמבל מצו
יעלה אביטל ,סופרן
דורט פלורנטין ,חליליות
דפנה רביד ,כינור בארוק
גדעון ברטלר ,גיטרה בארוק
אורית מסר יעקבי ,צ'לו בארוק
אופירה זכאי ,תיאורבו
נדב רוגל ,כלי הקשה
מונטוורדי ,סטרוצי ,מרולה ,פרטוריוס ,אורטיז ,קבסון ,שרפנטיאר ואחרים.
כל המעוניינים לקבל הודעה עם התכנית המפורטת לקראת כל קונצרט ,מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה בדוא"ל .אפשר
לשלוח את כתובת הדוא"ל שלכם אל הכתובת הבאה:
sarapa100@gmail.com
להתראות בקונצרטים
ד"ר שרה פבלוב
החוג למוסיקולוגיה

Afternoon Concerts at the Edmond J. Safra Campus

Mind the Melody
You are cordially invited to a series of concerts hosted by

The Hebrew University of Jerusalem and
The Edmond & Lily Safra Center for Brain Sciences )ELSC(
which will be held at
The Isaac and Luba Becker Auditorium, the Goodman Brain Science building,
Edmond J. Safra Campus of The Hebrew University of Jerusalem.

- Free Admission All concerts begin at 12:30 and will last around 1 hour:

21.4.21

19.5.21

16.6.21

Toscanini String Quartet
Yevgenia Pikovsky, violin
Assaf Maoz, violin
Dima Rtush, viola
Felix Nemirovsky, cello
Simca Heled, guest cello
Hadar Rimon, violin
Natasha Tadson, piano

Schubert

Handel, Beethoven, Schumann, Waxman/Bizet
Ensemble Mezzo
Yeela Avital, soprano
Doret Florentin, recorders
Dafna Ravid, baroque violin
Gideon Brettler, baroque guitar
Orit Messer Jacobi, baroque cello
Ofira Zakai, theorbo
Nadav Rogel, percussion
Monteverdi, Strozzi, Praetorius, Ortiz, Cabezon, Charpentier, and others

If you would like to receive the detailed program before each concert, you are invited to join
our mailing list. Please write to: sarapa100@gmail.com
See you at the concerts,
Dr. Sara Pavlov
Musicology Department

