
רכישת מנוי ל-4 קונצרטים
ivocal.co.il | 074-7012112

מקדים לחדש )עד 7.7.2022(  גמלאי/ממשיך  חדש  מס' קונצרטים 
₪ 320  ₪ 340  ₪ 360  4

מנוי שנתי לאולם המקוון
250 ש"ח

** מנוי הנעדר מקונצרט והודיע על כך 48 שעות מראש, זכאי לצפות בו בשידור ישיר ולמשך 
48 שעות נוספות באתר ivocal.co.il או לקבל זיכוי לשימוש לקונצרטי האנסמבל הנוספים 

באותה העונה: "איתמר פוגש ארנב" ו"תמונות שרות", מקום נוסף בקונצרט במנוי, ואחרים על 
בסיס מקום פנוי.

כרטיסים מזדמנים לקונצרטים יימכרו על בסיס מקום פנוי לאחר סיום מכירת המנויים. 

אולמות הקונצרטים 
מוזיאון תל אביב לאמנות, שד' שאול המלך 27 תל אביב  

המשכן למוסיקה ואומנויות, הפלמ"ח 2 א' רעננה  

הכנסיה הקתולית, עין דור 23  חיפה  
מרכז רפפורט, שד' הנשיא 138   

הכנסיה הסקוטית, דוד רמז 1 ירושלים  

  

לאנסמבל הקולי הישראלי קונצרטים רבים ומיוחדים ברחבי הארץ

"איתמר פוגש ארנב" | אופרה לילדים מאת יוני רכטר על פי ספרו ובהשתתפות דויד גרוסמן
"תמונות שרות" | סיורים מוסיקליים במוזיאון תל אביב לאמנות

קונצרטים נוספים ברחבי הארץ

ניתן לרכוש כרטיסים באתר האנסמבל, 
בטלפון 074-7012112 ובוואטסאפ 074-7012112

עקבו אחר הפרסומים שלנו בפייסבוק ובניוזלטר האנסמבל הקולי.

מנהל מוסיקלי יובל בן עוזר | מנהלת כללית טלי ציטיאט | מנהל שיווק טל רוזן | 
מתאמת זמרים ערה גבעוני | יחסי ציבור ענת מרומי

nive.contact@gmail.com | ivocal.co.il | 074-7012112

שמרו את 
התאריכים:

חוגגים 30 שנה 
לאנסמבל הקולי 

הישראלי! 
פסטיבל מוסיקלי בסוף השבוע

27-29.4.2023

* מנויים לעונת 2022-23 יוכלו לקנות כרטיס לפסטיבל במחיר מוזל, או להמיר 
כרטיס מנוי לכרטיס בקטגוריית המחיר 1, 

או להוסיף את ההפרש לכרטיסים בקטגוריית המחיר 2.

האנסמבל הקולי הישראלי והמנצח 
יובל בן עוזר חוגגים 30 שנות מצוינות 
של  איכותיים  וביצועים  מוסיקלית 
של  נוספת  בעונה  מגוון  רפרטואר 
"החוויה הקולית".  האנסמבל שם לו 
למטרה להפיץ את המוסיקה הקולית 
לקהלים רחבים וחשיפתם לרפרטואר 
מגוון בביצוע איכותי, תוך שימת דגש 
על יצירה ויוצרים ישראליים. לאנסמבל, 
המורכב מזמרים מקצועיים, רפרטואר 
רחב המשתרע על פני תקופות וסגנונות 
ועד  הביניים  ימי  שונים--ממוסיקת 
פס- והקלטות  זמננו  בת  למוסיקה 
עם  מופיע  לסרטים. האנסמבל  קול 
כל התזמורות הישראליות, משתתף 
בפסטיבלים בינלאומיים רבים וזכה 
בפרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות 

למקהלות במלטה, ספרד ובלגיה.
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שימו לב לכתובת האתר 
החדשה שלנו! 
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רעננה 
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות

שישי 21/10/22, 13:00 

חיפה
 הכנסייה הקתולית

שבת 22/10/22, 12:00

תל אביב 
מוזיאון תל אביב

שני, 24/10/22, 20:30

האולם המקוון 
שני, 24/10/22, 20:30

באך, 
באך, 
באך

קרשנדו 
לאהבה

תכנית המוקדשת כולה למוסיקה קולית מאת באך תפתח את סדרת הקונצרטים 
של עונת השלושים. האנסמבל הקולי הישראלי יחד עם תזמורת בארוקדה וסולנים 

אורחים יבצעו את המיסה הלותרנית בלה מז'ור לצד שני מוטטים. 

מנצח: יובל בן עוזר 
ניצן אלון, אלט

תזמורת בארוקדה

האנסמבל הקולי הישראלי בתכנית א-קפלה על דרכיה העקלקלות של האהבה. 
 ,)Liebeslieder Waltzes( אהבות, אכזבות, בגידות והומור ביצירות מאת ברהמס

 ,)The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard( בריטן
פרדי מרקורי )Love of my life( ועוד.

חיפה 
הכנסייה הקתולית

שישי 2/12/22, 12:00

רעננה 
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות

ראשון 4/12/22, 20:30

תל אביב 
מוזיאון תל אביב

שני, 5/12/22, 20:30

האולם המקוון 
שני, 5/12/22, 20:30

מנצח: יובל בן עוזר

האנסמבל הקולי הישראלי במחווה לאחד מגדולי היוצרים הישראלים עם עיבודים 
חדשים שנכתבו במיוחד לתוכנית על ידי טובי המעבדים, המשלבים את כשרונו 

יוצא הדופן של כספי ואיכותו של האנסמבל. בין היתר יושרו: הגיטרה נרדמה, 
כלבלב הו בידי בם בם, לקחת את ידי בידך, שיר היונה, עוד יבוא היום.

הו 
בי די 

בם בם: 
מחווה ליוצר 

 מתי כספי

ביני 
ובין 

האל: 
מיסה 

למקהלה כפולה
מאת פרנק מרטן

מנצח: יובל בן עוזר

רעננה 
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות

חמישי 2/3/23, 20:30

תל אביב 
מוזיאון תל אביב 

שישי 3/3/23, 13:00

האולם המקוון 
שישי 3/3/23, 13:00

חיפה 
אולם רפפורט

שבת 4/3/23, 20:00

מנצח: פלוריאן הלגת' )גרמניה(

פלוריאן הלגת', ממנצחי המקהלה הבולטים באירופה, יוביל את האנסמבל הקולי 
 הישראלי באחת היצירות היפות והמרגשות שנכתבו למקהלה: 

המיסה למקהלה כפולה של פרנק מרטן ובשירים מרפרטואר הרומנטיקה הגרמנית. 

רעננה 
המשכן העירוני למוסיקה ואמנויות

חמישי 8/6/23, 20:30

ירושלים 
הכנסיה הסקוטית

שישי 9/6/23, 11:00

חיפה 
הכנסייה הקתולית

שבת 10/6/23, 12:00

תל אביב 
מוזיאון תל אביב

ראשון 11/6/23, 20:30

 האולם המקוון 
ראשון 11/6/23, 20:30
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