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התכנית נערכת בתמיכת:
אגודת ידידי התזמורת הפילהרמונית הישראלית בארה"ב

קרן התזמורת הפילהרמונית הישראלית
סל תרבות עירוני ,יובל חינוך בע"מ ,תל אביב

שנה"ל תשע"ד

אצא לי אל היער
מיכאיל גלינקה
פליקס מנדלסון
אדוארד גריג
לודוויג ואן בטהובן
שיר עממי
נועם שריף
משה וילנסקי

הפתיחה "רוסלן ולודמילה"
סקרצו מתוך "חלום ליל קיץ"
"הבוקר" ו"ביקור אצל מלך ההר" מתוך הסויטה "פר גינט"
פרק שלישי ורביעי מתוך סימפוניה מס' "( 6פסטורלית")
"אצא לי אל היער"
"היורה" מתוך הסויטה "אומרים ישנה ארץ"
"משאית עם תפוזים"

הפילהרמונית רוקדת
פליקס מנדלסון
יוהן סבסטיאן באך
וולפגאנג אמדאוס מוצרט
פרידריך שופן
אנטונין דבוז'ק
מרק לברי
שירי ריקוד ארץ-ישראליים

שנה"ל תשע"ה

מארש החתונה וריקוד הליצנים מתוך "חלום ליל קיץ"
גבוט מתוך הסוויטה מס'  3ברה מז'ור
ריקוד גרמני מס'  ,3ק605 .
ולס אופוס  ,64מס'  2מתוך הבלט "הסילפידות"
ריקוד סלבוני מס'  ,2אופוס 46
"הורה" מתוך הפואמה הסימפונית "עמק"
אנה פנה דודך ,אל גינת אגוז ,מזרה ישראל ,שיר שמח ,הורה אגדתי

ויוה אספניה
מנואל דה פאייה
עמנואל שאברייה
ניקולאי רימסקי-קורסקוב
איסאק אלבניז
ג'ורג' ביזה

ריקוד מס'  1מתוך "החיים קצרים"
אספניה
קטעים מתוך "קפריצ'יו ספרדי"
סביליה מתוך "סוויטה ספרדית"
מתוך האופרה "כרמן":
אוברטורה ,מארש הטוראדור ,סגידייה והבנרה

מוזיקה לילדים וילדים במוזיקה
זולטאן קודאי
וולפגנג אמדאוס מוצרט
עלמה דויטשר
ג'ון וויליאמס
קארל שטאמיץ
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי
ג'ורג' ביזה

שנה"ל תשע"ו

"השעון הווינאי" ,מתוך הסוויטה "הארי יאנוש"
פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו מס'  ,8ק246.
"נשף בנות הים" ,פואמה סימפונית
"הדוויג הינשוף" ,מתוך "הארי פוטר"
פרק אחרון מתוך הקונצ'רטו לצ'לו מס' 2
"ולס הפרחים" מתוך "מפצח האגוזים"
"גאלופ" ו"חצוצרה ותוף" מתוך משחקי ילדים

היידן ,מוצרט ,בטהובן
וולפגנג אמדאוס מוצרט

לודוויג ון בטהובן
יוזף היידן
לודוויג ון בטהובן

הפתיחה לאופרה "החטיפה מן ההרמון"
"הפעמונייה" ,מתוך האופרה "חליל הקסם"
"אני צייד הציפורים" ,מתוך האופרה "חליל הקסם"
"אשה ,ילדה או גברת" ,מתוך האופרה "חליל הקסם"
קונצ'רטו מס'  2לפסנתר ולתזמורת ,פרק אחרון
קונצ'רטו לחצוצרה ,פרק אחרון
סימפוניה מס'  ,5פרק ראשון

צלילים מספרים אגדות
ג'ואקינו רוסיני
פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי
לורין מאזל

הפתיחה לאופרה "העורב הלקחן"
סויטת "מפצח האגוזים"
"העציץ הריק"

תוכנית מפתח התזמורת הפילהרמונית הישראלית ב-
אתרwww.ipo-kids.org :

