לכבוד
מרכזי מגמות מוזיקה
ומנהלי קונסרבטוריונים

יולי 6102

עם הפנים לתשע"ז  -עונת הקונצרטים 7106-7102
שלום רב,
אנו שמחות לשלוח אליכם את התכנית השנתית של קונצרטי התזמורת הפילהרמונית לעונה הבאה.
כמידי שנה תמצאו בלוח שלנו תכניות עשירות ומגוונות בביצוע גדולי האמנים מהארץ ומרחבי תבל.
לרגל חגיגות ה 01-של התזמורת הפילהרמונית יתקיים השנה:
הכנס הבינלאומי הראשון בנושא החינוך המוזיקלי והקשר עם הקהילה
נשיא כבוד :מאסטרו זובין מהטה
 01-02במאי 7102
מידע מפורט יישלח בהמשך

להלן האפשרויות העומדות בפניכם להבאת תלמידים לקונצרטים שלנו ולארועים נוספים:


קבוצות מאורגנות של תלמידים בקונצרטי ערב של התזמורת:
מחיר הכרטיס לתלמיד לקונצרט .₪ 01 :נשמח לארגן עבורכם מפגש מקדים עם המנצח/הסולן/
נגני התזמורת בערב הקונצרט.
מצורפת רשימת קונצרטים המומלצים לתלמידיכם .ניתן כמובן לבחור גם קונצרטים אחרים ,לשיקולכם.
מספר המקומות מוגבל  -הקדימו להזמין מקומות.



קונצרט מיוחד לתלמידי תיכון וחט"ב – "מבארוק עד רוק"
0...02 ,62.6.02
נא ראו תכנית מצורפת.
הקונצרט מיועד לכלל התלמידים ,לאו דוקא לתלמידי מגמות מוזיקה .מקדימה אותו תכנית הכנה מובנית
בכיתות בתוך בית הספר.
אנו מזמינות אתכם להיות שגרירים שלנו בבית הספר שלכם ולהמליץ בפני הרכזים החברתיים על תכנית
זו ,לתלמידים שאינם תלמידי מגמת המוזיקה.



יום המגמה לתלמידי מגמות מוזיקה מכל רחבי הארץ – 72.7.02
בשיתוף עם הפיקוח על החינוך המוזיקלי ,משרד החינוך
המפגש הארצי לתלמידי מגמות מוזיקה ייפתח בקונצרט "מבארוק עד רוק" וימשיך בהופעות ומפגשים ,עם
מוזיקאים מתחומים וסגנונות שונים.
נא ראו סדר יום מצורף.



מועדון העתודה הפילהרמונית :החברות במועדון העתודה פתוחה לתלמידי כיתות ז' עד י"ב ,ולסטודנטים
למוזיקה עד גיל  , .0ומאפשרת כניסה לכל קונצרטי התזמורת במהלך העונה ,על בסיס מקום פנוי .מחיר
החברות במועדון העתודה הפילהרמונית  ₪ 611לשנה.
נא ראו פרטים באתר תכנית "מפתח" ,תחת "מועדון העתודה".
מצ"ב דף מידע וטופס הרשמה.



מפגש קלרניתנים צעירים –  00בינואר 7102
יום של סדנאות וקונצרטים עם נגני הקלרנית של התזמורת הפילהרמונית ומיטב הקלרניתנים בארץ.
המפגש יתקיים בשעות הצהריים בהיכל התרבות ויסתיים בקונצרט התזמורת פילהרמונית
"הקלרנית בחזית".
בהמשך נשלח פרטים מלאים וטופס הרשמה.



מפגש חלילנים צעירים –  06בפברואר 7102
יום של סדנאות וקונצרטים עם חלילני התזמורת הפילהרמונית ומיטב החלילנים בארץ.
פרטים ולוח זמנים ימסרו בקרוב.



מפגש נגני קרן צעירים בשיתוף עם מרכז למוזיקה ירושלים –  06במרץ 7102
יום של סדנאות וקונצרטים לנגני קרן צעירים ,פגישה עם הנגנים המובילים בארץ ועם תלמידי קרן מכל
רחבי הארץ .פרטים ולוח זמנים ימסרו בקרוב.

הצעות מיוחדות למורים:


מנויים מוזלים למורים למוזיקה בעונת 7106-7102
•  61%הנחה ברכישת מנוי חדש (למעט סדרת הפילהרמונית לילדים).
•  6.%למנוי ותיק המחדש מנוי.
אנא צרו קשר עם משרד תכנית "מפתח" ,אנו נמסור את פרטיכם למחלקת המנויים
ויחזרו אליכם לצורך רכישת המנוי.



חדר מורים מתארח
תכנית "מפתח" מארחת קבוצות של מורים מבתי ספר שונים לקונצרט ערב של הפילהרמונית ,שלפניו מפגש
עם המנצח/הסולן/נגני הפילהרמונית .מחיר כרטיס.₪ 21 :
מתאים כערב גיבוש לצוות המורים וכחשיפה ידידותית לעולם התזמורת והמוזיקה הקלאסית.
מצורפת רשימת הקונצרטים המומלצים על ידינו.

נשמח לעמוד בקשר ישיר לכל שאלה ועניין ,בטלפון1.-2600206 :
או במייל.irit@ipo.co.il :
מידע נוסף ועדכונים שוטפים באתר תכנית "מפתח"www.ipo-kids.org :
בברכת שנת לימודים פוריה,

אירית רוב
מנהלת תכנית "מפתח"

ד"ר דוצ'י ליכטנשטיין
מנהלת פדגוגית של התכנית

תוכנית מפתח התזמורת הפילהרמונית הישראלית ב-

