יעית
ה ְר ִב ִ
העֹונָה ָ
שיר' ָ -
ירה ִ
שָ
ִס ְד ַּרת ' ִ
חּיֹות
שירי ַּ
ּדֹומםִ :
חֵ -
צֹומ ַּ
חיֵ -
תכנית מס' ַּ :10
סֹופָרן | ַגיְא ֵּפ ְלץָ ,בִריטֹון
ְש ֵּטייןְ ,
ֵּעינַת ָארֹונ ְ
יאל
ְּתרִ :עידֹו ֲאִר ֵּ
ּופ ַסנ ֵּ
נּותי ְ
נִיהּול ָא ָמ ִ
המרכז למוסיקה ירושלים ,משכנות שאננים  -יום שלישי 8.12.15 ,בשעה 17:00
קונסרבטוריון כרמיאל  -יום חמישי 10.12.15 ,בשעה 20:00
מרכז פליציה בלומנטל למוסיקה ,תל-אביב  -מוצאי-שבת 12.12.15 ,בשעה 20:30

.1

שלושה עורבים (עממי/עממי);
עיבוד :ג' איירלנד; תרגום :יעקֹב שבתאי

;)Three Ravens (Folk/Folk
arranged by J. Ireland

1.

מישה סגל

.2
.3

מות הפרפר (אהוד מנור)
ּדּואט]
ציפור שנייה (נתן זך) [ ֶ

שירים גרמניים

.4
.5
.6
.7
.8
.9

German Lieder

ֵּתה)
שיר הפרעוש (ל.ו .בטהובן/י.ו .ג ֶ
אּוסט')
( ִמּתֹוך ' ָפ ְ
ֵּתה)
שיר הפרעוש (מ .מוסורגסקי/י.ו .ג ֶ
אּוסט')
( ִמּתֹוך ' ָפ ְ
שּובְרט)
שּובְרט/ק.פ.דָ .
דג השמך (פֶ .
זמיר (יְ .בָר ְה ְמס/ק .ריינהולד)
הֹול ִטי)
אל הזמיר (יְ .בָר ְה ְמס/ל.ה.כְ .
ּדּואט]
שּומן/א .קולמן) [ ֶ
אל הזמיר (רָ .

)Der Floh (L.v.Beethoven/J.W. Goethe
)'(from 'Faust
)Der Floh (M. Mussorgsky/J.W. Goethe
)'(from 'Faust
)Die Forelle (F. Schubert/C. F. D. Schubart
)Nachtigall (J. Brahms/C. Reinhold
)An die Nachtigall (J. Brahms/L.H.C. Hölty
]An die Nachtigall (R. Schumann/E. Kulmann) [Duet

וֹולף
הְ .

6.
7.
8.
9.

)10. Der Knabe und das Immlein (E. Mörike
)11. Der Rattenfänger (J.W. Goethe

ַּער'
הנ ַּ
של ָ
ה ֶפ ֶלא ֶ
מ ְה ֶלרִ :מּתֹוך ' ֶקֶרן ַּ
גָ .

א .שוסון

5.

H. Wolf

יקה)
 .10הנער והדבורה (אֶ .מִר ֶ
ֵּתה)
 .11לוכד העכברים (י.ו .ג ֶ
 .12החלפה בקיץ
 .13בשבח התבונה הנעלה

4.

'G. Mahler: from 'Des Knaben Wunderhorn

ה ְפ ָס ָקה
ַּ

12. Ablösung im Sommer
13. Lob des hohen verstands

יונק הדבש (ש .מ .לקונט דה ליל)
האלבטרוס (ש .בודלר)
הפרפרים (ת .גוטייה)
הצרצר (ש .מ .לקונט דה ליל)

E.A. Chausson
)14. Le collibri (C.M. Leconte de Lisle
)15. L'albatros (C. Baudelair
)16. Les papillons (T. Gautier
)17. La cigale (C.M. Leconte de Lisle

ספר החיות או תהלוכתו של אורפיאוס
פּולנְק/ג .אפולינר)
(פֶ .

Le bestiaire ou cortège d'Orphée
)(F. Poulenc/G. Appolinaire

.14
.15
.16
.17

.18
.19
.20
.21
.22
.23

הגמל
העז הטיבטית
החגב
הדולפין
סרטן הנהרות
הקרפיון

ְשנִים
יקנִים י ָ
ָאמ ִר ָ
ירים ֶ
שִ
מ ִמיִ :מּתֹוְך ִ
קֹופ ָלנדֲ /ע ָ
אְ .

Le dormadaire
La chèvre du Thibet
La sauterelle
Le dauphin
L'écrevisse
La carpe

A. Copland/Folk: From Old American Songs

 .19הסוסים הקטנים
ִיתי ִלי ָחתּול
ָ .20קנ ִ

19. The little horses
20. I bought me a cat

ַארּגֹוב
שה ְ
ָס ָ

 .22שיר הגדי (איציק מאנגער/יעקב שבתאי)
ַאל ֶּתְר ָמן)
ָתן ְ
מֹוריקֹו (נ ָ
ח ִ
ַ .23ה ָב ָלָדה ַעל ֲ
ּדּואט]
 .24שיר החתולים (ע .הלל) [ ֶ
ּדּוא ִטים]
תי ַּכ ְס ִפי [ ֶ
מִ
ָ

 .25נח (יורם טהר-לב)
 .26כלבלב הו בי די בם בם (נתן זך)

18.
19.
20.
21.
22.
23.

הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

