ישית
ח ִמ ִ
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העֹונָה ָ
שיר' ָ -
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ִס ְד ַרת ' ִ
ֶשנָה ֶא ֶרץ
אֹומ ִרים י ְ
ְ
תכנית מס' :14
סֹופָרן
סֹופָרן | ָש ַחר ָל ִביאֶ ,מצֹוְ -
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ָדנ ֶ
יאל
ְתרִ :עידֹו ֲאִר ֵ
ּופ ַסנ ֵ
נּותי ְ
נִיהּול ָא ָמ ִ
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה ,תל-אביב  -מוצאי-שבת 1.4.17 ,בשעה 20:30
קונסרבטוריון כרמיאל  -יום חמישי 6.4.17 ,בשעה 20:00
בית משפחת חייט ,רחל המשוררת 13ב' ,כפר-סבא  -יום שישי 7.4.17 ,בשעה 20:30

נעמי שמר
 .1הוי ארצי ,מולדתי (שאול טשרניחובסקי)
 .2ירושלים של זהב (נעמי שמר); עיבוד :עמית ויינר
 .3אומרים ישנה ארץ (שאול טשרניחובסקי) [דואט]
פ .שוברט
 .4אלי יוון (פ .שילר)
 .5הידעת את הארץ? (י.וו .גתה);
מתוך :שנות החניכות של וילהלם-מייסטר

F. Schubert
)4. Die Götter Griechenland (F. Schiller
;)5. Kennst du das Land? (J. W. Goethe
)from: Wilhelm-Meister Lehrjahre

ְדלסֹון
מנ ְ
פֶ .
 .6על כנפי השיר (ה .היינה)
 .7שיר גונדולה ונציאני (ת .מור)

F. Mendelssohn
)6. Auf Flügeln des Gesanges (H. Heine
)7. Venezianisches Gondellied (T. Moore

ּפֹולי  -מירוץ הגונדולות הוונציאני
רֹוסינִי/קֶּ .פ ִ
ג' ִ .
 .8אנצולטה לפני המירוץ
 .9אנצולטה בזמן המירוץ
 .10אנצולטה אחרי המירוץ

G. Rossini/C. Pepoli - La regatta Veneziana
8. Anzoleta avanti la regatta
9. Anzoleta co passa la regatta
10. Anzoleta dopo la regatta

ה ְפ ָס ָקה
ַ
הידעת את הארץ? (י.וו .גתה);
מתוך :שנות החניכות של וילהלם-מייסטר
 .12לחן של פ .ליסט
 .13לחן של ה .וולף
 .14לחן של ה .דופרק
בנות העיר קאדיס (ל.צ'.א .דה מוסה)
 .15לחן של ל .דליב
 .16לחן של ק .דביסי [דואט]
ּפּולנְק
פֶ .
 .17נגינה בקרן (מ .ז'אקוב); מתוך' :פריזיאנה'
 .18את לא כותבת יותר? (מ .ז'אקוב); מתוך' :פריזיאנה'
 .19מסע לפאריז (ג .אפולינר); מתוך' :באנאליטה'
ק .וָייל
 .20יוקאלי (א .פאספאלה)
שירים באנגלית
 .21חומות ציון (א .קופלנד);
מתוך' :שירים אמריקאנים ישנים'
 .22נהר עמוק (עממי/עממי); עיבוד :א.ס .לום
ירים ִע ְב ִריִים
שִ
ִ
ְּבְרג
ַחם ִויֶזנ ֶ
ַארּגֹוב/נתן יונתן); ִעּבּודְ :מנ ֵ
ִ .23שיר ארץ ( ָס ָשה ְ
 .24שיר הילד ניסים (יוני רכטר/נתן אלתרמן)
 .25דצמבר (משה וילנסקי/נתן אלתרמן)
 .26השיר על הארץ (יוני רכטר/יהושע סובול)
הזכות לשינויים שמורה
כל הזכויות שמורות לעידו אריאל ©

)Kennst du das Land? (J. W. Goethe
from: Wilhelm-Meister Lehrjahre
12. Melody by F. Liszt
13. Melody by H. Wolf
14. Melody by H. Duparc
)Les filles de Cadix (L. C. A. de Musset
15. Melody by L. Delibes
]16. Melody by C. Debussy [Duet
F. Poulenc
'17. Jouer du bugle (M. Jacob); from: 'Parisiana
'18. Vous n'écrivez plus? (M. Jacob); from: 'Parisiana
'19. Voyage á Paris (G. Apollinaire); from: 'Banalité
K. Weill
)20. Youkali (E. Paspala
Songs in English
;)21. Zion's walls (A. Copland
'from: 'Old American Songs
22. Deep river (Folk/Folk); arrangement: A. S. Loam

