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“בחירת הקהל”
      28 ביוני - 7 ביולי 2018

מנצח: כריסטיאן לינדברג
סולנים: האנסמבל הקולי של אריק ווסטברג

אנדראס א’ אולסון - בריטון, וירווה קארן - סופרן, אנדרס סטיינוול - קריין
רוסיני: טיול בנחת למקהלה ולתזמורת )דרום(

ולז’ו טורמיס: “הברזל המקולל” למקהלה )מזרח(
 

בחירת הקהל - יצירה לתזמורת
1 פרוקופייב: סימפוניה מס’ 1, “קלאסית” )מזרח(

2 פולנק: סינפונייטה )מערב(
3 נילס גאדה: יום קיץ בכפר, אופ’ 55 )צפון(

4 בוקריני: סימפוניה ב-דו מינור, אופ’ 41 )דרום(
הפסקה

יצירה “חביבת הקהל” מבין השלוש מאת מלחין מהאקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים )מזרח(
לרס-אריק לרסון: “אלוהים בתחפושת”, לקריין, לסופרן, לבריטון, למקהלה ולתזמורת )צפון(

בחירת הקהל - יצירה למקהלה ולתזמורת
1 וילהלם שטהאמר: ליל אביב )צפון(

2 הנדל: צדוק הכהן )מערב(
3 רוסיני: הגונדולייר )דרום(

4 סיבליוס: “סנופריד” )מזרח(

מזרע
28.6.18

יום ה׳  20:00

עין החורש  
29.6.18

שישי  11:00

גבעת ברנר
30.6.18

מוצ”ש  21:00

בית גבריאל
1.7.18

יום א׳  19:30

נהריה
3.7.18

יום ג׳  20:00

נתניה
09-8308811

4.7.18
יום ד׳  20:00

דורות
5.7.18

יום ה׳  20:00

תל אביב
מוזיאון לאמנות, רקנטי

7.7.18
מוצ”ש  21:00 8

WHEN THE PUBLIC DECIDES
28 June-7 July 2018

Finally I have managed to materialize my biggest wish as Music Director of this orchestra: to invite my favorite Swedish 
choir, Erik Westberg Vocal Ensemble! Erik is one of the very few pupils of the choir legend Eric Ericsson, who made 
it internationally as a choir leader, and with his brilliant vocal ensemble, he has toured the world all the way from the 
Tonga Islands to The United States of America. And remember this is your program. During the year, you will have the 
opportunity to vote on what you want us to play, and in addition to that we are presenting you with one of the most 
beloved Swedish masterpieces, GOD IN DISCGUISE by Lars Erik Larsson. 

Conductor: Christian Lindberg
Soloists: Erik Westberg Vocal Ensemble, baritone - Andreas E. Olsson
Virve Karen - soprano, Anders Steinwall - narrator
S: Gioachino Rossini: La Passeggiata for Choir and Orchestra
E: Veljo Tormis: Curse upon Iron for Choir

The Audience Chooses One Of The Following Pieces For Orchestra:
1 East: Prokofiev: Classical Symphony  
2 W: Poulenc: Sinfonietta  
3 N: Niels Gade: A Summer’s Day in the Country, op.55
4 S: Boccherini: Symphony in C minor, G. 519 op. 41
INTERVAL
E: ”Audience favorite” of the three compositions from Jerusalem Academy of Music and Dance
N: Lars-Erik Larsson: ”God in Disguise” for Narrator, Soprano, Baritone, Choir and Orchestra

The Audience Chooses One Of The Following Pieces For Choir And Orchestra:
1 N: Wilhelm Stenhammar: Spring Night  
2 W: Handel: Zadok the Priest
3 S: Rossin: Il Gondolieri
4 E: Sibelius: ”Snöfrid”

בסיום העונה מזמין המנהל המוזיקלי את האנסמבל הקולי השוודי האהוב עליו לשיר אתנו. אריק ווסטברג, מנהל האנסמבל ואחד 
מתלמידיו הבודדים של אריק אריקסון האגדי, זכה בפרסום עולמי והופיע עם האנסמבל המבריק שלו על פני תבל, מאיי טונגה ועד 

לארה”ב. 
במהלך השנה תינתן לכם האפשרות להצביע על אילו יצירות ברצונכם שהתזמורת תנגן. את הקונצרט נסיים עם אחת מהיצירות 
השוודיות האהובות ביותר על המאסטרו “אלוהים בתחפושת”, בסגנון ניאו-רומנטי, שנכתבה בידי לארס אריק לרסון, על מוטיבים 

מתוך סיפורי המיתולוגיה.


