
מנהל מוזיקלי  שו צונג 

התזמורת הסימפונית חיפה
Haifa Symphony Orchestra
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מנויים יקרים, שוחרי תרבות,

גם השנה אנו נפגשים בהיכל המוזיקה הקלאסית 
של חיפה.

המוזיקה הקלאסית, האופרה והג'ז אהובים עלי במיוחד, 
משום שהן מרחיבות את המחשבה ומעוררים את נימי 

הרגש הדקים ביותר אצל האדם.

כשאנו בעיריית חיפה מרכיבים את סל התרבות העירוני, 
אנו רואים לפנינו את הצרכים שאינם ניתנים במסגרת 
התרבות הפופולרית ועולם הבידור. אני מאמין כי תרבות 
אמיתית, הנשענת על רגש האדם, היא זו המפתחת 

אצלו גם את המצפון האנושי, ההגינות והיושר.

גם השנה הייתה חיפה אי של שפיות, רב־תרבותיות, 
סובלנות וקיום משותף. קרקע טובה זו מאפשרת 
לנו להציב את חיפה בצמרת התרבות הישראלית 
ובוודאי כבירת מטרופולין הצפון גם בתחומי האמנויות 
הגבוהות. העושר הרוחני הזורם ברחובותיה של עירנו 

בא לידי ביטוי בתכניה זו.

אני מזמין אתכם לקחת חלק בשלל מפעלי התרבות 
של אתו"ס ושל אגף התרבות בעיריית חיפה, וכן לבקר 
בגלריות החדשות שנפתחו בחיפה, לצפות במופעים 
השונים בעיר התחתית, בהדר ובכרמל, ולהיות שגרירים 

של כבוד בקרב חבריכם אוהבי האמנות.

בהזדמנות זו אני מאחל הצלחה ליושב ראש החברה 
החדש, חבר מועצת העיר מר יעקב פיינגולד ולמנכ"ל 
החברה עו"ד יגאל זאבי שלא מכבר מונה לנהל את 
התאגיד החשוב בו פועלת הסימפונית. אין בי ספק 
כי כשרונם וניסיונם יצעידו את הסימפונית והן את 

החברה כולה קדימה.

תודה גם למנהל התזמורת מוטי איינס על המלאכה 
המצוינת והניווט השקט והיציב, ואחרון חביב אני מבקש 
להודות שוב למאסטרו שו צונג אשר בניצוחו נסקה 
התזמורת לגבהים חדשים, לעתיד נפלא ולאיכויות 

בין־לאומיות.

ולסיום, לכם קהל נהדר, תודה על האמון והנאמנות. 
אני שמח כל כך להיות שותף שלכם לדרך יפה זו, הן 

של הסימפונית שלנו, והן של העיר כולה.

שלכם
יונה יהב

Dear Subscribers, Culture Enthusiasts,

We meet this year, again, at the Haifa classical 
music hall.
Classical music, opera and jazz are my personal 
favorites, because they expand the mind and 
stir one's emotions.
When we, at the Haifa municipality, compose 
the annual municipal culture program, we 
hold before our eyes needs which are not 
answered by popular culture and the world 
of entertainment. I believe that true culture, 
based on human emotion, is that which assists 
in the development of conscience, decency 
and integrity.
As in previous years, this year has seen Haifa as 
an island of sanity, multi-culturalism, tolerance 
and co-existence. This fertile ground allows 
us to advance Haifa to the peak of Israeli 
culture as well to its rightful position as the 
high arts capital of the Northern metropolis. 
The spiritual richness flowing through our city 
streets is expressed in this following program.
I invite you to take part in the multitude of 
cultural programs by ETHOS and the Haifa 
municipality culture department. I also wish 
to invite you to visit the new art galleries 
recently opened in Haifa, to watch the various 
performances in the downtown district and at 
the Hadar and Carmel districts, and to serve 

as honorary ambassadors amongst your fine 
arts enthusiast friends.
I wish to take this opportunity to wish best 
of luck to the new Chairman of the Board of 
Directors for ETHOS, city council member Mr. 
Jacob Feingold, and to the newly appointed 
CEO of ETHOS, under whose jurisdiction 
operates the Symphony Orchestra - Attorney 
Igal Zeevi. I hold no doubt in my mind that 
their combined experience and skills will lead 
the Symphony Orchestra and ETHOS towards 
a bright future.
I would also like to extend much gratitude 
to the HSO Director, Mr. Motti Eines, for 
his excellent job and his tranquil and stable 
navigation. Last but not least I wish to extend 
great gratitude to Maestro Xu Zhong, under 
whose conduction the Orchestra has reached 
new heights, a grand future and international 
qualities.
Finally, to you, wonderful audience, thank you 
for your loyalty and confidence in us. I am so 
glad to be your partner in this beautiful path, 
undertaken by both our Symphony Orchestra 
and our city.

Yours truly,
Yona Yahav
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מאזינים יקרים,

אין זמן נאות יותר, כשנושא התרבות מונח על סדר היום הציבורי 
לברך על תחילתה של עונה מוזיקלית חדשה בתזמורת הסימפונית 
חיפה. אנו באתו"ס מאמינים כי חברה התומכת ומפיצה יצירה ותרבות 
בקרב כל רבדי האוכלוסייה היא חברה ערכית, וכל שלוחות התזמורת 
הסימפונית חיפה, בין אם מדובר ב"ביג בנד" חיפה, באופרה של חיפה 

או במקהלת "בת שיר", מהוות את זרוע הביצוע שלה. 

עם כניסתי לתפקיד יו"ר הדירקטוריון וכניסתו של עו"ד יגאל זאבי 
לתפקידו כמנכ"ל אתו"ס, נעשה מאמץ להגדלת המשאבים המופנים 
לתרבות בעיר מתוך ראיית חשיבותה הייחודית של התזמורת לאיכות 

חיינו בעיר. 

אני קורא לכם, קהל מנויים יקר, לקחת חלק בעשייה התרבותית גם 
השנה. בואו להמשיך לחוות וליהנות גם השנה מקונצרטים במגוון 
סדרות: הסדרה הקלאסית הגדולה, סדרת האופרה, קלאסי בשישי, 
סדרת הג'אז וקלאסיקטנים, והיו גם אתם חלק מהחברה התרבותית 

בעירנו חיפה.

אני מאחל לכם הנאה מרובה מהתכנית העשירה והמגוונת המוצעת 
לכם בעונה הבאה.

האזנה נעימה
יעקב פינגולד, יו"ר

Joyous listening,
Jacob Feingold, Chairman

Dear Audience,

There is no better time, as the issue of culture is high on the public agenda, to 
bless this start of a new musical season with the Haifa Symphony Orchestra.
We at ETHOS believe that a corporation which supports and proliferates, culture 
and artistic creations to all layers of society is a moral one. Thus said, we view 
all the extensions of the Haifa Symphony Orchestra - the Haifa Big-Band, the 
Haifa Opera and the Bat-Shir choir - as the executive branch of our corporation.
Upon my admission into the role of Chairman of the Board of Directors, and the 
admission of Attorney Igal Zeevi to the role of CEO of ETHOS, we are planning 
a joint effort to increase the funds directed at culture in Haifa, in light of our firm 
conviction as to the unique importance of the Orchestra to the quality of living 
in our city.
I call upon you, dear subscribers, to take part in the cultural productions offered 
this year. Let us continue experiencing and enjoying this year's concerts with 
its various musical series: the classical series, the opera series, Friday classics, 
the Jazz series and the Classikids series.
Join us and become a member of the cultural society of our city, Haifa.
I wish you much enjoyment from the rich and diverse program offered to you 
this season.
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מנויים יקרים, 

עונה חדשה של התזמורת הסימפונית חיפה יוצאת לדרך ואנו גאים 
להציג בפניכם את הרפרטואר החדש והמיוחד שלנו. 

אמנים צעירים, אורחים מחו”ל ואמנים מוכרים ואהובים, יתארחו 
אצלנו ויופיעו יחד עם התזמורת הסימפונית, שהרחיבה לקראת 
העונה החדשה את התכנים המוזיקליים שלה בתחומי הקלאסית, 

הג’אז ותכניות ייחודיות לילדים.

האופרה חיפה שהוקמה ביוזמת ראש העיר הולכת ותופסת את 
מקומה הראוי ואנו מעלים הפקות אופרה מלאות לטובת תושבי 

העיר חיפה וסביבתה. 

מקהלת בת שיר, שנוכחותה בפעילות השוטפת של התזמורת הולכת 
וגדלה, זכתה בעונה האחרונה להכרה מטעם מינהל התרבות. 

התזמורת שלנו עוברת מתיחת פנים ומצעירה את שורותיה, הרפרטואר 
לעונה הבאה מגוון, ועשיר וזאת תודות למנהל המוזיקלי מאסטרו 
שו צונג שמצעיד את התזמורת למחוזות חדשים ומעלה את קרנה 

בארץ ובעולם.

בהזדמנות חגיגית זו, אני מבקש להודות לראש העיר, מר יונה יהב, 
על תמיכתו הבלתי מסויגת בתזמורת הסימפונית חיפה ולברך את 
יו"ר דירקטוריון אתו"ס מר יעקב פיינגולד ואת מנכ"ל אתו"ס עו"ד 

יגאל זאבי עם כניסתם לתפקיד.

אני מזמין אתכם מנויים יקרים, להצטרף אלינו למסע קסום ויוצא 
דופן וליהנות.מהעונה המוזיקלית החדשה שהכנו עבורכם.

האזנה נעימה
מוטי איינס, 

מנהל התזמורת

Joyous listening,
Motti Eines,
Manager

Dear Subscribers,

A new concert season for the Haifa Symphony Orchestra is on its way 
and we are proud to present to you our new and unique repertoire. Young 
artists, guests from abroad and well known and loved artists, will all be our 
guests and perform with the Orchestra, which has expanded its musical 
repertoire for the new season for all musical genres – classical music, jazz 
and specially tailored programs for children.
The Haifa Opera, founded following our Mayor's initiative, is further claiming 
its rightful place and we will be offering full opera productions for the benefit 
of the residents of Haifa and its neighboring municipalities.
The Bat-Shir choir, whose presence in the ongoing performances of the 
Orchestra is growing larger by the year, has earned recognition by the Israeli 
Culture Administration, just this past year.
Our orchestra is undergoing a "face lift" and is absorbing new and young 
musicians. The repertoire for next year is diverse and rich, thanks to our 
Musical Director, Maestro Xu Zhong, who is leading the Orchestra to new 
heights as well as to local and international excellence.
On this festive occasion , I would like to thank Mayor Yona Yahav , for his 
unconditional support of the Haifa Symphony Orchestra. I also wish to 
congratulate the newly appointed Chairman of the Board of Directors for 
ETHOS Mr. Jacob Feingold and newly appointed CEO, Attorney Igal Zeevi 
upon entering office.
I invite you, dear subscribers, to join us for a journey that is both magical 
and unique. Come with us as we enjoy this musical season, which we 
have prepared for you.
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בשם התזמורת הסימפונית חיפה אני מבקש להזמין את כל חברינו וקהלנו המוערכים 
לעונת 2016-2017 החדשה שלנו, בה נשמיע מוזיקה נפלאה מאת אמנים מופלאים. 

בעונה זו אני מקבלים בברכה אמנים יוצאי דופן - מנצחים אורחים לצד סולנים אורחים, 
בהם: דורון סולומון, ג'יאני וואן, תומר לב, גיא בראונשטיין, גילי שוורצמן, סרג'יו אלפונט, 

ירון קולברג, טריו מאיסקי, אי-אן שו ודניאל פסקולטי.

אנו מציעים מסע מוזיקלי מדהים לכל אוהבי המוזיקה, עם רפרטואר מגוון מבאך ועד 
שוסטקוביץ. בהמשך לעונה שחלפה, אנו מציעים שתי אופרות - ""נישואי פיגארו"  ו"טוסקה".

אנו מצפים לחלוק אתכם את העונה החדשה שלנו.

שלכם
שו צונג

שו צונג
מנהל מוזיקלי ומנצח ראשי

Xu Zhong
Music Director & Chief Conductor

On behalf of Haifa Symphony Orchestra, I would like to invite all our valued 
audience and friends for our new 2016-2017 season, with fantastic music and 
outstanding artists.

In this coming season, we welcome exceptional musicians as visiting conductors 
and guest soloists, including Doron Solomon, Jieni Wan, Tomer Lev, Guy 
Braunstein, Gili Schwartzman, Sergio Alpont, Yaron Kohlberg, Trio Maisky, Yi-An 
Xu and Daniele Pascoletti.

An amazing music journey will be offered by us to all music lovers, with the varied 
repertoire from Bach to Shostakovich. Following the last season, we will keep 
bringing two opera masterpieces Le Nozze di Figaro and Tosca.

Look forward to sharing the new season with you!

Sincerely,
Xu Zhong
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Music Director:
Mo. Xu Zhong

Orchestra Director: 
Motti Eines 
 
Resident Conductor & 
Deputy Music Director: 
Roy Oppenheim 
  
Music Committee:
Xu Zhong
Roy Oppenheim
Motti Eines 
 
Inspector:
Denis Vull 
 
Librarian:
Dina Genie Meitner Doron
  
Assistant Librarian: 
Michael Vull 
 
Stage Managers: 
Anatoly Rozenfled
Sergei Vasilchenko

Program Editor:
Eldad Shiloah

Assistant Editor:
Dina Genie Meitner Doron

Administrative Manager:
Dina Genie Meitner Doron
 
Advertising:
Sharon Ovadia

Customer Services:
Racheli Malul-Nagar 
Michal Shekel 

FIRST VIOLIN
Hadar Rimon - Assistant
to concertmaster
Dina Goyfeld - Assistant
to concertmaster
Ruth Bron
Judith Picker–Saiet
Boris Polinovsky
Miriam Rapaport
Amir Samsonov
Vladimir Shmulenson
Edith Shulman
Eliahu Shulman
Milan Todorovich
Michael Yanovsky
 
SECOND VIOLIN 
Ilya Yelin * 
Alexander Gurvitch **
Noga Anna Maria - 
Abramovitch Michaish
Larissa Ginzburg
Victor Jacob
Yelena Kovarski
Marian Rapaport
Yana Yout
Irena Zatz

VIOLA 
Victor Khristossof * 
Lev Kissilev **
Yitzhak Kopmar
Liora Kosov
Alexander Nadelson
Sergei Vasilchenko
 
CELLO
Alexander Kotlyar * 
Lev Matiukov ** 
Vladimir Dvorkin 
Orna Herzog
Eduard Kaplansy
Tatiana Kaplansky
Michal Ma’or 
Igor Tankevitch

BASS 
Andrew Katz * 
Neritan Topciu **
Eli Kosov 
Sergei Narinsky
Arie Roitman

FLUTE 
Ela Isakov *
Shiri Yuval 

PICCOLO 
Shiri Yuval 

OBOE 
Shira Ben-Jehoshua*  
Laszlo Varga 

ENGLISH HORN 
Laszlo Varga

CLARINET 
Jeffrey Howard * 
Tomoyo Kobayashi

BASS CLARINET 
Tomoyo Kobayashi

BASSOON 
Noga Yeshurun *
Nadia Raz

CONTRA BASSOON 
Nadia Raz 

HORN 
Amit Salomon * 
Anatoly Rozenfeld 
Peter Tkach
Ben Davis

TRUMPET 
Nahum Birman* 
Erez Hudera

TROMBONE 
Denis Vull * 
Michael Vull ** 
Greg Vull

TUBA 
Alexander Tchutko

TIMPANI 
David Zien * 
 
PERCUSSION 
Eldad Shiloah * 
Yana Krichevsky 
Offer Malka

* Principal 
** Assistant Principal

חברי התזמורת
Orchestra Members

ח.
ל. 

ט. 

E&
O

E

מנהל מוזיקלי:
 מאסטרו שו צונג

מנהל התזמורת:
 מוטי איינס

 
מנצח הבית

ומ"מ מנהל מוזיקלי:
 ד"ר רועי אופנהיים 

ועדה מוזיקלית:
שו צונג

ד"ר רועי אופנהיים
מוטי איינס

מתאם נגנים:
דניס וול 

ספרנית:
 דינה ג'יני מיטנר דורון

ע. ספרנית:
מיכאל וול

ניהול במה:
אנטולי רוזנפלד
סרגי וסילצ’נקו

עורך תכנייה:
אלדד שילוח

עורכת משנה:
דינה ג'יני מיטנר דורון

מנהלת אדמיניסטרטיבית:
דינה ג’יני מיטנר דורון

מנהלת פרסום
שרון עובדיה

שרות לקוחות:
רחלי מלול-נגר

מיכל שקל 

כינור ראשון 
הדר רימון - משנה לנגן ראשון

דינה גויפלד - משנה לנגן ראשון
 רות ברון

מילן טודורוביץ
מיכאל ינובסקי
אמיר סמסונוב

בוריס פולינובסקי
ג'ודי פיקר סאיט

מרים רפפורט
אליהו שולמן
עידית שולמן

ולדימיר שמולנסון

 כינור שני
 איליה ילין *

 אלכסנדר גורביץ **
נגה אנה מריה אברמוביץ מיכאיש

לריסה גינזבורג
אירנה זץ
יאנה יוט

ויקטור יעקב
מריאן רפפורט
ילנה קוברסקי 

 ויולה
 ויקטור כריסטוסוף *

 לב קיסילב **
סרגי וסילצ’נקו

אלכסנדר נדלסון
ליאורה קוסוב
יצחק קופמר

 צ’לו
 אלכסנדר קוטליאר *

 לב מטיוקוב **
 ולדימיר דבורקין

 אורנה הרצוג
 איגור טנקביץ

 מיכל מאור
 אדוארד קפלנסקי
טטיאנה קפלנסקי

 בס
 אנדרי כץ *

 נריטן טופצ’יו **
סרגיי נרינסקי

אלי קוסוב
אריה רויטמן

 חליל
 אלה איסקוב *

שירי יובל 

 פיקולו
 שירי יובל

 אבוב
 שירה בן-יהושע*

לסלו ורגה 

 קרן אנגלית
 לסלו ורגה

 קלרנית
 ג’פרי הווארד *

 טומויו קובאיאשי

 קלרנית בס
 טומויו קובאיאשי

 בסון
נגה ישורון *

נדיה רז

 קונטרה בסון
נדיה רז

 קרן יער
 עמית סלומון *
 אנטולי רוזנפלד

 פטר טקץ
בן דיוויס

 חצוצרה
 נאום בירמן *

ארז חודרה

 טרומבון
 דניס וול *

 מיכאל וול **
גרג וול

 טובה
אלכסנדר צ’יוטקו

 טימפני
 דוד צין *

 כלי הקשה
 אלדד שילוח *

 יאנה קריצ'בסקי
עופר מלכה

 * נגן ראשי
** משנה לנגן ראשי

מנכ"ל אתו"ס 
עו"ד יגאל זאבי

דירקטוריון אתו"ס: 

מר יעקב פינגולד - יו"ר

מר רוני בן חיים
גב' גלית גרנות

גב' ביאטריס כץ רוזן
מר אליהו לנדאו
מר שמשון עידו

ד"ר תחייה עשת
מר יוסי שלום
מר חיים פרג

General Director Ethos
Adv. Igal Zeevi

Ethos Board of Directors:

Mr. Jacob Feingold
Chairman

 Mr. Roni Ben Haim
Ms. Galit Granot
Ms. Biatris Katz Rozen 
Mr. Eli Landaou
Mr. Shimshon Ido
Dr. Thiya Eshet
Mr. Yosi Shalom
Mr. Haim Pereg 
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Season 2016-2017

Haifa
Symphony

Orchestra
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Yi-An Xu  אי-אן שו

אמני העונה

Binyamin Yosupov  בנימין יוסופוב

Gili Schwartzman  גילי שוורצמן

 Sergio Alapont  סרג'יו אלפונט

Roy Oppenheim  רועי אופנהיים

Jieni Wan  ג'יאני וואן

Doron Salomon  דורון סלומון

Trio Maisky  טריו מאיסקי

 Tomer Lev  תומר לב

Yaron Kohlberg  ירון קולברג

Dina Goyfeld  דינה גויפלד

Hadar Rimon  הדר רימון

Xu Zhong  שו צונג

 Guy Braunstein  גיא בראונשטיין

15 14

Daniele Pascoletti דניאל פסקולטי

Season artistsThe Grand Classic Series

הסדרה הקלאסית הגדולה

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: פרד ברונשטיין

צילום: עופר פלסר
צילום: צבי פלסר

צילום: מקסים ריידר

צילום: אמיר גניסלב

צילום: דני מכליס

צילום: יח"צ
צילום: יח"צ

צילום: יח"צ
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Season artistsאמני העונה

 Shira Ben Yehoshua שירה בן יהושע

 Nimrod Grinboim נמרוד גרינבוים

Chen Zimbalista חן צימבליסטה

Ensemble Inbalim אנסמבל ענבלים

 Idit Shechtman עדית שכטמן

Yana Krichevski יאנה קריצ'בסקי

Olga Sendersky אולגה סנדרסקי

Dina Goyfeld דינה גויפלד

Kadri Voorand קדרי וורנד

Alon Kariv אלון קריב

Alexander Kotlyar אלכסנדר קוטליאר

Yaron Kohlberd ירון קולברג

Talia Ilan טליה אילן

17 16

סדרות קלאסי בשישי | קלאסיקטנים | ביג בנד

צילום: סרגי גרינסקי

צילום: סרגי גרינסקי
צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

 Edith Shulman עדית שולמן

Yi-An Xu אי-אן שו רועי אופנהיים Roy Oppenheimצילום: פרד ברונשטיין

צילום: אמיר גניסלב

צילום: דני מכליס

Hadar Rimon הדר רימון

צילום: יח"צ

Doron Salomon דורון סלומון

Eldad Shrem אלדד שרים

 Nitza Saul  ניצה שאול

 Eden Holan עדן הולן

 Sara Benasouli שרה בנאסולי

 Deborah Benasouli דבורה בנאסולי

Nofar Yaakobi נופר יעקובי

Peace Drums תופי השלום

Carmi Shimron כרמי שימרון

Noga Yeshurun נגה ישורון

  Avital Handler אביטל הנדלר

צילום: יוסי צבקר

צילום: לואיז גרין

צילום: אילן ספירא

Vaata Kõiki Pilte :צילום

צילום: זוהר שטרית

צילום: יח"צ
צילום: מיכאל דימשטיין

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

צילום: יח"צ

The Friday Classic Series | ClassiKids | BigBand

צילום: יח"צ
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קלאסית מס’ 1
 יום א’ 18.9.2016
יום ב’ 19.9.2016

 שו צונג מנצח
 ג’יאני וואן פסנתר

בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלות

שטראוס – בורלסק
בטהובן - סימפוניה מס’ 9

קלאסית מס’ 2
 יום א’ 30.10.2016
יום ב’ 31.10.2016

 דורון סלומון מנצח 
תומר לב פסנתר

 בטהובן - הפתיחה אגמונט
 בטהובן - קונצ’רטו לפסנתר מס’ 3 

דה-פאייה - הכובע המשולש 

קלאסית מס’ 3
 יום א’ 27.11.2016
יום ב’ 28.11.2016

 גיא בראונשטין מנצח וסולו כינור
גילי שוורצמן חליל

 מוצרט - קונצ’רטו לכינור מס’ 5
 ברוך - רומנסה

 שומן - רומנסה )עיבוד גיא בראונשטיין(
ברהמס - סימפוניה מס’ 1

קלאסית מס’ 4
 יום א’ 18.12.2016
יום ב’ 19.12.2016

 אופרה – נישואי פיגארו
מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט 

 סרג’יו אלפונט מנצח
בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

קלאסית מס’ 5
 יום א’ 22.1.2017
יום ב’ 23.1.2017

 רועי אופנהיים מנצח
ירון קולברג פסנתר

רימסקי קורסקוב – לילה במאי - פתיחה
שוסטקוביץ' - קונצ'רטו לפסנתר מס' 2

רחמנינוב – ריקודים סימפוניים

קלאסית מס’ 6
 יום א’ 26.2.2017
יום ב’ 27.2.2017

שו צונג מנצח
בהשתתפות סולנים ומקהלה

 פינג - הליכה עם השמש
 מהלר - סימפוניה מס’ 3

קלאסית מס’ 7
 יום א’ 19.3.2017
יום ב’ 20.3.2017

 בנימין יוסופוב מנצח
טריו מאיסקי - 

מישה מאיסקי צ`לו
לילי מאיסקי פסנתר
סאשה מאיסקי כינור

 צ’ייקובסקי - רומאו ויוליה
 ב. יוסופוב - קונצ’רטו לצ’לו

בטהובן - הקונצ’רטו המשולש

קלאסית מס’ 8
 יום א’ 2.4.2017
יום ב’ 3.4.2017

 אי-אן שו מנצח
 רימון הדר כינור

דינה גויפלד-זמדוב כינור

 באך - קונצ'רטו כפול לשני כינורות
 בלוך - בעל שם

 גלזונוב - קונצ’רטו לכינור
 ברהמס - קונצ’רטו לכינור

סרסטה – נאוורה

קלאסית מס’ 9
 יום א’ 28.5.2017
יום ב’ 29.5.2017

 שו צונג מנצח
דניאל פסקולטי כינור

 שומן - קונצ’רטו לכינור
 מהלר - סימפוניה מס’ 5

קלאסית מס’ 10
 יום א’ 9.7.2017

יום ב’ 10.7.2017

 אופרה – טוסקה
מאת ג’יאקומו פוצ’יני 

 שו צונג מנצח
בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

הסדרה
הקלאסית

 הגדולה

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016

2 0 : 3 0 ה  ע ש  | ה  פ י ח ם  ו י ר ו ט י ד ו א

ח.
ל. 

ט. 

ח.
ל. 

ט. 
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CONCERT NO. 1
Sunday 18.9.2016 
Monday 19.9.2016

Xu Zhong Conductor 
Jieni Wan Piano  
With the participation of guest 
soloists & choirs

Strauss - Burleske
Beethoven - Symphony No. 9
 

CONCERT NO. 2
Sunday 30.10.2016 
Monday 31.10.2016

Doron Solomon Conductor 
Tomer Lev Piano

Beethoven - Egmont Overture 
Beethoven - Piano concerto No. 3 
De-Falla - The Three Cornered Hat 
 

CONCERT NO. 3 
Sunday 27.11.2016 
Monday 28.11.2016

Guy Braunstein Conductor & Violin Solo 
Gili Schwartzman Flute

Mozart - violin concerto 5
Bruch - romance
Schumann - romances arr. Guy Braunstein
Brahms -  symphony no. 1

CONCERT NO. 4
Sunday 18.12.2016 
Monday 19.12.2016

The Marriage of Figaro
Opera by 
Wolfgang Amadeus Mozart

Sergio Alpont Conductor 
With the participation of guest 
soloists & choir
 

CONCERT NO. 5
Sunday 22.1.2017 
Monday 23.1.2017

Roy Oppenheim Conductor 
Yaron Kohlberg Piano

Rimsky Korsakov - May Night Overture
Shostakovich – Piano concerto no. 2
Rachmaninoff -  Symphonic Dances
 
CONCERT NO. 6 
Sunday 26.2.2017 
Monday 27.2.2017

Xu Zhong Conductor
With the participation of 
guest soloists & choir

Ping - Walking with 
Sunshine (Chinese piece 
as overture)
Mahler - Symphony No.3 

CONCERT NO. 7
Sunday 19.3.2017 
Monday 20.3.2017

Benjamin Yosupuv Conductor 
Misha Maisky Cello 

Trio Maisky - Mischa Maisky Cello
Lily Maisky Piano
Sascha Maisky Violin

Tchaikovsky - Romeo and Juliet 
B.Yusupov - Cello Concerto 
Beethoven - Triple Concerto  
 

CONCERT NO. 8 
Sunday 2.4.2017 
Monday 3.4.2017

Yi-An Xu Conductor 
Hadar Rimon Violin 
Dina Goifeld-Zmedov Violin

Bach - Double Concerto for two violins 
Bloch - Baal Shem 
Glazuno - Violin Concerto 
Brahms - Violin Concerto 
Sarasate – Navarra

 
CONCERT NO. 9 
Sunday 28.5.2017 
Monday 29.5.2017

Xu Zhong Conductor 
Daniele Pascoletti Violin

Schuman - Violin Concerto 
Mahler - Symphony No. 5
 

CONCERT NO. 10
Sunday 9.7.2017 
Monday 10.7.2017

Tosca 
Opera by 
Giacomo Puccini

Xu Zhong Conductor 
With the participation of guest 
soloists & choir 
 
 

The Grand
CLASSIC

SERIES

Haifa Symphony Orchestra Season 2015-2016

H a i  f  a   A u d i  t  o  r  i  u  m |  2  0  :  3  0

E&
O

E

E&
O

E
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קונצרט מס’ 1
מוצ”ש 29.10.2016

שעה 21:00

 דורון סלומון מנצח 
תומר לב פסנתר

 בטהובן - הפתיחה אגמונט
 בטהובן - קונצ’רטו לפסנתר מס’ 3 

דה-פאייה - הכובע המשולש 

קונצרט מס’ 2
מוצ”ש 26.11.2016

שעה 20:30

 גיא בראונשטין מנצח וסולו כינור
גילי שוורצמן חליל

 מוצרט - קונצ’רטו לכינור מס’ 5
 ברוך - רומנסה אופ. 85

 שומן - רומנסה )עיבוד גיא בראונשטיין(
 ברהמס - סימפוניה מס’ 1

קונצרט מס’ 3
מוצ”ש 28.1.2017

שעה 20:30

 רועי אופנהיים מנצח
ירון קולברג פסנתר

רימסקי קורסקוב – אוברטורה לילה במאי
שוסטקוביץ' -  קונצ'רטו לפסנתר מס' 2

רחמנינוב – ריקודים סימפוניים

קונצרט מס’ 4
מוצ”ש 18.3.2017

שעה 20:30
 בנימין יוסופוב מנצח

מישה מאיסקי צ’לו

טריו מאיסקי - 
מישה מאיסקי צ`לו

לילי מאיסקי פסנתר 
סאשה מאיסקי כינור

 צ’ייקובסקי - רומאו ויוליה
 ב. יוסופוב - קונצ’רטו לצ’לו
בטהובן - קונצ’רטו משולש

קונצרט מס’ 5
מוצ”ש 1.4.2017

שעה 20:30

 אי-אן שו מנצח
רימון הדר כינור

דינה גויפלד זמדוב כינור

 באך - קונצ’רטו כפול
 בלוך - ניגון בעל שם

 גלזנוב - קונצ’רטו לכינור
ברהמס - קונצ’רטו לכינור

סרסטה – נווארה דואט

אופרה מס' 1
 יום א’ 18.12.2016
יום ב’ 19.12.2016

 נישואי פיגארו
מאת וולפגנג אמדאוס מוצרט 

 סרג’יו אלפונט מנצח
בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

אופרה מס' 2
 יום א’ 9.7.2017

יום ב’ 10.7.2017

 אופרה – טוסקה
מאת ג’יאקומו פוצ’יני 

 שו צונג מנצח
בהשתתפות סולנים אורחים ומקהלה

סדרת
מוצ"ש

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016
התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016

ה מ ב ה ת  ו י ו נ מ א ל ר  ג י ר ק ז  כ ר מ

ח.
ל. 

ט. 

ח.
ל. 

ט. 

* בתקופת שעון קיץ הקונצרטים מתקיימים בשעה 21:00

סדרת 
האופרה

האופרה חיפה

2 0 : 3 0 ה  ע ש  | ה  פ י ח ם  ו י ר ו ט י ד ו א
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ח.
ל. 

ט. 

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016

11:00 | שעה  | אודיטוריום חיפה  ימי שישי 

סדרת
קלאסי

 בשישי

קונצרט מס' 1
 4.11.16

רועי אופנהיים מנצח ומנחה
נופר יעקובי סופרן

קופלנד - שירי עם אמריקאיים ישנים
דבוז'אק - סימפוניה מס. 9 העולם החדש

קונצרט מס' 2
2.12.16

חן צימבליסטה מנצח, מנחה וסולן
יאנה קריצ'בסקי סולנית

חגיגת כלי הקשה - מיצירות רימסקי 
קורסקוב, פיאצולה ורוזאורו

קונצרט מס' 3
20.1.17

רועי אופנהיים מנצח ומנחה
ירון קולברג פסנתר

שוסטקוביץ – קונצרטו לפסנתר מס. 2
רחמנינוב – ריקודים סימפונים 

קונצרט מס' 4
31.3.17

 אי-אן שו מנצח
 רימון הדר כינור

דינה גויפלד-זמדוב כינור

 באך - קונצ’רטו כפול
 בלוך - ניגון בעל שם

 גלזנוב - קונצ’רטו לכינור
 ברהמס - קונצ’רטו לכינור

קונצרט מס' 5
5.5.17

רועי אופנהיים מנצח ומנחה
סולנים:

הדר רימון כינור
שירה בן יהושע אבוב

נוגה ישורון בסון
אלכסנדר קוטליאר צלו

היידן – סימפוניה קונצרטנטה 
היידן – סימפוניה מס. 103 

קונצרט מס' 6
14.7.17

רועי אופנהיים מנצח ומנחה
אלון קריב סולן

מוצרט – קונצ'רטו לפסנתר מס. 12
שומן – סימפוניה מס. 4

30.12.2016  .1
הכל שוברט  

אדאגיו - נוקטורנו
שלישיה אופ' 100

חמישית דג השמך  
נגנים: אליהו שולמן | ויקטור כריסטוסוף

| אלכסנדר קוטליאר | אנדרי כץ | אליהו לוין

10.2.2017  .2
נשיפה בחמישיה

בטהובן – חמישיה אופ. 71   
איבר - שלושה קטעים לחמישית כלי נשיפה   

דריוס מין - ״ארובתו של המלך רנה״ לחמישיית כלי נשיפה
הינדמית - ״מוזיקה קאמרית בזעיר - אנפין״ אופ. 24

לוצ'אנו בריו - ״אופוס גן חיות״
נגנים: אלה איסקוב | שירה בן יהושוע | ג'ף הוארד

| נוגה ישורון | עמית סלומון

קאמריבשישי
ימי שישי | אולם רפפורט | שעה 11:00

7.4.2017  .3
רביעיה קלאסית
הנדל – פסקאליה

שניטקה – סוויטה בסגנון עתיק / עיבוד: שמואלסון
בטהובן – רביעיה אופ. 127

נגנים: רביעיית זמיר – אלכס גורביץ, מילן טודורוביץ, 
ולדימיר שמולנסון, לב קיסלב

 9.6.2017  .4
מסע בן כוכבים

מיצירות באך, ויוואלדי, צ'ייקובסקי, גרשווין ועוד
/ עיבודים: מיכה דיוויס

חצוצרות רז ארד, ארז חודרה | קרן יער בן דוויס
טרומבון דניס וול | בס טרומבון אריק וול

21.7.2017  .5
חמישיה רומנטית

שתי חמישיות מיתרים מאת פרנק ודבוז'אק
נגנים: דינה גויפלד | איליה ילין | ויקטור כריסטוסוף

| לב מטיוקוב | הדר רימון | נטשה טדסון

ח.
ל. 

ט. 

עורך ומנהל הסדרה ד"ר רועי אופנהיים
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ח.
ל. 

ט. 

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016

20:30 | שעה  | מרכז קריגר לאמנויות הבמה  ימי שלישי 

סדרת
 ביג בנד

חיפה

מופע מס' 1 
27.9.2016

Blues & Soul
בהשתתפות הזמר

והשחקן תומר שרון

מופע מס' 2 
15.11.2016

Jazz Passion
בהשתתפות אורחים מרוסיה

אולג בוטמן )תופים( 
נטליה בוטמן )פסנתר ושירה(

מופע מס' 3
17.1.2017

Jazz & Pop
בהשתתפות הזמרים

 אולגה סנדרסקי ונמרוד גרינבוים 

מופע מס' 4
14.2.2017

Only The Best
בניצוחו של אלדד שרים

זמרת אורחת כרמי שימרון

מופע מס' 5 
7.3.2017

Jazzing the Tuba
בהשתתפות סולנית הטובה

אביטל הנדלר

מופע מס' 6
4.4.2017

Baltic Jazz
בהשתתפות הסולנית

)פסנתר ושירה( מאסטוניה קדרי ווראנד

מופע מס 7
16.5.2017

The Lady from the North
בהשתתפות הסולנית

עדן הולן 

מופע מס' 8 
20.6.2017

The Blues Sisters
בהשתתפות הסולניות
דבורה ושרה בנאסולי 

התזמורת הסימפונית חיפה עונת 2017-2016

סדרת   
קלאסיקטנים

ימי שני | מרכז קריגר לאמנויות הבמה | שעה 17:00

ה ח פ ש מ ה ל  כ ל ו ם  י ד ל י ל ה  ר ד ס ה

ח.
ל. 

ט. 

קונצרט מס' 1
7.11.16

יריד במדריד
קונצרט בניחוח ספרדי

)מיצירות דה-פאיה ביזה ועוד(

ניצה שאול מנחה
דורון סלומון מנצח

קונצרט מס' 2
9.1.17

באך – ברזיל

חן צימבליסטה מנצח ומנחה
בשילוב תזמורת "תופי-השלום" 

של בית הספר ליאו בק

קונצרט מס' 3
6.3.17

עונות השנה ומלך הזמן המסתורי
מסע מוזיקלי לפי "ארבע עונות" 

מאת אנטוניו ויוואלדי

כותבת ומנחה: ד"ר עידית שולמן
בליווי משחק ומחול

קונצרט מס' 4
8.5.17

תיבת הנגינה

טליה אילן מנצחת ומנחה

מיצירות צ'ייקובסקי, 
מוצרט, דביסי -  מתוך פינת הילדים, פורה, 

ביזה ועוד

קונצרט מס' 5
5.6.17

פעמונים
עידית שכטמן מנצחת ומנחה

בשילוב אנסמבל ענבלים

בחסות:

בחסות:
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ביוזמה   2000 מקהלת בת-שיר הוקמה בשנת 
משותפת של אגף התרבות ואגף החינוך בעיריית 
חיפה. מפעל חינוכי אמנותי ייחודי זה, בהנהלתה 
וניצוחה של טלי וייסמן, שם לעצמו למטרה, לגלות, 
לחנך ולפתח כישרונות מקומיים בתחום השירה 
האמנותית וברבות השנים הפך לאחד מעמודי 
התווך של העשייה החינוכית מוזיקלית בעיר חיפה.

במקהלה פועלות כיום שלוש קבוצות: מקהלת 
העתודה - גילאי 7-12, המקהלה הייצוגית - גילאי 

18-22 ואנסמבל זמרי בת-שיר - גילאי 18-30.
קיום רצף חינוכי מוזיקלי, בו זמרים וזמרות גדלים 
תחת קורת גג אחת וממשיכים בו תוך פיתוח מקצועי 
 אישי וקבוצתי, הינו תופעה ייחודית בנוף הישראלי.
המקהלה מופיעה באירועים עירוניים מרכזיים, כינוסי 
מקהלות, תחרויות ופסטיבלים ארציים ובינלאומיים. 
לאורך השנים מקיימת בת שיר סדרות קונצרטים 
משלה, בו מבוצעות יצירות מקוריות שנכתבו במיוחד 
עבורה ומשתתפת בכיתות אמן עם טובי מוזיקאים 

והיוצרים בארץ.

המקהלה השתתפה בחג המוזיקה הישראלית 
בקונצרט משותף עם התזמורת הסימפונית ירושלים - 
רשות השידור, הופיעה בקונצרט עם התזמורת 
וזמרים צעירים של  הפילהרמונית הישראלית 
המקהלה הופיעו באופרה "חליל הקסם" עם 

האופרה הישראלית בת"א.

מקהלת בת-שיר זכתה במקום השני בקטגורית 
 נערות בתחרות הבינלאומית ע"ש בראהמס בגרמניה.

התקדמותה המקצועית של המקהלה ממשיכה כל 
העת - החל מאפריל 2012 מקהלות בת שיר הפכו 
למקהלות הבית של התזמורת הסימפונית חיפה 
והן שותפות פעילות בכל סדרות הקונצרטים של 
התזמורת )אופרות, סדרה קלאסית, קונצרטים 

למשפחה, ביג בנד ועוד(.

לאור פעילותה הענפה ורמתה המקצועית, הוכרה 
לאחרונה מקהלת בת שיר כגוף רשמי הנתמך על 

ידי משרד התרבות והספורט.
 

מקהלת
בת שיר

ניהול מוזיקאלי וניצוח טלי ויסמן
ליווי בפסנתר דניאל קרוגלוב | הדרכה קולית יסמין גלנדר-נבות

בחסות:

תכנית הקורס:

על מוזיקה וספרות  9.11.16
הסיפור של הפואמה הסימפונית  

על מוזיקה ודרמה  14.12.16
הפרדוקס של האופרה  

על מוזיקה וקולנוע  4.1.17
לשמוע סרט ולראות מוזיקה  

על מוזיקה וצורות  1.2.17
ארכיטקטורה בתנועה או   

שטיח אודיטורי?  

על מוזיקה ורגשות  15.2.17
to move - לזוז או לרגש?    

על מוזיקה ושעונים  1.3.17
להקשיב לזמן, להקשיב לעצמי  

על מוזיקה, שירה ומחול  8.3.17
התזוזה של התנועה  

על מוזיקה ופרשנות  5.4.17
"השילוש הקדוש" - יצירה,   

פרטיטורה וביצוע מוזיקליים  

מוזיקה זה כל הסיפור
בשיתוף התזמורת הסימפונית חיפה

מרצה: ד"ר רועי אופנהיים
מנצח הבית של התזמורת הסימפונית חיפה

הקורס כולל 8 מפגשים שיתקיימו בימי רביעי 
בשעות 11:30-13:00, בבית יד לבנים, רח'  הירקון 48, חיפה

)מספר הקורס:85264( 

מה קורה כאשר פול דיוקא פוגש את גתה, דביסי את מלארמה, ֶאְניֹו מֹוִריקֹוֶנה את פרוקופייב, 
ובאך את פול ֵצָלאן? בסדרה זו נפגיש את המוזיקה עם הספרות, הקולנוע, השירה, הדרמה, 
המחול, הזמן ועוד. המוזיקה לא תהיה רק בבחינת רקע, פסקול או תפאורה זמנית, ואנו ננסה 

לברר את ייחודה מול כל אלה.

המפגשים ילּוּו בהדגמות באמצעות נגינה בפסנתר ובהקרנת קטעי וידאו.

לקבלת ידיעון הקורסים המלא ולהרשמה

1-700-700-169
w w w. o p e n u . a c . i l / a s c o l o t

לב
ס

ני
 ג

יר
מ

א
ם: 

לו
צי התזמורת הסימפונית חיפה

Haifa Symphony Orchestra

20% הנחה למנויי התזמורת הסימפונית חיפה בהרשמה לקורס
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י ד י ד י ת  ת ו מ ע
התזמורת הסימפונית חיפה

בואו נהיה ידידים
הצטרפו אלינו

⋅ קבלות פנים
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לכל סדרות הסימפונית

⋅ הטבות ברכישת כרטיסים למדעטק חיפה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים במוזאוני חיפה

⋅ אירועים סגורים לחברי העמותה
⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לאופרה

⋅ הטבות ברכישת כרטיסים לקונצרטים לילדים ונוער

קיים אישור מוסד ציבורי לעניין סעיף 46

דמי הצטרפות ליחיד: 100 ₪ | דמי הצטרפות לזוג: 180 ₪

yedidim@ethos.co.il :לפרטים והרשמה

אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוג 
עמותת ידידי התזמורת הסימפונית חיפה 

וליהנות מהטבות בלעדיות:

בברכה
משה גן-צבי

יו"ד עמותת הידידים של 
התזמורת הסימפונית חיפה

בברכה,
משה גן-צבי

יו"ר עמותת הידידים של 
התזמורת הסימפונית חיפה

רעי וידידי, מנויי התזמורת הסימפונית חיפה,

אני   2016-2017 הקונצרטים  עונת  פתיחת  עם 
שמח לברך את מנצח התזמורת ומנהלה המוזיקלי
מר שו צונג, את מנהל התזמורת מר מוטי איינס ואת 
כל  נגני התזמורת הסימפונית חיפה בברכה לעונה 
מוזיקלית מוצלחת. אופייה של העונה מאפשר לכל 
חובב מוזיקה באשר הוא, למצוא את הסדרה המתאימה 

לו  ולהשתלב במסגרת קהל המנויים של התזמורת.

התזמורת מציעה לנו העונה ערבי מוזיקה קלאסית 
ייחודיים בהשתתפות נגנים בין־לאומיים, ערבים איכותיים 
ומיוחדים של תזמורת הביג בנד חיפה כמו גם קונצרטים 

מוסברים לילדים ונוער. 

לכך מתווספות השנה הפקות אופרה מרהיבות, הפקות 
שיקרבו את תושבי חיפה והצפון לתחום מוזיקאלי 
שהתרכז עד עתה בעיקר רק במרכז הארץ. בהפקות 
אלו משתתפת גם מקהלת "בת שיר" - בניהולה וניצוחה 

של הגב' טלי ויסמן.

עמותת הידידים של התזמורת הסימפונית חיפה 
בנשיאותו של מר ראובן משכית, שמה לה למטרה 
להגדיל את קהל התומכים בתזמורת במטרה לסייע 
ואת מרחב  נגינתה  לתזמורת להרחיב את תחומי 

פעילותה לתושבי חיפה והצפון.

זו הזדמנות להודות ולברך את הנהלת עמותת ידידי 
הסימפונית והאופרה חיפה: 

לנשיא העמותה - מר ראובן משכית,  ליועץ המשפטי 
- עו"ד נמרוד בכר, לגזבר - מר דודו שגיא, לרו"ח 
האגודה - רו"ח אלי ליכטר, למזכירת האגודה - הגב' 
מיכל פלדהמר-כהן, לחברי ההנהלה - מר מוטי זייד, 
תא"ל במיל' רון כתרי,  עו"ד יורם נאומן, הגב' יוכי 
פלר, ד"ר גד שפר ולחברי ועדת הביקורת - מר הארי 
זסלר ופרופ' אודי מקוב, בעשייתכם ובכוחכם תמשיך 
העמותה לפעול לקידומה של התזמורת הסימפונית 
ולמיצובה כמובילת דרך במדינת ישראל בכלל ובחיפה 

ובאזור הצפון בפרט.
אנו קוראים לקהל החיפאי להצטרף לחוג הידידים של 
התזמורת הסימפונית וליהנות מהטבות של חברי החוג, 
המתפרסמות מעת לעת באתר התזמורת הסימפונית.

חברי חוג הידידים יזכו להשתתף באירועים מיוחדים של 
התזמורת, כמו גם לאפשרות להזמין כרטיסים מוזלים 
וליהנות מהצעות מגוונות ייחודיות לחברי חוג הידידים 
)בהתאם לתנאי ההצטרפות - כפי שיפורסמו בנפרד(.

אולם עיקר המטרה בחברות בחוג הידידים הנה לסייע 
לתזמורת להגדיל את מספר מנוייה, להביא את בשורת 
התזמורת הסימפונית לקהל בחיפה והצפון ולחזק את 

עשייתה התרבותית המבורכת.

ידיים ונפעל יחדיו למען התזמורת  בואו ונשלב 
הסימפונית חיפה.

מר משה גן צבי יו"רמר ראובן משכית נשיא
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Discount PriceFull Price No. of 
Concerts Zone 

C
Zone 

B
Zone 

A
Zone 

C
Zone 

B
Zone 

A

500
7151,0707701,1001,65010

The Grand Classic Series
including Opera  
10 Concerts at the Haifa Auditorium 

250Students
5406007507298101,0133Opera Series

350
5605

Saturday Classic 
5 Concerts at Krieger Hall 

125Students
200

2405Classikids  
5 Concerts for Children at Krieger Hall 100 NIS Discount of 

the 3rd child and up 

6056758Haifa Big Band Jazz Series  
8 performances at Krieger Hall

3006
Friday Classics 
6 Narrated concerts on Friday morning
at the Haifa Auditorium 

200
when purchasing an 

additional subscription 
from a different series

2505
Chamber Friday
5 Chamber concerts with the orchestra's soloists 
on Friday morning at Rappaport Hall

 
מס’ 

קונצרטים
מחיר הנחהמחיר מלא

גבאגבא

סדרה קלאסית כולל אופרה 
10101,6501,1007701,070715 קונצרטים באודיטוריום חיפה 

500

250 סטודנטים

2655455308425295200סדרת האופרה

קלאסי במוצ”ש
55560 קונצרטים באולם קריגר חיפה

350

125סטודנטים

קלאסיקטנים
5 קונצרטים לילדים המלווים בקריינות

משחק וריקוד באולם קריגר חיפה
5240

200

 הנחה על מנוי לילד שלישי ומעלה 
100

ביג בנד חיפה
88675605 מופעים באולם קריגר חיפה

קלאסי בשישי
6 קונצרטים מוסברים, בימי שישי בבוקר 

באודיטוריום חיפה
6300

קאמרי בשישי
5 קונצרטים קאמריים 

עם סולני התזמורת הסימפונית חיפה, 
בימי שישי בבוקר באולם רפפורט

5250200
ברכישת מנוי נוסף מסדרה אחרת

ח.
ל. 

ט. 

E&
O

E

מחירון מנויים
עונת 2017-2016

Subscriptions tariff for
2016-2017 season

ה
מ

Stage ב

Seating plan אזורי ישיבה

A/אB/בC/ג

Haifa Auditorium  אודיטוריום חיפה

Seating Map
מפת מקומות ישיבה
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Seating Map
מפת מקומות ישיבה

Kriger Arts Center  מרכז קריגר

Rappaport Hall  מרכז רפפורט

Stage במה

הטבות:
אפשרות ל־10 תשלומים שווים    •

לחיילים בשירות חובה במדים הכניסה חינם על בסיס מקום פנוי בערב הקונצרט  •
המקדימים לחדש יזכו בכרטיס חינם לקונצרט  •

הנחה לוועדים, סטודנטים  וגמלאים  •
הנחה ברכישת מנוי/כרטיסים בסדרת המחול  •

התזמורת הסימפונית נתמכת ע“י משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות ועיריית חיפה

Additional:
• Payment by 10 equal installments option 
• Free admission for soldiers in uniform, based on available vacancies on the evening of the concert
• Early subscribers will receive a free ticket to a concert
• Discount for students, senior citizens & organizations
• Discount when purchasing tickets/subscription for the Dance Series

The Haifa Symphony Orchestra is supported by: The Haifa Municipality & The Ministry of Culture & Sport

General information
מידע כללי

נוהל החלפת כרטיסים:
במהלך העונה ניתן להחליף קונצרטים בלתי מנוצלים.  .1
ההחלפה על בסיס מקום פנוי בלבד. התזמורת לא מתחייבת 

למקום חלופי ברמת מחיר זהה.
ניתן לנצל קונצרט אחד בלבד שלא נוצל בעונה קודמת.  .2

אין זיכוי כספי בגין קונצרטים לא מנוצלים.
לא ניתן להחליף כרטיס שהוחלף ולא נוצל.  .3

להחלפות ניתן לפנות למשרד המכירות שבועיים לפני   .4
מועד הקונצרט המבוקש. שיבוץ ההחלפות יעשה ביום 

הקונצרט.
החלפת קונצרטים מהסדרות קלאסי בשישי/ הסדרה   .5
למשפחה לסדרות ערב/ סדרות מיוחדות הינה בתוספת תשלום!

נוהל אבדן/ ביטול מנוי:
מנוי שאבד/ נגנב יחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪ להדפסת   .1
מנוי חדש בכפוף לפניה בכתב לפקס משרד המכירות.
בקשה לביטול מנוי יש להפנות בכתב לפקס משרד   .2
המכירות. ביטול מנוי יחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪. לא 

ניתן לבטל מנוי רטרואקטיבית.

הנהלת התזמורת שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בנהלים. 
הנהלת התזמורת עושה כמיטב יכולתה לקיום תכנית הקונצרטים 
כפי שפורסמה. אולם מסיבות שאינן תלויות בתזמורת 
ייתכנו שינויים של הרגע האחרון. נא עקבו אחרי השינויים. 

בתקופת שעון קיץ קונצרטים במוצ"ש ובחג יחלו בשעה 
.21:00

Ticket replacement procedure   : 
1. During the season you may replace unattended  
concerts. Replacement is subject to availability. The 
orchestra does not guarantee an alternative seat at the 
same price. 

2. You may only replace one concert from the previous 
season. There is no refund in respect of unattended 
concerts.

3. A replacement ticket may not be replaced again.

4. Please contact the sales office two weeks prior to 
the desired concert. Seating will be scheduled on the 
day of the concert.

5. Ticket replacing from the Friday morning concerts 
/ Classikids concerts to The Grand series concerts / 
Special concerts / Opera is subjected to extra chargesm

Loss / Unsubscribing procedures: 
1. There is a charge of 25 NIS for Reissuing of a lost/stolen 
Subscription. Please inform the Sales office in writing of 
loss or theft.
2. For Unsubscribing, please contact the sales office by 
handing in a written request. Subject to a handling fee of 
25 NIS. Subscription can not be canceled retroactively.
The Orchestra reserves the right to make changes in 
the above mentioned procedures.

The Orchestra does its best to follow the concert 
program as advertised. However, for reasons beyond the 
orchestra's control  here may be last minute changes. 
Please follow the changes.

On Saturday night, during  daylight saving time, 
concerts will begin at 21:00.
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