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מוזיקה אסטוני-ישראלי התשיעי פסטיבל 

TallinnTLV
פסטיבל מוסיקה אסטוני-ישראלי

 MustonenFest

הפסטיבל ה-9 בסימן חגיגות 50 שנה לאנסמבל האסטוני הורטוס 
מוזיקוס במוזיקה עכשווית באוניברסיטת חיפה, חגיגה אוריינטלית 
בירושלים, מוזיקת ימי הביניים בצפת, ומוזיקה גרמנית בתל אביב.

סולנים מאסטוניה: זמרת הסופרן מהאירוויזיון, אלינה נטשייבה, החלילנית 
סירט סואי, וזמר הטנור לוק רוברט | תזמורות מישראל: הבארוקדה, 

התזמורות הקאמרטה  ותזמורת הבארוק ירושלים. מייסד ומנהל אמנותי: אנדרס מוסטונן

גשר בין תקופות
 ראשון, 13.3.22 • 14:15

אודיטוריום הכט, מגדל אשכול, אבא חושי 199, חיפה

כניסה חופשית

 יצירות מאת מונטרוורדי, קאומן,
ברדנשווילי, פארט, שטיינברג

הורטוס מוזיקוס | אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

שיץ ובני דֹורֹו
שני, 14.3.22 • 20:00 אולם ימק"א הבינלאומית, ירושלים

 שלישי, 15.03.22 • 20:00 אולם צוקר, היכל התרבות
תל אביב • פסטיבל באך 22 | כרטיסים: 6119*

 יצירותיו של היינריך שיץ, סמואל שיידט,
יוהאן הרמן שיין, מיכאל פרטוריוס ועוד

 תזמורת הבארוק ירושלים
הורטוס מוזיקוס | אנדרס מוסטונן, מנצח

נגינות בעלייה
 רביעי, 16.3.22 • 20:30

מקאמאת מרכז למוזיקה, צפת | כרטיסים: 077-2345719

אירופה של ימי הביניים וארצות המזרח התיכון

הורטוס מוזיקוס
אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

חגיגה אוריינטלית
 חמישי, 17.3.22 • 20:00 בית הנסן,

 המוזיאון לאמנות האסלאם תיאטרון ירושלים
כרטיסים: 02-5661291

מוזיקה ים תיכונית

 הורטוס מוזיקוס | אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

פניני המוסיקה הקאמרית
 רביעי, 23.3.22 • 20:30 בימת הנוער, בית העם, רחובות

beithaam.co.il | 08-9232200 :כרטיסים

באך, ויואלדי, מוצארט, שוסטקוביץ׳

אנדרס מוסטונן, כינור
נטשה שר, כינור

איבו סילמה, פסנתר
טאבו רמל, בס

מזמורי הכתרה
שבת, 19.2.22 • 12:00 הכנסיה הקתולית , עין דור 23 חיפה | 04-8363804
רביעי, 23.2.22 • 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנות | 03-6077070

חמישי, 24.2.22 • 20:00 אודיטוריום וייל, כפר שמריהו | 09-9569430
שישי, 25.2.22 • 14:00 אולם לאה רבין, רוקח 77, תל אביב | 09-8851521

יצירות מאת הנדל ופרסל

אנסמבל בארוקדה
 יעלה אביטל / תום בן – ישי, סופרן

אלון הררי / רונה שרירה, אלט
 דורון פלורנטין / אורי בצ'קו, טנור
יאיר פולישוק/ נועם היינץ, בריטון

שי קריבוס, אבוב
אנדרס מוסטונן, מנצח

רק באך י.ס באך, סונטות לכינור
 ראשון, 27.2.22 • 20:00

מרכז המוסיקה הים האדום, אילת

כניסה חופשית

י.ס באך, סונטות 1003, 1005

אנדרס מוסטונן, כינור

חגיגה אסטונית
חמישי 03.03.22 • 20:30 מרכז התרבות סביון | לכרטיסים 8234*

שישי 4.3.22 • 12:00 מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא, זכרון יעקב
שבת 5.3.22 • 20:00 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנות

 ראשון 6.3.22 • 20:00 אולם ימק״א הבינלאומית, ירושלים
jcamerata.com | 02-5020503 :לכרטיסים

חגיגה אסטונית עם זמרת הסופרן 
הבלתי נשכחת מאירוויזיון 2018, עם 

זמר הטנור הקנדי העולה, החלילנית, 
זוכת תחרות "כוכבי המוזיקה 

הקלאסית" אסטוניה 2020

 מוצרט, אדולף אדם, מטיסן,
 יאן ראטס ואריות אהובות

מאת ורדי, סטרדלה ומוצרט

  הקאמרטה הישראלית ירושלים

אלינה נטשייבה, סופרן 
 לוק רוברט, טנור )קנדה/אסטוניה(

 סירט סואי, חליל
אנדרס מוסטונן, מנצח


