
מייסד ומנהל אמנותי: אנדרס מוסטונן

www.tallinntlv.co.il

TallinnTLV
פסטיבל מוסיקה אסטוני-ישראלי

 MustonenFest

אורחים מאסטוניה: מקהלת קולגיום מוזיקאלה בניצוח אנדריק איקסווראב | מקהלת הבנות מּוּבָה של בית 
 הספר למוזיקה ובלט של טאלין בניצוחה של אינגריד גורביץ׳ | הסולנים הצעירים ָטאֶהה-לֶיִיְ ליב )פסנתר(
הנס כריסטיאן אביק )כינור( | קרולינה אביק )פסנתר( המנצח הנרי כריסטופר אביק | זמרי האופרה קאדי פלאס 
 ואנטו אוניס ז׳ק סואר )גיטרה, מלחין( | טאבו רמל )בס, מלחין( | איבו סילמה )פסנתר( אנסמבל הורטוס מוזיקוס

מנהל אומנותי ומנצח אנדרס מוסטונן

 בהשתתפות: תזמורת הקאמרטה הישראלית עם אבנר בירון | בארוקדה | אנסמבל סולני תל אביב | מקהלת בת-קול 
בניצוח ענת מורג מקהלת מורן | גיל שוחט )פסנתר( | ניסים לוגסי )שירה מסורתית( נירי שדה )חליל נאי( | רוני גינוסר 

)מלחינה, פסנתר ושירה( | רינת אבישר )קונטרבס(

אודה לסנטה ססיליה
 מלחינים אסטונים בני-זמננו 

לצד המלחינים האהובים מתקופת הבארוק 
רביעי, 8.2.23 • 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנות  -לכרטיסים-

חמישי, 9.2.23 • 20:00 אודיטוריום וייל, כפר שמריהו  -לכרטיסים-
שישי, 10.2.23 • 12:00 אולם לאה רבין, רוקח 77, תל אביב  -לכרטיסים-

שבת, 11.2.23 • 20:00 אודיטוריום רפפורט, חיפה  -לכרטיסים-

 פ. אוסברג "מוזיקה"
 א. פרט "הבתולה ואם האלוהים"

 ג. פ. טלמן קונצ'רטו לשלוש חצוצרות וטימפני
ג. פ. הנדל אודה לסנטה ססיליה

אנסמבל בארוקדה
אנסמבל זמרי מורן, ניהול מוזיקלי נעמי פארן, מנצח: תם קרני

עינת ארונשטיין, סופרן
איתן דרורי, טנור

אנדרס מוסטונן, מנצח

כוכבים עולים
 כוכבים אסטונים צעירים מבצעים מוזיקה 

מאת מנדלסון הצעיר והמלחינה הצעירה הבה סדראן 
שישי, 10.2.23 • 12:00 אולם ימק״א הבינלאומית, ירושלים  -לכרטיסים-
שבת, 11.2.23 • 20:30 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנות  -לכרטיסים-

 מנדלסון קונצ'רטו לכינור, פסנתר וכלי מיתר
הבה סדראן מעל

 הקאמרטה הישראלית ירושלים
הנס כריסטיאן אביק, כינור 

 ָטאֶהה-ֶלִיְי ליב, פסנתר
הנרי כריסטופר אביק, מנצח

הרמוניה חדשה
חגיגה קאמרית עם וירטואוזים אסטונים צעירים

שני, 13.2.23 • 20:00 סטודיו אנט, תל אביב  -לכרטיסים-

יצירות מאת באך, פרט, אלר, בלוך, אנסקו
ָטאֶהה-ֶלִיְי ליב, פסנתר

דואו הנס כריסטיאן אביק, כינור
קרולינה אביק,  פסנתר

מיתרים של תשוקה
 אוויר פסגות במפגש בין שני ענקי מוזיקה: 

 הכנר והמנצח הבינלאומי אנדרס מוסטונן 
והמלחין, הפסנתרן והמנצח אהוב הקהל גיל שוחט

שישי, 17.2.23 • 13:00 אולם אסיא, מוזיאון תל אביב לאמנות  -לכרטיסים-
שבת, 18.2.23 • 21:30 מרכז אמנויות אלמא, זכרון יעקב  -לכרטיסים-

 יצירות מאת פארט, באך-שומאן,
מוצארט, ראוול, ברהמס

גיל שוחט, פסנתר
אנדרס מוסטונן, כינור

המיסה הגדולה של באך
 יצירת המופת המונומנטלית של באך, עם סולנים בינלאומיים 

והקולות השמימיים של המקהלה האסטונית
ראשון, 19.2.23 • 20:00 אולם הנרי קראון, תיאטרון ירושלים  -לכרטיסים-

שני, 20.2.23 • 20:00 בית האופרה, המשכן לאמנויות הבמה, ת״א  -לכרטיסים-
הקאמרטה הישראלית ירושלים

קולגיום מוזיקאלה )אסטוניה(
חסנה בנאני )מרוקו-צרפת(, סופרן 

עודד רייך, בריטון 
מרטן אנגלצ'וס )הולנד(, קונטרה טנור 

תומס הובס )בריטניה(, טנור
אבנר בירון, מנצח

פניני ערב
 מיטב היצירות למקהלה מויליאם בירד 

עד גלינה גריגורייבה בת-זמננו 
שישי, 17.2.23 • 20:30 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, ת״א   -לכרטיסים-

שלישי, 21.2.23 • 20:00 רח' שטראוס 1, קונסרבטוריון עכו   -04-9956152-
קולגיום מוזיקאלה )אסטוניה(

אנדריק איקסווראב, מנצח
אנדרס מוסטונן, כינור

בנות יחד | א-קפלה
מקהלת מּוָּבה מאסטוניה חוברת למקהלת בת קול הישראלית 

ברפרטואר ממיטב מסורת השירה האסטונית
חמישי, 2.3.23 • 20:00 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, ת״א  -לכרטיסים-

 מקהלת הנערות בת קול
בניצוחה של ענת מורג
 מקהלת הנערות מּוָּבה

בניצוחה של אינגריד קורביץ

שיר המעלות לדוד | א-קפלה
שישי, 3.3.23 • 13:00 כנסיית המשיח, שער יפו, ירושלים   -כניסה חופשית-

ארוו פרט ומיטב הרפרטואר הרוחני למקהלה
 מקהלת הנערות מּוָּבה

אינגריד קורביץ, מנצחת

רוני וחברים
חיבור ייחודי בין הזמרת והיוצרת רוני גינוסר לאמני הג׳אז 

האסטונים בחומרים מקוריים ובמחווה מפתיעה לבאך
שישי, 3.3.23 • 21:00 בית היוצר נמל תל אביב  -לכרטיסים-

 רוני גינוסר, זמרת ויוצרת
ז'אק סואר, גיטרה חשמלית ויוצר

טאבו רמל, קונטרבס ויוצר
רינת אבישר, קונטרבס

הכל סביב באך
 קונצ׳רטו לכינור מאת באך בעיבוד לגיטרה חשמלית ולפסנתר, 

והמלחין האסטוני קיריליוס ְקֵרק
ראשון, 5.3.23 • 14:15 אודיטוריום הכט, מגדל אשכול, חיפה  -כניסה חופשית-

ז'אק סואר, גיטרה חשמלית
איבו סילמה, פסנתר, עוגב

מקהלת הבנות מּוָּבה
אינגריד קורביץ, מנצחת

מסע בין צבעים
אירופה של ימי הביניים בצבעים אוריינטלים

שלישי, 7.3.23 • 20:00 סטודיו אנט, שביל המרץ 2, תל אביב  -לכרטיסים-
חמישי, 9.3.22 • 20:00 המוזיאון לאמנות האסלאם ירושלים  -לכרטיסים-

הורטוס מוזיקוס
ניסים לוגסי, שירה

נירי שדה, חליל נאי, שירה
אנדרס מוסטונן, מנהל אומנותי ומנצח

בעקבות ישו
ממוזיקת החצרות של הבארוק ליצירות בנות-זמננו בכלים עתיקים

רביעי, 8.3.23 • 20:00 הכנסייה האנגליקנית, נצרת  -לכרטיסים-

שיץ, מונטרוורדי, טולבה, ארוו פרט
 אנסמבל הורטוס מוזיקוס

אנדרס מוסטונן, מנהל אומנותי ומנצח

חגיגה של אופרה מוקדמת
תזמורת קאמרית וסולנים בחגיגה בארוקית ווקאלית

שבת, 11.3.23 • 20:30 אולם רפפורט, חיפה  -לכרטיסים-
ראשון, 12.3.23 • 20:30 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, ת״א  -לכרטיסים-

 לולי מוזיקה למחזה ״גם הוא באצילים״
 פרסל ״מלכת הפיות״

מיצירות ראמו ושרפנטייה
סולני תל אביב

קדי פלאס, סופרן )אסטוניה(
אנטו אוניס, טנור )אסטוניה(
אנדרס מוסטונן, כינור ומנצח

פסטיבל
אבו גוש

https://tickets.tamuseum.org.il/%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%94_-_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94?id=81660
https://tickets.tamuseum.org.il/%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%94_-_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94?id=81660
https://weilcenter.smarticket.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%94-_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94/?id=911
https://weilcenter.smarticket.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%94-_%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94/?id=911
https://barrocade.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%7C_Ode_for_St._Cecilia_s/?id=29
https://barrocade.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%7C_Ode_for_St._Cecilia_s/?id=29
https://barrocade.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%7C_Ode_for_St._Cecilia_s/?id=34
https://barrocade.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%94_%D7%A1%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%7C_Ode_for_St._Cecilia_s/?id=34
https://jcamerata.pres.global/order/456?_ga=2.208710097.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/456?_ga=2.208710097.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/455?_ga=2.208710097.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/455?_ga=2.208710097.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://ticks.co.il/event.php?i=Mw9TYhqzVv1
https://ticks.co.il/event.php?i=Mw9TYhqzVv1
https://www.tallinntlv.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.tallinntlv.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.tallinntlv.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.tallinntlv.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%94
https://jcamerata.pres.global/order/393?_ga=2.109120710.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/393?_ga=2.109120710.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/394?_ga=2.78825815.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://jcamerata.pres.global/order/394?_ga=2.78825815.2105915688.1673943810-210761351.1671447174
https://www.icm.org.il/event/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a7%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%95/
https://www.icm.org.il/event/%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a7%d7%94%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%91%d7%9c-%d7%9e%d7%95/
https://icm.pres.global/order/507
https://icm.pres.global/order/507
https://bama.acum.org.il/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://bama.acum.org.il/%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://fbmc.co.il/show/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://fbmc.co.il/show/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://islamicart.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D_-_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%9F?id=15873
https://islamicart.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D_-_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%9F?id=15873
https://www.goshow.co.il/show/order/13630/37356
https://www.goshow.co.il/show/order/13630/37356
https://tickchak.co.il/30416
https://tickchak.co.il/30416
https://tickchak.co.il/30415
https://tickchak.co.il/30415

