
20 Concerts in Tel Aviv, Jerusalem, Haifa and elsewhere in Israel
Leading orchestras, choirs, soloists from Estonia and Israel, 

performing classical and jazz music 

Guests from Estonia: Hortus Musicus ensemble, Art Jazz Quartet, 
Collegium Musicale choir, Voces Tallinn choir, and soloists

Founder and artistic director:
Andres Mustonen

www.tallinntlv.co.il | information: 053-522-8781 | *3221 *3221 | 053-522-8781 :לפרטים | www.tallinntlv.co.il

20 קונצרטים שונים בתל אביב, ירושלים, חיפה ומקומות נוספים בישראל
מקהלות וסולנים מאסטוניה עם תזמורות, הרכבים וסולנים ישראלים בביצוע מוסיקה קלאסית וג׳אז

 אורחים מאסטוניה: אנסמבל הורטוס מוזיקוס, ארט ג׳אז קוורטט,
מקהלת קולגיום מוזיקל, מקהלת ווצ׳ס טאלין וסולנים
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אנדרס מוסטונן

TallinnTLV
פסטיבל מוסיקה אסטוני-ישראלי

 MustonenFest
TallinnTLV

פסטיבל מוסיקה אסטוני-ישראלי

 MustonenFest

12  February -  1  March
7th Estonian-Israeli music festival

1 במרץ  - 12 בפברואר 
פסטיבל מוסיקה אסטוני-ישראלי השביעי
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באך ג׳אז מוסטונן
 יום ד׳, 12.2.20

 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנויות
כרטיסים: 3221*

וריאציות גולדברג ברוח הג׳אז
רוני גינוסר, זמרת

ארט ג׳אז קוורטט )אסטוניה(:
טאבו רמל, קונטרבס • ז'אק סואר, גיטרה חשמלית
טאנל רובן, כלי הקשה • אנדרס מוסטונן, כנר ומוביל

בשיתוף עם רוני גינוסר, זמרת
יורם לכיש, אבוב

גן לב, סקסופון

גאלה
 יום ה׳, 13.2.20

 20:00 היכל התרבות, אולם צוקר, ת״א-יפו
כרטיסים: 3221*

לכבוד שבע שנים לפסטיבל - באך, ארוו פארט, 
 ויואלדי, מקהלת קולגיום מוזיקל,
ארט ג׳אז קוורטט ורביעיית כרמל

באך, ארוו פארט, ויוואלדי 
מקהלת קולגיום מוזיקל )אסטוניה(

ארט ג׳אז קוורטט )אסטוניה(
רביעיית כרמל

ענת פורט, פסנתר
קרן הדר, סופרן

יורם לכיש, אבוב
פריט איימלה, חצוצרה )אסטוניה(
איריס אויה, מצו סופרן )אסטוניה(

אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

יוהנס פסיון
 יום ו׳, 14.2.20

13:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנויות
 שבת, 15.2.20

20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנויות
 יום א׳, 16.2.20

20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון ת״א לאמנויות
 יום ג׳, 18.2.20

 20:00 אולם הנרי קראון, תאטרון ירושלים
כרטיסים: 02-5020503

י.ס. באך יוהאנס פסיון
תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים

מקהלת קולגיום מוזיקל )אסטוניה(
קרן מוצרי, סופרן )ישראל־הולנד(

איריס אויה, מצו סופרן )אסטוניה(
אנטו אוניס, טנור, אוונגליסט )אסטוניה(

אנדריק אוקסברב, טנור )אסטוניה(
ארה סאל, בס )אסטוניה(

אנדרס מוסטונן, מנצח

 רוני גינוסר&
ארט ג׳אז קוורטט

 יום ו׳, 14.2.20
 22:00 בית היוצר, נמל תל אביב

כרטיסים: 03-6113577

ארט ג׳אז קוורטט מאסטוניה 
חוברים לזמרת הבינלאומית, 

רוני גינוסר
רוני גינוסר, זמרת

ארט ג׳אז קוורטט )אסטוניה(:
טאבו רמל, קונטרבס • ז'אק סואר, גיטרה חשמלית

טאנל רובן, כלי הקשה • אנדרס מוסטונן, כינור

ויוה ויוואלדי
 יום ד׳, 19.2.20

 20:00 הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
כרטיסים: 03-5466228

 יום ה׳, 20.2.20
 19:00 קונסרבטוריון עכו

כרטיסים: 04-9956152
סינפוניות בדו מז׳ור ובסול מז׳ור 

קונצ׳רטו לכינור ברה מז׳ור
קונצ׳רטו לשני כינורות בלה מינור

קונצ׳רטו לשני כינורות ולצ׳לו
אריות ומוטטים למצו-סופרן ולתזמורת

אנסמבל סולני תל אביב
איריס אויה, מצו סופרן )אסטוניה(

ברק טל, כינור
אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

הפסטורלית
 יום ב׳, 24.2.20

 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון תל-אביב
כרטיסים: 3221*

 יום ג׳, 25.2.20
 20:00 אולם הנרי קראון, תאטרון ירושלים

כרטיסים: 1-700-70-4000

 בטהובן, באך וארוו פארט עם
התזמורת הסימפונית ירושלים

באך , גלוריה אין אקסלסיס דאו, רי״ב 191
פארט, דה פאצ׳ם דומינה

פארט, סלווה רג'ינה
בטהובן, סימפוניה מס׳ 6, פסטורלית

התזמורת הסימפונית ירושלים
מקהלת ווצ׳ס טאלין )אסטוניה(

אנדרס מוסטונן, מנצח

 מחווה
לארוו פארט

 יום ו׳, 28.2.20
 10:30 אולם קלרמונט, ת״א

כרטיסים: 03-6407047

 יום א׳, 01.3.20
 14:15 אולם הכט, אוניברסיטת חיפה

כניסה חופשית

קונצרט חגיגות 85 שנה 
להולדתו של המלחין האסטוני 

הדגול ארוו פארט
הורטוס מוזיקוס )אסטוניה(

מקהלת ווצ׳ס טאלין )אסטוניה( בתל אביב בלבד
אנדרס מוסטונן, מנצח וכינור

מקהלה בחוצות
א-קפלה | כניסה חופשית

 שישי 28.2.20
13:30, גן המוזיקה, מתחם שרונה תל אביב

מוזיקה אסטונית למקהלה 
מקהלת ווצ׳ס טאלין )אסטוניה(
מאי סימסון, מנצחת )אסטוניה(

הורטוס מוזיקוס
 יום שבת, 29.2.20

 19:00 כנסיית המשיח, שער יפו, ירושלים
כניסה חופשית

מוזיקה שמימית מימי הביניים, 
הרנסנס ובת-זמננו

הורטוס מוזיקוס )אסטוניה(
אנדרס מוסטונן, מנצח

Bach Jazz 
Mustonen
Wednesday, 12.2.20 
20:00 Reccanati, Tel-Aviv 
Museum of Art  *3221

Goldberg Variations 
in a jazzy mood
Art Jazz Quartet )Estonia(:
Taavo Remmel, double bass
Jaak Sooäär, guitar
Tanel Ruben, percussion
Andres Mustonen, violin & lead
with Roni Ginossar, singer 
Yoram Lachish, Oboe
Gan Lev, Saxophone

Gala 
Thursday, 13.2.20 
20:00 Zucker hall, Tel-Aviv  *3221

Bach, Pärt, Vivaldi 
and more
Art Jazz Quartet )Estonia(
Collegium Musicale choir )Estonia(
Carmel Quartet
Priit Aimla, Trumpet )Estonia(
Yoram Lachish, Oboe
Anat Fort, piano • Keren Hadar, soprano
Iris Oja, mezzo )Estonia(
Andres Mustonen, violin & conductor

Johannes Passion
Friday, 14.2.20 
13:00 Reccanati, Tel-Aviv Museum of Art
Saturday, 15.2.20 
20:00 Reccanati, Tel-Aviv Museum of Art
Sunday, 16.2.20 
20:00 Reccanati, Tel-Aviv Museum of Art
Tuesday, 18.2.20 
20:00 Henry Crown Hall, Jerusalem 
02-5020503

J.S. Bach 
Johannes Passion 
The Israel Camerata Jerusalem
Collegium Musicale Choir )Estonia(
Keren Motseri, soprano )Israel-Netherlands(
Iris Oja, mezzo )Estonia(
Anto Õnnis, tenor, Evangelist )Estonia(
Endrik Üksvärav, tenor )Estonia(
Aare Saal, bass )Estonia(
Andres Mustonen, conductor

Roni Ginossar & 
Art Jazz Quartet
Friday, 14.2.20 
22:00 Beit HaYotzer, Hangar 22, Tel Aviv
03-6113577

Art Jazz Quartet from 
Estonia collaborating 
with the international 
singer, Roni Ginossar
Art Jazz Quartet )Estonia(
Taavo Remmel, double bass
Jaak Sooäär, guitar
Tanel Ruben, percussion
Roni Ginossar, singer
Andres Mustonen, violin

Viva Vivaldi
Wednesday, 19.2.20 
20:00 Israel Conservatory Tel Aviv 
03-5466228
Thursday, 20.2.20 
19:00 Akko Conservatory 
04-9956152

Symphonies in C & G
Violin Concerto in D
Concerto for two violins in A minor
Concerto for two violins and cello
Arias & motets for mezzo 
and orchestra
Tel-Aviv Soloists Ensemble
Iris Oja, mezzo )Estonia(
Barak Tal, violin
Andres Mustonen, violin & conductor 

Bach Mass 
Saturday, 22.2.20 
13:00 Haifa, Greek Orthodox Church 
04-8363804
Wednesday, 26.2.20 
20:00 Reccanati, Tel-Aviv Museum of Art 
03-6077070
Thursday, 27.2.20 
20:00 Kfar Shmaryahu, Weil Auditorium  
09-9569430
Saturday, 29.2.20 
12:00 Abu Gosh, Kiryat Ye’arim Church 
09-8851521

Bach Mass in B minor  
Barrocade Ensemble
Voces Tallinn Choir )Estonia(
Yeela Avital, soprano
Alon Harari, alto
Eitan Drori, tenor
Andres Mustonen, conductor

Pastoral
Monday, 24.2.20 
20:00 Reccanati, Tel-Aviv Museum of Art 
*3221
Wednesday, 25.2.20 
20:00 Henry Crown Hall, Jerusalem 
1-700-70-4000
Bach Gloria in excelsis Deo, BWV 191
Pärt Da Pacem Domine
Pärt Salve Regina
Beethoven Symphony No. 6, Pastoral
Jerusalem Symphony Orchestra
Voces Tallinn Choir )Estonia(
Andres Mustonen, conductor

Hommage à 
Arvo Pärt
Friday, 28.2.20 
10:30 Clairmont Concert Hall, Tel Aviv 
University  03-6407047
Sunday, 01.3.20 
14:15 Hecht Hall, Haifa University 
Free Entrance
Hortus Musicus )Estonia(
Voces Tallinn Choir )Only in Tel Aviv(
Andres Mustonen, violin & conductor

Open Air Choir
À CAPPELLA | FREE ENTRANCE
Friday ,28.2.20 
13:30, Music Garden, 
Sarona Market, Tel-Aviv
Estonian choir music
Voces Tallinn Choir )Estonia(
Mai Simson, conductor

Hortus Musicus
Saturday, 29.2.20 
19:00 Christ Church, 
Jaffa Gate, Jerusalem 
Free Entrance

Heavenly music of the 
middle ages, renaissance 
and of our contemporaries
Hortus Musicus )Estonia(
Andres Mustonen, violin & conductor

The festival was made possible thanks to the generous support of Tallinn Municipality
and the Estonian Ministry of Culture and all other sponsors

פסטיבל טאלין - תל אביב התאפשר הודות לתמיכת עיריית טאלין ומשרד התרבות האסטוני

 המיסה הגדולה
של באך

 שבת, 22.2.20
 13:00 חיפה, הכנסייה היוונית אורתודוקסית

כרטיסים: 04-8363804

 יום ד׳, 26.2.20
 20:00 אולם רקאנטי, מוזיאון תל אביב

כרטיסים: 03-6077070

 יום ה׳, 27.2.20
 20:00 אולם וייל, כפר שמריהו

כרטיסים: 09-9569430

 שבת, 29.2.20
 12:00 אבו גוש, כנסיית קריית יערים

כרטיסים: 09-8851521

י. ס. באך | מיסה בסי מינור
תזמורת הבארוקדה

מקהלת ווצ׳ס טאלין )אסטוניה(
יעלה אביטל, סופרן

אלון הררי, אלט
איתן דרורי, טנור

אנדרס מוסטונן, מנצח


