
שנת 2014 נחתמה בפעילות של מוזתיקה בירושלים ובדרום הארץ, במכללת ספיר, 
שם ניגן הרכב מוזתיקה בהדרכתו של מייסד התכנית, הוויולן אברי לויתן, בפני 
סטודנטים ללימודי תרבות. בימים אלה ממש אנו במשא ומתן עם נציגי המכללה 
להידוק שיתוף הפעולה לשם הרחבת הפעילות של מוזתיקה במרחב הנגב הצפוני.

בחודש מרס יצא הרכב מוזתיקה, שוב בהדרכתו המקצועית של לויתן, לצפון הארץ, 
לשבוע מוזיקה בקיבוץ עין השופט. במהלך השבוע קיימו המוסיקאים הצעירים 
חזרות מרוכזות והופיעו ב-11 קונצרטים במוסדות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 
באזור, וכן בקונצרטים פתוחים לקהל הרחב בקיבוץ עצמו. הקונצרטים התקיימו 
במוסדות למבוגרים עם פיגור שכלי, ילדים אוטיסטים ועם פיגור קשה, מעון 
קשישים, מרכז בריאות נפש לנוער וגן ילדים. באולם בית הקשתות בקיבוץ התקיים 
קונצרט לקהל הרחב. בתכנית השתתפו אדי קוטלר בכינור, הרן מלצר בצ׳לו ואברי 

לויתן בוויולה.
בעקבות הצלחת שבוע מוזתיקה בעין השופט, חזרנו לשם לשבוע נוסף בחודש 
יוני שכלל 10 קונצרטים במוסדות דומים בקהילה ובקיבוץ. בתכנית הפעם לקחו 

חלק יובל הרץ בכינור, אייל היימן בצ׳לו ואברי לויתן בוויולה.
ביולי השתתף הרכב מוזתיקה בפעם השנייה בפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון, 
בכפר בלום, במסגרתו התקיימו 7 קונצרטים בקהילה ושני קונצרטים לקהל הפסטיבל. 
בין השאר הופיעה מוזתיקה במחלקות הדיאליזה והאונקולוגיה בבית החולים זיו 
בצפת, בבית הספר שחפים מבואות חרמון, בכיתה מיוחדת בבית הספר האזורי 
בכפר בלום, בבית ספר רננים בקרית שמונה, במפעל שיקומי למבוגרים בעיר ועוד. 
בתכנית השתתפו אורי ויסנר-לוי בכינור, מיכל בק בצ׳לו ואברי לויתן בוויולה.
מיד עם תם הפסטיבל בכפר בלום יצא הרכב מוזתיקה ישראל לקונצרטים 
בשבדיה, במסגרת פסטיבל גוטלנד. גם שם הופיע ההרכב הן בקונצרטים קהילתיים 

והן בקונצרטים פתוחים לקהל הפסטיבל. 

בחודש יוני נערכו בחינות ארציות למוסיקאים צעירים לקראת הקמתה של    
רביעיית מוזתיקה הבוגרת. לצד הרביעייה הבוגרת מתעתדת מוזתיקה ישראל 
להקים גם הרכב עתודה צעיר. שני ההרכבים יפעלו בשיתוף המרכז למוסיקה 

ירושלים ובתמיכתו. 
ההיענות לבחינות, שנערכו במרכז למוסיקה ע"ש פליציה בלומנטל, היתה 
מרשימה, ולאחר 16 חודשים פוריים ומוצלחים, עשירים בפעילות מגוונת של 
הרכבי מוזתיקה בחדרי החזרות, בקונצרטים בקהילה ובאולמות הקונצרטים, אנו 

שמחים לבשר על ייסודה של רביעיית מוזתיקה ישראל.
חברי רביעיית מוזתיקה ישראל לשנת  2015-16 הם: טל פירשט (כינור), 

אנה זיגרייך (כינור), יואב יצקן (ויולה) ואוריה טוטר (צ'לו). 
רביעיית מוזתיקה ישראל תחל את תכנית הלימודים בספטמבר 2015, בהדרכת 
חברי הרביעייה הירושלמית. היא תשתתף בפסטיבל הבינלאומי השני של מוזתיקה 
בישראל באוקטובר והחל מדצמבר תצא גם לקונצרטים קהילתיים באופן קבוע. 

הרכב העתודה הצעירה יחל את פעילותו בחודש נובמבר.
בנוסף, במסגרת שיתוף הפעולה בין מוזתיקה ישראל לאקדמיה למוסיקה ולמחול 
בירושלים, ייצא הרכב קאמרי נבחר מטעם האקדמיה לקונצרטים קהילתיים 

בירושלים ובסביבותיה אשר יתואמו על ידי מוזתיקה. 

בחלוף שנה מאז פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי הראשון בישראל, נחזור ונערוך 
את הפסטיבל השני.

פסטיבל מוזתיקה הבינלאומי למוסיקה קאמרית בקהילה 2015 יתקיים מה-16 
ועד ה-25 באוקטובר.

ישתתפו בפסטיבל 14 מוסיקאים מהארץ ומהעולם, מדריכים וסטודנטים, אשר 
ינגנו יחדיו בהרכבים שונים במרכז הארץ ובדרומה כ-20 קונצרטים בקהילה 

ולקהל הרחב. 
מדריכים:

רועי שילוח, כינור
סרגיי אוסטרובסקי, כינור

אברי לויתן, ויולה 
אורפאו מנדוצי, צ'לו
מוסיקאים צעירים:

טל פירשט (ישראל), כינור | אלווירה ון גרונינגן (הולנד), כינור | הנריק ניימרק 
מיירס (שבדיה), כינור  | אנה זיגרייך (ישראל), כינור | לארה פרננדס פונסה 
(ספרד), ויולה | אליסיה סלאס רואיז (ספרד), ויולה | יואב יצקן (ישראל), ויולה 
| הרן מלצר (ישראל), צ׳לו | אוריה טוטר (ישראל), צ׳לו | ולרי ורסטיוק (מולדובה, 

שוויץ), צ׳לו
רפרטואר הפסטיבל יכלול חמישיות ושישיות כלי קשת מאת מוצרט, ברהמס, 
צ'ייקובסקי וריכרד שטראוס ויצירות נוספות להרכבי כלי קשת קטנים יותר. 

יתקיימו שלושה קונצרטים פתוחים לקהל:
יום רביעי ה-21 באוקטובר, קונסרבטוריון באר שבע ב-20:00.

יום שישי ה-23 באוקטובר, הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב, 
ב-12:00.

שבת ה-24 באוקטובר, הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה בתל אביב, 21:00, 
במסגרת הסדרה הקאמרית למנויים.

מידע מפורט ניתן יהיה למצוא באתר מוזתיקה ובפייסבוק.

מוזתיקה היא תכנית חינוכית בינלאומית חדשה המובילה רעיון פורץ דרך לשינוי 
החינוך המוסיקלי הקלאסי, לפיו המעורבות החברתית של מוסיקאים צעירים 
מצטיינים היא חלק מהותי ובלתי נפרד מחינוכם המוסיקלי למצוינות. במסגרת 
תכנית זו מנגנים מוסיקאים צעירים, הזוכים להדרכה מטובי המוסיקאים בארץ 
ובעולם, רפרטואר קלאסי ברמה הגבוהה ביותר לאוכלוסיות מגוונות, בדגש על 

בעלי צרכים מיוחדים. 
מוזתיקה מציעה מפגש אנושי הדדי של נתינה וקבלה, ומתייחדת בחיבור הבלתי 
אמצעי ובהשפעה האישית והחברתית ההדדית שהיא מטפחת בין מוסיקאים צעירים 
לבין קבוצות אוכלוסיה שונות ומגוונות בחברה הישראלית. האוכלוסיות המגוונות 
מספקות לנגנים הצעירים הזדמנויות רבות לפתח את כישורי ההופעה בפני קהל, 
בעוד המוסיקאים הצעירים מספקים לאוכלוסיות אלה חוויות אמנותיות שאינן 
נגישות עבורן על פי רוב. יש להדגיש שהקונצרטים לקהילה מנוגנים במוסדות 
עצמם, והודות לכך מאפשרים נגישות מלאה. הן המוסיקאים הצעירים, הן אותם 
קהלים בעלי צרכים מיוחדים והן החברה הישראלית בכללה יוצאים נשכרים.                                                                                                                          
בכל היבטיה מעלה תכנית מוזתיקה על נס את השיתוף, הדיאלוג וההקשבה – 
ערכים מובהקים של המוסיקה הקאמרית, מחד גיסא, ושל חברה סולידרית מתוקנת, 

מאידך גיסא.
עד כה הופיעו נגני מוזתיקה, בין היתר במוסדות כמו אילן, אקי״ם, אלו״ט, בית 
איזי שפירא, בית הכלא מעשיהו, מחלקות סגורות בבתי חולים פסיכיאטרים, מועדוני 
קשישים, מועדונים לניצולי שואה, בתי ספר לעיוורים, מוסדות לנוער בסיכון, 
מוסדות לטיפול באוטיסטים ורבים אחרים. מאז הקמתה בישראל, בפברואר 2014, 
ערכה מוזתיקה 69 קונצרטים במוסדות שונים ברחבי הארץ, בהשתתפות 20 מוסיקאים 
שונים מהארץ ומהעולם, בפני 4,000  מאזינים. מרבית הקונצרטים נערכו במוסדות 
קהילה, חינוך, בריאות ורווחה, ומקצתם באולמות קונצרטים בתל-אביב (אודיטוריום 
הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה), בירושלים (אולם ימק"א), בעין השופט (בית 

הקשתות) וכן בפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון בכפר בלום.

חדשות מוזתיקה ישראל, אוגוסט 2015
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