
 ' כלי נשיפה מעץ אקטגוריה  טופס שופטים:

 רפרטואר נגינה  כלי נגינה  שעת נגינה 

 חליל צד  14:50
Pergolesi concerto in G major, pt.1  
Philippe gaubert - Madrigal   

 חליל צד  15:00
J.S. Bach: Partita In A minor BWV 1013 - Allemande  
W.A. Mozart: Concerto in G major K.313 - 3rd movement  

 חליל צד  15:10
Carl Stamits - Concerto in G major, opus 29 for flute and piano. פרק ראשון 
Georges Enesco - Cantabile et Presto 

 חליל צד  15:20
 K315אנדנטה לחליל ותזמורת  -מוצרט 

 אופרגאר.   -דוןז'ון יוהנס 
   1בסול מינור פרק  4בלווה סונטה 

 חליל צד  15:30
Haydn flute concerto in D major    1st mv. 
Aharon Harlap-scenes of Jerusalem for flute and piano- 

 חליל צד  15:40
Jean-Louis Tulou, Grand Solo in e minor  
Johan Sebastian Bach, Sinfonia in b minor BWV 209  

 חליל צד  15:50
 דוניצטי סונטה

   1פולנק סונטה, פרק  

  ,J. Haydn - Gypsy Rondo סקסופון  16:00
J.B Singelèe - Concertino, 

 סקסופון  16:10
 .פורפורי של ואלסים.י. שטראוס .1
 .שתי הלחנות בנות ימינו. ש. דינקין ועיבוד מאת י. פולובצקי .2

 סקסופון  16:20

 שלושה שירים ללא מילים של פאול בן חיים:
 . נעימה  1
 . בלאדה  2

Eugene Bozza - Aria pour Saxophone    

 קלרינט 16:30

1. Pepperino  
R.M.Endresen 
2. Clarinet concerto in b flat major 
Franz Anton Dimmler 



 Concerto for clarinet no.7 part 1 - carl stamitz קלרינט 16:40
Romance - Tschaikowsky 

16:50-
   הפסקה    17:10

 קלרינט  17:10

1. Little concerto 
 James Collis המלחין

1פרק   - Allegro moderto 
  
2. Variations 
 Baklanova המלחינה

 קלרינט  17:20
 .k.622פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לקלרינט מאת מוצרט, מספר 

 פרק ראשון  מתוך שלושה פרקים לקלרינט מאת יחזקאל בראון.

 קלרינט  17:30
C.M.Weber- clarinet concerto no.1, mov.3 
A.Giampieri- il cernevale di venezia 

 קלרינט  17:40
 ון , פרק ראש3קארל שטאמיץ, קונצ'רטו מספר 

 4-ו 3ג'וזפה טרטיני, קונצ'רטינו, פרקים 

 קלרינט  17:50
Weber, Concertino.  
Bara, Piece in g-moll 

 קלרינט  18:00
Weber - Concertino For Clarinet And Orchestra Op.26 
Danzi sonata 2nd movment 

 קלרינט  18:10
Hungarian Dance no 5 Brahms  
Fuga Liadov 

 קלרינט  18:20

 לרגו -קונצרטינו  -א. טרטיני 
 בלדה  -שלושה שירים ללא מילים  -ב. בן חיים 

 פרלוד  -בגטלות  5 -ג. פינזי 

 קלרינט  18:30
 . 3, 2סונטה לקלרינט, פרק  -,. סן סנס 3קונצרטו לקלרינט, פרק  -דימלר 

 ירים ללא מילים, נעימה שלושה ש -בן חיים 



 קלרינט  18:40

 פרק ראשון. -167סונטה לקלרינט אופ.  -ק. סן סנס
 פרק שלישי.-קונצ׳רטו לקלרינט בסי במול מז׳ור -א.דימלר

 כל היצירה במלואה.  -גילגולו של ניגון-י.בראון

 קלרינט  18:50
 48ובר, פרק שלישי, גרנד דואו קונצ'רטנטה אופ. 

 " מתוך היסטוריה של הטנגו. 1930פיאצולה, "קפה  

 קלרינט  19:00

Gigue from Suite in the old style  by Charles Lloyd  
Fantasy (Fantasistykke) by Carl Nielsen |  
Prelude from The Victorian Kitchen Garden Suite by Paul Reade 

 אבוב  19:10
Cimarosa - Concerto for oboe and strings - I, II. 
G.P.Telemann - Sonata in a minor - III, IV 

 

 

 

 ים הרפרטואר בטופס זה כתוב כפי שנמסר ע"י המתחר  *

 


