
 עץ קטגוריה ד' כלי נשיפה מ  טופס שופטים:

 רפרטואר נגינה  כלי נגינה  שעת נגינה 

09:30 
 אבוב 

Benjamin Britten Temporal variations 
schumann 3 romances for oboe & piano-1st romance 

09:40 
 אבוב 

Lebrun Obos Concero in D minor first movement   
Vivaldi Oboe Concerto in A minor second movement.  

09:50 
 אבוב 

Haydn oboe concerto mov.1 -  
Saint saens oboe sonata - mov.1,2  

10:00 
 בסון 

Gabriel Pierné - Solo de concert, Op. 35, 
Yohann Friedrich Fasch - Sonata in C, mov. 1,2 , 

10:10 

 בסון 

Hummel Grand concerto for bassoon - 1st mvt.  
Alexandre Tansman: sonatine for bassoon and piano: 1st mvt.- allegro con moto  
2nd mvt.- Largo cantabile  

10:20 
 חליל צד 

Ibert, Flute Concerto, First movement,  
C.F.B Flute sonata in A minor, 1st mov 

10:30 

 חליל צד 

 
Mozart Concerto for flute in G major 1st movement  
Vivaldi flute concerto g minor 1st and 2nd movements  

 ביטול  טול בי 10:40

10:50 

 חליל צד 
 ( .  adagio ma non troppoפרק שני ) k.314ברה מז'ור  2קונצ'רטו לחליל מספר   -מוצרט 

 (  rondo russo - allegro vivace  scherzando)  3קונצ'רטו לחליל במי מינור פרק  -ס. מרקדנטה 

11:00 

 חליל צד 

 
telemann fantasia no. 1 
Hindemith sonata for flute and piano 1st movement  

11:10 
 קלרינט 

 בפה מינור,    1מספר  120סונטה לקלרינט ופסנתר אופוס   -יוהאנס ברהמס 
 ,  2שלושה קטעים לקלרינט סולו, פרק  -איגור סטרווינסקי 

11:20 
 קלרינט 

J. Brahms - Sonata for clarinet and piano op.120 no.1, 2nd movemen 
A. Messager - Solo de Concours  



11:30-
   הפסקה  12:00

12:00 

 קלרינט 

 Francis Poulenc Sonata for clarinet and piano  III. Allegro con fuoco  
 Robert Schumann 3 Romances for Clarinet and piano - I. Nicht schnell 
Louis Spohr - Clarinet Concerto No.1  II. Adagio 

12:10 
 קלרינט 

Donizetti - Studio Primo,. 
Chausson - Andante et Allegro,  

12:20 
 קלרינט 

 3  -,2קטעי פנטזיה,   -שומאן
Igor Stravinsky - Three Pieces for Clarinet (1919  ) 

12:30 
 קלרינט 

L.spohr concerto 1 1st mvmt.  
Widmann fantasie  

 ביטול   ביטול   12:40

12:50 
 קלרינט 

Weber - Grand duo concertant op.48 - 1st mvt 
Yehezkiel Braun - Three Movements for clarinet - 1st and 2nd mvts,  

13:00 
 קלרינט 

 יחזקאל בראון   -היפרבולה 
Solo de concours - André Messager   

13:10 
 קלרינט 

I. Stravinsky- 3 Pieces for Clarinet Solo 
J. Brahms- Sonata for Clarinet and Piano in Eb major- 1st mov 

13:20 
 קלרינט 

 , 2-ו  1קונצ'רטו לקלרינט, מיתרים ובסו קונטינואו, פרקים   -מולטר 
 ,  2 -ו 1שלושה קטעים לקלרינט סולו, קטעים  -סטרווינסקי 

13:30 
 קלרינט 

 לקלרינט ולפסנתר פרק ראשון, ברהמס    2סונטה מס 
 , וויליאם סמית 2ו 1חמישה קטעים לקלרינט פרקים 

13:40 
 סקסופון 

Romance no 1 Schuman  
Gate - Graham Fitkin 

 

 

 

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


