 קטגוריה ב' כלי נשיפה מעץ:טופס שופטים
רפרטואר נגינה
 סוויטה מודאלית לחליל ולפסנתר-  בלוך.א
:פרקים
L’istesso tempo (Moderato) .2
Allegro giocoso .3
 מינואט ובדינרי מתוך הסוויטה השניה לחליל ולתזמורת-  באך.ס.י
Nocturne and allegro scherzando - Philippe gaubert
פנטזיה שביעית של טלמן
S. Prokofiev sonata for flute and piano op.24, movement 1
Marin Marais - Les Folie d‘Espagne for flute and piano
Konzert fur Flote r first movement by Carl Philipp Stamitz
Fantaisie Brillante by Francois Borne
1. George Enescu- Cantabile et Presto, שני הפרקים,
2. Bach- sonata in g minor, פרק ראשון
1.  פרק א, קונצ׳רטו לפיקולו- ליברמן
2.  פרק ג, קונצ׳רטו לחליל ברה מז'ור- מוצארט
stamitz flute concerto in g major - פרק ראשון
cecile chaminade flute concertino
 קונצ'רטו ברה מינור; פרק שלישי- באך.ע.פ.ק
; פרק ראשון6 ' קונצ'רטו סולו מס- דמרסמן
Concerto in G major- Carl stamtiz פרק ראשון
Entrácte- Jacques Ibert
1. Arthur Honegger - Dance de la chevre
2. Joseph Haydn - Flute Concerto in D major:
I .Allegro moderato
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שעת נגינה
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חליל צד

11:20

חליל צד

11:30
11:40 הפסקה12:00

1.Benjamin Godard - suite de 3 morceaux- Valse
2. C.P.E Bach - sonata in a minor for solo flute, Wq 132- poco adagio
3.  שיר ספרדי-  שלושה שירים ללא מילים-פאול בן חיים
Carl Philipp Emanuel Bach- Humburger Sonate.  שני הפרקים, Presto +Alegretto,
ALBERT ROUSSEL- Joueurs de flute, Tityre פרק שני
Telemann oboe sonata for oboe il a minor, Movement , Movement 2 Paul Hindemith - sonata for oboe and piano, Movement 1
Sergey Abir, Concerto for saxophone and String, פרק ראשון
Alexander Tcherepnine, Senatine Sportive, פרק ראשון
Jaqcues Ibert - Concertino da camera 1 פרק
Robert Schumann - Adagio and Allegro, Adagio
Czardash Pedro Iturralde
Vinchi Sonata 1
1. “Solo de Concert” introduction & final by J. B. Singelee
2. Sonata No. 3 by Handel for saxophone and piano parts 1&2
F.P. Demillac. Siciliana and Tarantella.
Yuri Povolotsky. Tango Piccolo; Mazurka (12 Caprices for Solitary Musician)
 סונטה לקלרינט פרק שני- גוסטבינו
 קונצ'רטינו- וובר
concertino en mib mayor para clarinete y orchestra op 26 c.m.von.weber
the generation of hope eva vaserman margolin

P. Jeanjean- carnival of venice
פובולובסקי- zemer before day break
Solo de concours - André Messager
The Whispering Child - Eva Wasserman - Margolis
 פרק ראשון,36  קונצ'רטו לקלרינט אופוס:קרומר.פ
 פרק ראשון, סונטה לקלרינט ופסנתר:הינדמית.פ
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1. Concerto no.3
1st movement -Allegro
Carl Stmitz
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2. Carl Nielsen - fantasy for clarinet and piano
מוצרט  -קלרינט קונצ'רטו בלה מז'ור  ,פרק ראשון.
וובר קונצ'רטו  -1פרק 2
הפרק הראשון של הקונצ'רטו לקלרינט במי במול מז'ור מאת פרנץ קרומר
הפרק השני מתוך הסונטה לקלרינט ופסנתר במי במול מז'ור מאת קאמי סן-סנס
מוצרט -קונצ'רטו לקלרינט בלה מג'ור ,פרק 1
וובר -קונצ'רטו מס'  1לקלרינט בפה מינור ,פרק 1
רוברט שומאן -קטעי פנטזיה אופוס  .73פרק ראשון .
יחזקאל בראון -שלושה פרקים לקלרנית .פרק ראשון
ג'וזפה טרטיני  -קונצ'רטינו  Allegro molto .פרק שני
Robert Muczynski- time pieces (movement 1) .
)Carl Maria von weber - clarinet concerto no.1 ( movement 2
Canzona/ Taniev
gigue/Aubert
פרק ראשון ושני Telemann sonata in f moll
מוצרט פרקSonata for bassoon and cello k.2923

* הרפרטואר בטופס זה כתוב כפי שנמסר ע"י המתחרים

