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עבודת יד - עבודה באוזניים

קונצרטי פתיחת עונה בשיתוף אנסמבל
הנד וורק (קלן, גרמניה).

שני קונצרטים מיוחדים המפגישים יצירות
חדשות של חברי אנסמבל מוסיקה נובה

שנכתבו במסגרת תכנית שהות למוסיקאים 
ומלחינים בניו-המפשייר, ארה״ב ומגוון

יצירות של מלחינים בני זמננו מהרפרטואר
של אנסמבל הנד וורק הגרמני.

בתמיכת מפעל הפיס ומכון גטה
8 לספטמבר, 13:00 / 9 לספטמבר, 20:30

התיבה, תל־אביב - יפו

1x2
ערב הופעות סולו: תום סולוביציק, מעיין צדקה

13 לספטמבר, 20:30, המרכז הישראלי
לאמנות דיגיטלית, חולון

couch potatos
בכורה ליצירה חדשה של אמנון וולמן

15 לספטמבר, 13:00 / 16 לספטמבר, 20:30
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון

מספר המקומות להופעות ב־15-16 לספטמבר 
מוגבל. יש להזמין כרטיסים מראש בטלפון

03-5568792

חג המוסיקה הישראלית 

אסף שתיל: Love Triangles לסקסופון, 
אלקטרוניקה, פסנתר ושלושה משולשים

תום סולוביציק: פי המבריאים מלא -
מוסיקה נובה מארחת את תזמורת החריקות

 Partial patterns on a string :מעיין צדקה
לפסנתר, אנסמבל, קולנים וגלי סינוס
שירה לגמן: ירושלים אושרי העילאי 

לאנסמבל וצייר. על בסיס רישום מאת פול קליי
יוני ניב: חזרה פתוחה. לאנסמבל

25 לספטמבר, 12:00, מלון האמנויות אלמא, 
זכרון-יעקב, אולם ה״קיוב״

פולסה דנובא

פסטיבל תמונע. אירוע לציון 30 שנה
למוסיקה נובה לדורותיה.

מוסיקה נובה מציינת שלושים שנות פעילות 
באירוע מיוחד המשלב בין יצירות חדשות 

של חברי האנסמבל לצד יצירות מהרפרטואר 
האקספרימנטלי העכשווי והקלאסי. 

אמנים אורחים: דני מאיר - מוסיקה אלקטרונית, 
אור סיני ונדב מייזל

תאורה: רותם אלרואי, סאונד: לארס סרגל
23 לאוקטובר, 20:00, תאטרון תמונע,

תל־אביב - יפו

פסטיבל טקטוניקס

יצירות מאת רוברט אשלי
נובמבר 2017, תאטרון תמונע,

תל־אביב - יפו

Couch Potatos

מאת אמנון וולמן 
פרמיירה גרמנית של העבודה שהוצגה

במרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית, חולון 
בספטמבר 2017 בביצוע אנסמבל הנד וורק 

ואנסמבל מוסיקה נובה
17 לדצמבר, קלן, גרמניה

פסנתר וחשמל

קונצרט המוקדש לשילובים בין פסנתר 
ואלקטרוניקה על סוגיה השונים

אוצרת: שירה לגמן
דצמבר 2017, התיבה, תל־אביב - יפו

סאפפו מדברת על אהבה

יצירה משותפת של נעה פרנקל,
אביגיל ארנהיים, אמנון וולמן

יוצרים שותפים: תמר רבן, ארנסטו לוי,
רונלד בורסן

בתמיכת מפעל הפיס
5-6 לינואר 2018, בימת מיצג, תחנה 

מרכזית חדשה, תל־אביב - יפו

שדות אקוסטיים 

ערב של יצירות חדשות וישנות, הבוחנות
כיוונונים אלטרנטיביים המרחיבים את שדה 

השמיעה לאזורים בהם מעולם לא דרכה אוזן אדם
אוצרת: מעיין צדקה

פברואר 2018, התיבה, תל־אביב - יפו

״פועם בלב״

קונצרט במסגרת הסדרה המוקדשת
למוסיקה אמנותית ישראלית.

רומן האובנשטוק רמתי: דפים גרפים.
Alone 1 / Alone 2

מעיין צדקה: אוסף מיניאטורות סולניות 
שירה לגמן + אלעד שניידרמן: יצירה חדשה 

לטרמין, מטוטלות ואנסמבל 
אוצרת: שירה לגמן

21 לאפריל, מוזיאון תל־אביב

׳פילוסופיה של עוני׳

יוצרים: יוני ניב וליאור ווטרמן
משתתפים: אלכס דרול, עופר טיסר, לארס סרגל, 

תום סולוביציק, ליאור ווטרמן ונעמה שמש. 
תאורה: אורי נועם 

׳נפש הנמר׳ 

פיתוח רעיוני: תום סולוביציק
משתתפים: יוני ניב, מעיין צדקה, חנן בן סימון, 

חגית רובינשטיין, אורי נועם ומיכל סממה.

ווייצק

 בחינה עכשווית של האופרה של אלבן ברג 
במסגרת שיתוף פעולה עם גלריה בנימין.

אוצרים: תום סולוביציק ויוני ניב.
גלריה בנימין, תל־אביב - יפו

אנסמבל מוסיקה נובה
מוסיקה אקספרימנטלית ועכשווית

מהארץ ומהעולם

2017-2018
ניהול אמנותי וחברי הקולקטיב:

אמנון וולמן, שירה לגמן, יוני ניב, 
מעיין צדקה, אסף שתיל, תום סולוביציק
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