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שגרירות צרפת בישראל והמכונים הצרפתיים בתל-אביב, באר-שבע, 

ירושלים וחיפה, מארחים חמישה סולנים בוגרי הקונסרבטוריון הלאומי 

למוסיקה בפריז )CNSMDP( לעונת מוסיקה קלאסית יוצאת דופן.

 

מסע רפרטוארי משל שופן, בטהובן, ברהמס, ראמו, שוברט, בריו 

וליסט, במהלכו יוכל הקהל הישראלי להתענג על מצוינות אמנותית 

ולהיחשף לדור חדש של הכשרה צרפתית בהופעות באופרה ובבית 

פליציה בלומנטל בתל-אביב, במרכז למוסיקה בירושלים,  במרכז 

רפפורט בחיפה, ובקונסרבטוריון ובסינפנייטה בבאר-שבע.

L’Ambassade de France en Israël et les Instituts Français de Tel Aviv, Beer Sheva, 
Jérusalem et Haifa invitent en Israël cinq solistes formés au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris )CNSMDP( pour une saison classique exceptionnelle.
 
Autour des répertoires de Chopin, Beethoven, Brahms, Rameau, Schubert, Bério et 
Liszt, le public israélien aura le plaisir de découvrir l’excellence artistique et la nouvelle 
génération de formation française au cours d’une tournée à l’Opéra et au centre Felicja 
Blumental de Tel-Aviv, au Jérusalem Music Center, à l’Auditorium Rappaport de Haifa, 
à la Sinfonietta et au Conservatoire S. Rubin de Beer Sheva et au Jerusalem Music 
Center.

 “The  French 
Notes“

נובמבר 2010 - מרץ 2011

Saison musicale
“The French Notes” 

Novembre 2010 - Mars 2011
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אריק ארץ’ 

אריק ארץ’, וירטואוז צעיר בן 27, נולד בצרפת. 

הוא התקבל לקונסרבטוריון הלאומי למוסיקה 

בפריז בגיל 14 והשתתף בכיתותיהם של 

ניקולא אנג’ליק ורוג’ה מוררו. הוא זכה במספר 

רב של פרסים לאומיים ובינלאומיים ביניהם 

תחרות המוסיקה הקלאסית בג’נבה )פרס 

שופטים מיוחד לשנת 2006( ותחרות מריה 

קאלאס ברצלונה ב-2007 )פרס שופטים 

מיוחד, פה אחד(. 

הוא הופיע רבות בצרפת, בין היתר בתיאטרון 

שאנז אליזה בפריז, בפסטיבל רדיו פרנס, 

בהיכל הקורום במונפלייה, בפסטיבל שופן 

בנוהנט עם הרביעייה הפילהרמונית של ברלין 

ובחו”ל Steinway Hall בלונדון.

מקוריות הסגנון שלו ובגרותו המוזיקלית 

המדהימה הן התכונות שמייחדות אותו 

מפסנתרנים אחרים בני דורו. 

לרגל מלאת מאתיים שנה להולדתו של 

פרדריק שופן, קונצרט עם אריק ארץ’ 

והפסנתרן קז’ישטוף יבלונסקי ז’בלונסקי, 

בתל-אביב, חיפה ובאר-שבע

Eric Artz

Jeune virtuose de 27 ans, Eric Artz est 
né en France. Il entre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris à l’âge de 14 ans. Il est lauréat 
de nombreux concours nationaux 
et internationaux dont le concours  
de Genève )prix spécial du jury en 
2006( et le concours Maria Canals 
de Barcelone en 2007 )prix spécial 
à l’unanimité du jury(. 
Il s’est produit en France et notamment 
au théâtre des Champs Elysées à Paris, 
au festival de Radio France, au Corum 
de Montpellier, au festival Chopin à 
Nohan avec le Quintette Philharmonique 
de Berlin et à l’étranger  au Stenway 
Hall de Londres.
L’originalité de son style et son 
impressionnante maturité musicale 
lui ont permis de se distinguer parmi 
les pianistes de sa génération. 

A l’occasion du bicentenaire de la 
naissance de Frédéric Chopin, Eric 
Artz  est en concert avec le pianiste 
polonais Krzysztof Jablonski à Tel-
Aviv, Haïfa et Beer Sheva.

Novembreנובמבר

Récital Eric Artz et Krzysztof Jablonski
Chopin
Nocturne opus 9 n°1 in B Flat minor 
Scherzo Opus 20 No.1 in b minor 
Nocturne in c sharp minor )posthumously published( 
Etude Opus 10 No. 12 in c minor 
Nocturne Opus 9 No. 2 in E Flat Major 
Fantasy Impromptu Opus 66 in c sharp minor 
Waltz No. 9 ) opus 69 n°1( in A Flat Major 
Waltz No. 6  ) opus 64 n°1( in D Flat Major 
Polonaise Heroique Opus 53 in A Flat Major 

Récital Eric Artz à Jérusalem
Schubert
Impromptu n°2 op 90 en mi b majeur 
Impromptu n3 op 90 en sol b majeur
 
Chopin
Etude n°12 op10 en do mineur 
Nocturne Posthume en do# mineur 
Nocturne n°2 op9 en mi b majeur 
Polonaise Héroïque en la b majeur
 
Rachmaninov 
Prélude n°5 en sol mineur
 
Liszt 
Consolation n°3 en réb majeur 
Rhapsodie hongroise n°13 
Rhapsodie hongroise n°2

רסיטל אריק ארץ’ וקז’ישטוף יבלונסקי

שופן 

נוקטורנו אופוס 9 מספר 1 בסי במול מינור 

 סקרצו אופוס 20 מספר 1 בסי מינור 

נוקטורנו בדו דייז מינור )פורסם לאחר מותו של המלחין( 

אטיוד אופוס 10 מספר 12 בדו מינור 

נוקטורנו אופוס 9 מספר 2 במי במול מז’ור 

פנטסיה אימפרומפטו אופוס 66 בדו דייז מינור 

וולס מספר 9 )אופוס 69 מספר 1( בלה במול מז’ור 

ולס מספר 6 )אופוס 61 מספר 1( ברה במול מז’ור 

פולונז הרואי אופוס 53 בלה במול מז’ור 

רסיטל אריק ארץ’ בירושלים 

שוברט 
אימפרומפטי מס’ 2, אופוס 90 במי במול מז’ור
אימפרומטי מס’ 3, אופוס 90 בסול במול מז’ור

שופן 

אטיוד מס’ 12, אופוס 10 בדו מינור
נוקטורן בדו דיאז מינור

נוקטורן מס’ 2, אופוס 9 במי במול מז’ור
פולונז הרואיק בלה במול מז’ור

רחמנינוב
פרלוד מס’ 5 בסול מינור

ליסט
נחמה מס’ 3 ברה במול מז’ור

רפסודיה הונגרית מס’ 13
רפסודיה הונגרית מס’ 2
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מתיו סטפנלי

נכנס   ,27 בן  סטפנלי  מתיו 

ן  ו רי נסרבטו לקו נה  לראשו

2000 התקבל  6. בשנת  בגיל 

לקונסרבטוריון הלאומי למוסיקה 

בפריז והשתתף בכיתותיהם של 

ז’אק רובייר ופריסקה בנוא. 

מתיו סטפנלי הופיע בצרפת, בין 

היתר באמפיתיאטרון רישליו 

שבסורבון ובאולם קורטו בפריז. 

הוא זכה בפרס תחרות סטנווי בפריז 

בשנת 1995 ובתחרות הפסנתרנים 

הצעירים בסן-סבסטיאן בקטגוריה 

“מוסיקת חדר” בשנת 2005. 

סטפנלי,  אמן כשרוני בעל רפרטואר 

רחב, הוא גם מלחין. ב-2007 הוא 

  “Trio Métabole“ הקים את 

שלישייה למוסיקת חדר יחד עם בזה 

קאן )כינור( וג’וליאן לזיניאק )צ’לו(.

רסיטל 

בטהובן

סונטה מס’ 24 בפה דיאז’ מז’ור, אופוס 78

שומאן 

פרפרים, אופוס 2 

סטפנלי 

ארבע אילוזיות

מיראז’

קלידוסקופ 

אוריגמי 

צללים...שבירות

ברהמס

סונטה סקרצו במי במול מינור לפסנתר סולו אופוס 4

Matthieu Stefanelli 

Matthieu Stefanelli est âgé de 27 ans. Il entre au 
conservatoire à l’âge de 6 ans. En 2002, il intègre 
le Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris dans les classes de Jacques Rouvier 
et Prisca Benoit. 
Matthieu Stefanelli s’est produit en France à 
l’Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne et à 
la salle Cortot à Paris. Il a été récompensé au 
concours Steinway à Paris en 1995 et au concours 
pour jeunes pianistes de San Sebastian dans la 
catégorie “musique de chambre” en 2005.  
 Artiste talentueux au répertoire vaste, Stefanelli est 
également compositeur. En 2007, il forme le “Trio 
Métabole” de musique de chambre avec Besa 
Cane )violon( et Julien Lazignac )violoncelle(.

Récital
Beethoven
Sonate n°24 en Fa dièse 
M. op. 78. 

Shumann 
les “Papillons” opus 2 de Schumann 

Stefanelli
Quatre Illusions 
Mirage 
Kaleidoscope 
Origami 
Reflets…Réfractions 

Brahms
Scherzo opus 4 en mib mineur

Décembreדצמבר
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רסיטל

באך 

פרטיטה רביעית ר”יב 828

אוברטורה, אלמנדה, קוראנט, אריה, 

סרבנד, מנואט, ג’יג

שוברט  

סונטה בסי במול, ד’ 958

היידן  

וואריציות בפה מינור
 

שומאן 

פנטזיה בדו מז’ור, אופוס 17

נטאשה קודריצקייה

נטאשה קודריצקייה, פסנתרנית 

אוקראינית צעירה בת 27. היא 

התקבלה לקונסרבטוריון למוסיקה 

בפריז בשנת 2003 והשתתפה 

בכיתותיהם של ז’אק רובייר ואלן 

פלנס. קודריצקייה הופיעה במוזיאון 

ד’אורסה, באולם “סיטה ד-לה מוזיק” 

ובאולם קורטו בפריז, בפסטיבלים 

רבים - אפו ורוק-ד’אנטרון, וברחבי 

באירופה - גשטאט, ג’נבה, ריגה, 

פרנקפורט, וינה ואטרגאו. 

בשנת 2000 היא זכתה בפרס 

נוף  רחמני בתחרות  ן  ראשו

לפסנתרנים צעירים בנובגורוד 

שברוסיה. נטאשה קודריצקייה 

זכתה בשנה שעברה בפרס ראשון 

בתחרות הבינלאומית ויברטה 

ובאותה הזדמנות אף בפרס רוברט 

קסדסוס על נימה אישית ודיוק 

באינטרפרטציה שלה למוסיקה 

הצרפתית. 

Natacha 
Kudritskaya 

Janvierינואר

Natacha Kudritskaya est une jeune pianiste 
ukrainienne de 27 ans. Elle entre au Conservatoire 
de Musique de Paris en 2003, où elle intêgre les 
classes de Jacques Rouvier et Alain Planès.  
Elle s’est produite  au Musée d’Orsay, à la « Cité 
de la Musique » et à la salle Cortot à Paris, aux 
festivals de l’Epau et de la Roque d’Anthéron 
notamment, en Europe à Gstaad, Genève, Riga, 
Francfort, Vienne et Attergau.
Elle remporte en 2000 le premier prix du concours 
Rachmaninoff des jeunes pianistes à Novgorod 
en Russie. L’an passé, Natacha Kudritskaya a 
reçu le premier prix du concours international 
Vibrarte 2009 et, à la même occasion, le prix 
Robert Casadesus récompensant le caractère 
personnel et la justesse de son interprétation de 
la musique française.  

Récital 
Bach
Partita N4 D-Dur
Ouverture Allemande Courante 
Aria, Sarabande, Menuet, Gigue

Schubert 
Sonate C moll D 958

Haydn
Variations en fa mineur

Schumann
Fantaisie op 17
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Récital
Mozart
Sonate en ré majeur K576

Beethoven
Sonate en fa mineur “Appassionata” opus 57

Schumann
Humoresque opus 20

רסיטל

מוצרט

סנטה ברה מז’ור, קכל 576

בטהובן

סונטה בפה מינור, אופוס 57 אפסיונטה

שומאן

הומורסקה בסי במול מז<ור, אופוס 20

אדם לאלום

אדם לאלום פסנתרן צעיר בן 23, אשר התקבל לקונסרבטוריון 

הלאומי למוסיקה בפריז בשנת 2002, והשתתף בכיתתו של מישל 

ברוף. הוא למד אצל מורים ידועים כגון, דאריה הבורה, ז’אן מולייר, 

קלייר דזר, ולדימיר מנדלסון ועמי פלמר. בימים אלה ממשיך לאלום 

את לימודיו בקונסרבטוריון בליון בכיתתו של גרי מוטיה. 

אדם לאלום הופיע בפסטיבלים רבים בצרפת - גראנג’ ד-מלה, פיאנו 

אן סינטו, כישרונות צעירים בפריז, אוגוסט מוזיקאלי בדוביל, פסטיבל 

אפו – ואף הופיע מחוץ לגבולות צרפת. 

בשנת 2009, הוא משך תשומת לב כסוליסט עם זכייתו בפרס היוקרתי 

ע”ש קלרה הסקיל בשוויץ, פרס המוענק לאמנים יוצאי דופן בתחום 

 Adamהפסנתר הקלאסי.   
Laloum

Adam Laloum est un jeune talent de 23 ans et a intégré le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris en 2002. Adam Laloum 
se produit dans de nombreux festivals tels à la Grange de Meslay, 
Piano en Saintonge,  aux Jeunes Talents de Paris, à l’Aout musical 
de Deauville et au festival de l’Epau. Adam Laloum a également joué 
à l’étranger et a remporté le prix Clara Haskil à Vevey en Suisse en 
2009 et est lauréat de la bourse de l’Adami 2007 2008 et Naxetis 
en décembre 2007.  

Févrierפברואר
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נימה שרקשיק

ננימה שרקשיק בן ה- 27, צעיר 

ממוצא איראני שהחל את לימודי 

6. בשנת  בגיל  הפסנתר שלו 

2001 התקבל לקונסרבטוריון 

הלאומי למוסיקה בפריז והשתתף 

בכיתותיהם של ג’ורג’ פלודרמרשה 

ופרנסוא-פרדריק גי. 

נימה שרקשיק הופיע בצרפת - 

פסטיבל רוק ד’אנטרון, תיאטרון 

שאנז אליזה בפריז, פסטיבל 

סר ד’אוטיי - ובחו”ל – פסטיבל 

נמונסטר בלוקסמבורג, פסטיבל 

CIMA באיטליה, במרוקו, בארה”ב 

ובקנדה. שרקשיק הוא גם פעיל 

חברתי אשר ניגן במסגרת עמותת 

האמנים למען השלום, יחד עם 

ישראל קסטוריאנו ודויד ליבלי. 

Marsמרץ

רסיטל 

שופן

אימפרומפטו בלה במול מז’ור, אופוס 29

אימפרומפטו בפה דיאז’ מינור, אופוס 36

אימפרומפטו בסול במול מינור, אופוס 51

פנטזיה – אימפרומפטו, אופוס 66

ליסט

סונטה בסי מינור

Nima Sarkechik est agé de 27 ans, d’origine iranienne, 
il débute le piano à 6 ans et intègre le Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris en 2001. 
Nima Sarkechik s’est produit en France au festival de 
la Roque d’Anthéron, à la salle Rossini et au théatre 
des Champs Elysées à Paris, au festival des Serres 
d’Auteuil et à l’étranger au festival de Nneumunster au 
Luxembourg, au festival CIMA en Italie, au Maroc, aux 
Etats-Unis, et au Canada.   
Artiste engagé, Nima Sarkechik a joué entre autres 
avec Israel Kastoriano et David Lively dans le cadre de 
l’Association Artistes pour la  Paix.    

Nima 
Sarkechik

Récital  
Chopin
Impromptu en La bémol M. op. 29 
Impromptu en Fa dièse m. op. 36
Impromptu en Sol bémol m. op. 51
Impromptu Fantaisie op. 66

Lizst
Sonate en Si m. 

9896_Hoveret france.indd   12-13 11/4/10   3:13:24 PM



מרכז למוסיקה ירושלים, משקנות שאננים ימין מושה ירושלים 
Jerusalem Music Center, Mishekenot Sha’ananim Yemin Moshe Jerusalem

מרכז פליציה בלומנטל למוזיקה, רח’ ביאליק 26 תל אביב
Le Centre Felicja Blumental, Bialik 26 Tel-Aviv

האופרה הישראלית תל אביב, שדרות שאול המלך 19 תל אביב
Opéra de Tel-Aviv, Sderot Shaoul Hameleh 19 Tel-Aviv

אולם רפפורט שד’ הנשיא 142 חיפה
Salle Rappaport, Sderot Hanassi Haifa

הסינפונייטה הישראלית באר שבע , שד´ רגר 41 באר-שבע 
Israel Sinfonietta Beer Sheva, 41 Rager Boulevard, Beer Sheva

הקונסרבטוריון העירוני רובין באר שבע – דרך משחררים 10, באר שבע 
Hameshachreim road 10, Beer Sheva

Réservation  להזמנה Lieu  מקום Horaire  שעה Date  תאריך  Artiste  אומן

04-8363804 Haïfa Auditorium Rappaport  אולם רפפורט, חיפה 20:30 Sam 13/11/2010 יום ש Eric ARTZ  ’אריק ארץ

03-6927777 Opéra de Tel-Aviv  האופרה הישראלית, תל-אביב 20:00 Di 14/11/2010 יום א Eric ARTZ  ’אריק ארץ

08-626-6422 Israel Sinfonietta Beer Sheva  הסינפונייטה הישראלית, באר שבע 20:30 Lu 15/11/2010 יום ב Eric ARTZ  ’אריק ארץ

02.6241041 Jérusalem Music center  מרכז למוסיקה ירושלים 20:00 Ma 16/11/2010 יום ג Eric ARTZ  ’אריק ארץ

03-6201185 Tel-Aviv Le Centre Felicja Blumental  מרכז פליציה בלומנטל 20:00 Je 09/12/2010 יום ה Mathieu STEFANELLI  מתיו סטפנלי

04-8363804 Haïfa Auditorium Rappaport  אולם רפפורט, חיפה 20:30 Lu 13/12/2010 יום ב Mathieu STEFANELLI  מתיו סטפנלי

08-6279606
08-6276019

Beer Sheva Concervatoire  הקונסרבטוריון העירוני, באר שבע 19:30  Ma 14/12/2010 יום ג Mathieu STEFANELLI  מתיו סטפנלי

 08-6279606
08-6276019

Beer Sheva Concervatoire  הקונסרבטוריון העירוני, באר שבע 19:30 Ma 11/01/2011 יום ב Natacha KUDRITSKAYA  נטאשה קודריצקיה

03-6201185 Tel-Aviv Le Centre Felicja Blumental  מרכז פליציה בלומנטל 20:00 Je 13/01/2011 יום ה Natacha KUDRITSKAYA  נטאשה קודריצקיה

04-8363804 Haïfa Auditorium Rappaport  אולם רפפורט, חיפה
20:30

Lu 17/01/2011 יום ב Natacha KUDRITSKAYA  נטאשה קודריצקיה

03-6201185 Tel-Aviv Le Centre Felicja Blumental  מרכז פליציה בלומנטל 20:00 Je 10/02/2011 יום ה Adam LALOUM  אדם לאלום

04-8363804 Haïfa Auditorium Rappaport  אולם רפפורט, חיפה 20:30 Lu 14/02/2011 יום ב Adam LALOUM  אדם לאלום

03-6201185 Tel-Aviv Le Centre Felicja Blumental  מרכז פליציה בלומנטל 20:00 Je 10/03/2011 יום ה Nima SARKECHIK  נימה שרשיק

04-8363804 Haïfa Auditorium Rappaport  אולם רפפורט, חיפה 20:30 Lu 14/03/2011 יום ב Nima SARKECHIK  נימה שרשיק

02-6241041 Jérusalem Music center  מרכז למוסיקה ירושלים 20:00 Ma 15/03/2011  יום ג Nima SARKECHIK  נימה שרשיק
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