
מקהלת  ליטורגי-קל
מזמרים  ומורכבת   ,2009 בדצמבר  התגבשה  ליטורגי-קל  מקהלת 
וזמרות מרחבי הארץ. המקהלה שמה לעצמה מטרה להעלות יצירות 
ליטורגיות בעיקר בשפה העברית. "משיח" מאת ג. פ. הנדל )בעברית( 
היה המופע הראשון של המקהלה מול קהל. היצירה בוצעה במאי 

ובדצמבר, 2010 וזכתה בתשואות.

סופרן: רחל בירבאום, רינתיה ניסים, טל אלי, איילה אבוטבול, רחל 
פיד, נאוה סהר.

אלט: אנה גרושנסקי, ג'יליאן ביבר, קסיה טברס, יונה וינישסקי, יוהנה 
נויברט.

טנור: יואב עובד, זאק מקדוואל, זויה סלדק, רוי קנדל, ליעוז גוטמן.
אנטולי  היל,  פיל  חודוס,  מארק  מלספין,  אפרים  שרטר,  ארנון  בס: 

פנקוב.

The "Liturgi-kal" Choir
The “Liturgi-kal’ choir was formed in December 2009 and 
is made up of singers from across Israel. The goal of the 
choir is to perform liturgical works, primarily in the Hebrew 
language. “Liturgi-Kal” premiered with G. F. Handel’s 
“Messiah” in May 2010 and again in December. The work was 
presented in Hebrew to great acclaim. 

SOPRANO: Rachel Birnbaum, Rinatya Nissim, Tal Eli, Ayala 
Abutbul, Rahel Pydd, Nava Sahar.
ALTO: Anna Grushanski, Jilienne Beaver, Kesia Tavares, 
Yona Vinishski, Joanna Neubert.
TENOR: Yoav Oved, Zach McDowell, Zoya Sladek, Roy 
Kendall Lioz Guttman.
BASS: Arnon Schratter, Ephram Malespin, Mark Khodus, 
Phil Hill, Anatoly Fenkov.

התזמורת הקאמרית הישראלית

כ"אנסמבל   1965 בשנת  נוסדה 
ברתיני,  גארי  ידי  על  הקאמרי" 
כמנהלה המוסיקלי  שימש  אשר 
בשנים  שנים.   10 במשך  ומנצחה 
זה:  שלאחר מכן שמשו בתפקיד 
לוצ'אנו בריו, רודולף ברשאי, אורי 
מינץ,  שלמה  תלמי,  יואב  סגל, 
פיליפ אנטרמון )אשר מונה כמנצח כבוד של התזמורת(, סלבדור מאס 
רוברטו  מכהנים:   2009 מינואר  החל  שוחט.  שריף וגיל  קונדה, נעם 
פטרנודטרו כיועץ המוסיקלי של התזמורת, יואב תלמי כמנצח אורח 
ראשי ואליזבת וולפיש כמנהלת תוכניות הבארוק. בינואר 2010 מונה 

רוברטו פטרנוסטרו למנהל המוסיקלי של התזמורת. 

ואמנים  מנצחים  התזמורת  עם  הופיעו  קיומה  שנות   במשך 
רוסטרופוביץ',  מסטיסלב  שטרן,  אייזיק  כמו:  שם  ידועי 
התזמורת  ועוד.  צוקרמן,  פנחס  פרלמן,  יצחק  אשכנזי,  ולדימיר 
בשפע  ומחו"ל  מהארץ  רבות  מפורסמות  מקהלות  עם  הופיעה 
השנים.  כל  לאורך  הקהל  על  החביבות  ווקאליות,   תוכניות 

התזמורת  מוזמנת  בתל-אביב,  הקבועות  להופעותיה  בנוסף 
מוסיקה  ובפסטיבלי  הארץ  רחבי  בכל  מגוונות  בתוכניות  להופיע 
רשת  עם  בשיתוף  קלאסיקאמרי  פסטיבל  בהם:  בארץ,  שונים 
עורכת  כן,  כמו  ועוד.  גוש  באבו  חגיגות המוסיקה  ישרוטל,  מלונות 
התזמורת בקביעות סיורי קונצרטים בחו"ל: ברחבי אירופה, ארה"ב, 
בפסטיבלים  ומשתתפת  הרחוק  והמזרח  אמריקה  דרום  קנדה, 
יוקרתיים, בהם: זלצבורג, הלסינקי, איסטנבול, אתונה, מרכז אירופה 
נקסוס,  צ'אנדוס,  החברות  עבור  הקליטה  התזמורת  קונג.  הונג 
וטלדק. הישראלית  המוסיקה  הוצאת  קוץ',  מאסטרכט,   מוזיק 

מחשבה  בתוכניותיה  מקדישה  הישראלית  הקאמרית  התזמורת 
המוסיקה  חובבי  את  הן  שייהנו  קונצרטים  לקיים  במטרה  ודמיון 
להתנסות  המוכנים  אלה  את  והן  המושבעים  הקלאסית  הקאמרית 
בחוויה מוסיקלית שונה, כפי שבאה לידי ביטוי בסדרות הקונצרטים 
הקאמרית  התזמורת  שלה.   המיוחדים  ובפרויקטים  המגוונות 
הישראלית נתמכת על-ידי משרד התרבות והספורט/מינהל התרבות 

והאמנות ועל-ידי עיריית תל אביב יפו.

The Israel Chamber Orchestra 
was founded in 1965 by 
Gary Bertini who served 
as its Artistic Director and 
conductor for 10 years. 
Subsequent Artistic Directors 
were: Luciano Berio, Rudolph 
Barshai, Uri Segal, Yoav 

Talmi, Shlomo Mintz, Philippe Entremont, Salvador Mas 
Conde, Noam Sheriff and Gil Shohat. In January 2009 the 
orchestra appointed Roberto Paternostro as Music Advisor, 
Yoav Talmi as Principal Guest Conductor and Elizabeth 
Wallfisch as Director of the Baroque Programs. In January 
2010 Roberto Paternostro was named Music Director of the 
ICO.
Many well-known artists have performed with the Israel 
Chamber Orchestra: Mstislav Rostropovich, Vladimir 
Ashkenazy, Isaac Stern, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, 
to name just a few. Several internationally acclaimed choirs 
participated in the Orchestra’s concerts throughout the years, 
among them: The Rinat Choir and the Cameran Singers from 
Israel, The Netherlands Chamber Choir, Stuttgart Chamber 
Choir, Prague Chamber Choir and the Vienna Sangerknaben. 
The ICO's repertoire ranges from early baroque to 
contemporary music. The Orchestra pays utmost importance 
to attracting the young generation. Its “Family Series” have 
been enthusiastically acclaimed by young audiences and 
professional music critics alike. The ICO tours extensively 
in Europe, USA, Canada, South America and the Far East 
and takes part in prestigious international music festivals. 
The Orchestra recorded for Chandos, Naxos, Music Masters, 
The Israel Music Institute (IMI), Koch and Teldec. The Israel 
Chamber Orchestra is sponsored by the Ministry of Culture 
and Sports and the Tel Aviv Jaffa Municipality. 

 

"גלוריה!" Gloria!" "

הפוויליון
בהשתתפות עמותת "קמתי" מציג:

ערב גלוריה
בתיאטרון פוויליון

מרכז כלל, ירושלים.
מקהלת "ליטורגי-קל"

והתזמורת הקאמרית הישראלית.

21, 22 למאי 2011 בשעה 20:30

התוכנית:
י.ס. בך - פתיחה ל- סוויטה
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The Pavilion
in cooperation with Amutat “Kamti” Presents:

An Evening of Glory
at the Pavilion 
Clal Center, Jerusalem
with the "Liturgi-Kal" Choir
and the Israel Chamber Orchestra

May 21, 22, 2011 at 20:30

The program:
J.S. Bach - Overture to the 1st
Orchestral Suite BWV1066
A. Vivaldi – Gloria (in Hebrew)
J. Rutter – Gloria  (in Latin)

“Soli Deo Gloria”"שבח לאלוהים לבדו"



Tal Eli - Soprano
Began her musical training at an early 
age. She is a graduate of "Akadma" 
conservatory at Ashdod, of the school 
music department and has taken courses 
at the Jerusalem Academy of Music. Tal is 
an active musician who masters a number 
of instruments and sings in various vocal 
ensembles around Israel, both as part of 
the chorus and as a soloist.

Nava Sahar - Soprano
Nava Sahar was born in Israel in 1982. 
In 1989, she began her musical training 
at the Moran Children's Choir. She is a 
graduate of the musicology department at 
Ort Gutman, where she studied between 
1996 and 2000. She currently sings with 
the New Israeli Vocal Ensemble, and the 
Gary Bertini Israeli Choir. Recent solo 

performances include St. Matthews Passion by Bach, Canticum 
Calamitatis Maritimae by Mantyjarvi, G.F. Handel's Messiah 
performed with the Israel Chamber Orchestra and Dixit Dominus 
performed with the Israel Kibbutz Orchestra. In 2009 Nava sang 
the part of Michal in Handel's oratorio “Saul” which was performed 
both in Israel and in Germany. Nava is currently studying voice with 
Sivan Rotem. 

טל אלי - סופרן
בגיל  המוסיקלית  הכשרתה  את  החלה 
"אקדמא"  קונסרבטוריון  בוגרת  צעיר. 
בבית  המוסיקה  מגמת  בוגרת  באשדוד, 
למוסיקה  באקדמיה  והשתלמה  הספר 
פעילה  מוסיקאית  היא  טל  בירושלים. 
בהרכבים  ושרה  כלים  מספר  על  המנגת 
כחלק  הן  הארץ,  ברחבי  שונים  ווקאליים 

משורת המקהלה והן כסולנית.

נאוה סהר - סופרן
בשנת  בישראל  נולדה  סהר  נאוה 
הכשרתה  את  החלה  שבע  בגיל   .1982
מורן.  הילדים  במקהלת  המוזיקאלית 
של  למוזיקה  המגמה  בוגרת  הינה  נאוה 
-1996 בשנים  למדה  בה  גוטמן,  אורט 
עם  מופיעה  האחרונות  בשנים   .2000
מקהלת הקיבוץ הארצי כחברת מקהלה 
החדש  הקולי  האנסמבל  עם  וכסולנית, 
ועם המקהלה הישראלית ע"ש גארי ברתיני. תפקידי סולו מהתקופה 
 Canticum באך,  מאת  פסיון  המתאוס  את  כוללים  האחרונה 
הנדל  מאת  ו"המשיח"   ,Mantyjarvi מאת   Calamitatis Maritimae
עם  דומינוס"  ו"דיקסיט  הישראלית  הקאמרית  התזמורת  עם  יחד 
התזמורת הקאמרית הקיבוצית. בשנת 2009 נאוה הופיעה בתפקיד 
מיכל באורטוריה "שאול" מאת הנדל, שהופקה בישראל ובגרמניה. 

נאוה היא תלמידתה של סיוון רותם.

David Loden - Conductor
Born in Detroit, Michigan and growing 
up in Southern California, David Loden 
was composing from the age of 10. 
David was the youngest member of the 
Roger Wagner Chorale and studied 
solfege with Salli Terri, and choral 
conducting with Roger Wagner. His 
vocal training was with Metropolitan 

Opera tenor Anthony Marlowe, and he has performed 29 standard 
operatic roles professionally. He was Production Manager of 
the Joffrey Ballet for three years, seeing 22 new productions 
mounted. David immigrated to Israel in 1974; has performed in 
commercial films, operas, and concerts. He has written an opera 
“David and Batsheva”; two Cantatas, and conducted a country-
wide concert choir “Zam’rei Hallel” for four years. David sang the 
title role in “Saul” by G. F. Handel both in Israel and in Stuttgart 
in 2009. He sang the Bass solos in “Messiah” in May 2010, and 
conducted the same production in December of the same year.

Jillienne Beaver - Mezzo Soprano
began performing at age five. She sang 
with many classical and gospel choirs, 
touring in USA. While studying music 
education at Palm Beach Atlantic 
University in West Palm Beach, Florida, 
Jillienne traveled with their Concert 
Choir to Poland, as well as to the 
Dominican Republic to perform with 

the national orchestra.  Last year, she sang Handel's Messiah with  
Liturgi Kal and released an original jazz album called “Radiant With Joy.” 

Rinatya Nissim - Lyric Soprano
Rinatya Nissim is a lyric soprano. The 
name 'Rinatya' in Hebrew stands for 
'rejoicing in song for the Lord'. Rinatya 
plays the piano, composes and mainly 
sings. Coached at age 12 for six years by 
soprano Lily Epstein, she excelled in her 
music studies as a graduate of the Mor-
Metrowest High School in Ra'anana in 

2008. Currently she is a student of soprano Marina Levit, and plans 
to begin her academic studies as soon as she ends her civil army service. 

דויד לודן - מנצח
ובגיל עשר החל  וגדל באר"הב,  דוד נלד 
ליטורגי.  קלאסי  בסגנון  מוזיקה  לכתוב 
 Roger מקהלת  בחברי  הצעיר  היה  דויד 
Wagner Chorale, הוא למד סולפג' תחת 
 Roger תחת  מקהלתי  וניצוח   Salli Terri
דויד  של  הווקאלית  הכשרתו   .Wagner
טנור   ,Anthony Marlowe תחת  הייתה 
.Metropolitan Opera האופרה  בבית 

זו הוא הופיע ב 29- תפקידים אופראיים. הוא  ובמסגרת מקצועית 
JoffreyBallet במשך שלוש שנים. דויד היגר  עבד כמנהל הפקה ב- 
אופרות,  בשתי  סרטים,  בשלושה  והופיע   1974 בשנת  לישראל 
ובמספר קונצרטים. הוא כתב והלחין את האופרה "דויד ובת שבע" 
ושתי קנטטות נוספות, וניצח על המקהלה הכלל-ארצית "זמרי הלל" 
במשך ארבע שנים. דויד הופיע בתפקיד הראשי באורטוריה "שאול" 
מאת הנדל בארץ ובגרמניה בשנת 2010. הוא גם שר את תפקיד הבס 

ב-"משיח" של הנדל  במאי 2011 ונצח על אותה יצירה בדצמבר.

רינתיה נסים - סופרנו לירי
'רינתיה'  משמעות   - היא  כן  כשמה 
מנגנת  רינתיה  האל.  לכבוד  לרנן  הוא 
היא  מזמרת.  ובעיקר  מלחינה  בפסנתר, 
אצל  שנים  שש  למשך   12 בגיל  הוכשרה 
והצטיינה  אפשטיין,  לילי  הסופרן  זמרת 
במוסיקה בלימודיה בתיכון מור-מטרווסט 
כעת   .2008 שנת  עד  למדה  שם  ברעננה, 
מרינה לביט,  הסופרנו  של  תלמידתה  היא 

ומתכננת להמשיך ללימודים אקדמאים לאחר שירותה הצבאי.

ג'יליאן ביבר -  מצו סופרן
שרה  היא  חמש.  בגיל  להופיע  החלה 
קלאסיות,  ומקהלות  גוספל  במקהלות 
בארה"ב.  הופעות  בסיבובי  והשתתפה 
במהלך לימודיה לתואר בהוראת מוזיקה 
 Palm Beach Atlantic University ב- 
מקהלת  עם  הופיעה  ג'יליאן  בפלורידה, 
וברפובליקה  בפולין  האוניברסיטה 
התזמורת  בהשתתפות  הדומיניקאנית, 
בביצוע  השתתפה  היא  שעברה  בשנה  הרפובליקה.  של  הלאומית 
היצירה "משיח" מאת הנדל עם מקהלת ליטורגי-קל, והוציאה לאור 

."Radiant With Joy" אלבום ג'ז המכיל חומר מקורי בשם

1. Glória in excélsis Deo.
2. Et in terra pax homínibus bonae voluntátis.
3. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,
4. Grátias ágimus tibi 
5.  Propter magnam glóriam tuam,
6  Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens.
7. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.. 
8. Dómine Deus, agnus Dei, Fílius Patris, qui tollis peccáta mundi,
 miserére nobis;
9. Qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram.
10. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
11. Quóniam tu solus sanctus, tu solus Dóminus, tu solus altíssimus,
  Jesu Christe. 
12. Cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. Amen.
1. Glory to God in the highest, 
2. And on earth peace to people of good will.
3. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you.
4.  We give you a sacrifice of thanksgiving 
5. For your great glory,
6.  Lord God, heavenly King, O God, almighty Father,
7. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God.
8. Son of the Father, Lamb of God, you take away the sins of the  
 world, have mercy on us;
9. You, who take away the sins of the world, hear our prayer.
10. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us.
11. You alone are the Holy One, you alone are the Lord and the most 
 high… Jesus Christ. 
12. With the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

Overture to Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 
1066 by Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
The dating of Bach’s four orchestral suites is uncertain. The first 
and fourth are the earliest, both composed around 1725. Suite no. 
1 calls for two oboes and bassoon, with strings and continuo.  The 
overture of the first suite is particularly impressive, patterned after 
the French style made popular by Jean-Baptiste Lully. It begins in a 
solemn Manner, continues with a lively section of figures played by 
the oboes and bassoon, and finishes majestically. The whole piece 
is played in Da Capo style, where both the first and second halves 
are repeated

“Gloria” by Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
The Gloria, together with the Four Seasons, is undoubtedly Vivaldi’s 
best-known work.  The wonderfully sunny nature of the Gloria, 
with its distinctive melodies and rhythms, is characteristic of all of 
Vivaldi’s music, giving it an immediate and universal appeal. This 
work is a favorite of Israeli audiences, but this production is the first 
to present it in the Hebrew language. In Hebrew, it realizes Vivaldi’s 
vision of presenting an important text of the faith in an effective 
musical frame. We have undertaken this project with the same 
vision, best stated in Proverbs 25:11: “Apples of Gold in Settings of 
Silver is The Word Fitly Presented”

“Gloria” by John Rutter (1945)
The English composer John Rutter has become a veritable icon of 
contemporary choral music. His association with Clare College, 
Cambridge, first as a student, then as Director of Music, and later, 
as the organizer of the much-recorded Cambridge Singers, has 
led to international recognition. Rutter himself sees his “Gloria” 
as analogous to a symphony, with three movements— allegro 
vivace, andante, vivace e ritmico--i.e., fast, slow, fast, in common 
with symphonic practice.  Rutter based his setting on one of 
many Gregorian chants which utilized this text.  Scored for 
brass ensemble with timpani, percussion and organ - the three 
‘movements’ encompass the twelve sections of the Vivaldi setting 
as follows: 1st movement is sections 1 through 5. 2nd movement 
consists of sections 6 through 10 and the 3rd movement completes 
the work with sections 11 and 12.

אוברטורה מתוך סוויטה לתזמורת בדו מז'ור מס' 1, 
BWV 1066 מאת יוהאן סבסטיאן באך )1685 - 1750(

הראשונה  הסוויטה  ידוע.  אינו  לתזמורת  הסוויטות  ארבע  תיארוך 
והרביעית הן המוקדמות יותר, ושתיהן נכתבו בסביבות שנת 1725. 
סוויטה מס' 1 מצריכה שני אבובים ובסון, עם כלי מיתר וקונטינואו. 
במיוחד,  מלכותית  הראשונה  הסוויטה  את  הפותחת  האוברטורה 
ז'אן- של  בהשפעתו  פופולארי  שנעשה  הצרפתי  הסגנון  כדוגמת 

של  חיים  מלא  קטע  מגיע  החגיגית  הפתיחה  לאחר  לולי.  בטיסט 
חיקויים המנוגנים על ידי אבובים ובסון. הקטע האחרון, הוא רציני 
יותר ושופע צבע. היצירה כולה מנוגנת בסגנון דה-קאפו, כשיש בה 

חזרה על חצי החלק הראשון וחצי החלק השני.

"גלוריה" מאת אנטוניו ויואלדי )1678 - 1741(
הגלוריה, יחד עם "ארבע העונות", היא ללא ספק היצירה המוכרת 
ביותר של ויואלדי. האופי הבהיר להפליא של הגלוריה, עם המלודיות 
המוסיקליות  יצירותיו  כל  את  מאפיין  שלה,  הייחודיים  והמקצבים 
של ויואלדי, וגורם למשיכה מיידית ואוניברסלית. היצירה הזאת היא 
אהובה ביותר בקרב הקהל הישראלי, והפקה זו מציגה לראשונה את 
היצירה בשפה העברית. בשפה העברית מוגשם חזונו של ויואלדי - 
הצגת טקסטים עיקריים של האמונה המשיחית במסגרת אמנותית 
הזה  הפרויקט  את  עצמנו  על  לקחנו  אנחנו  מרשימה.  מוסיקלית 
חדורים באותו החזון, כנאמר במשלי כ"ה 11: "ּתַּפּוחֵי זָהָב, ּבְמְַׂשּכִּיֹות 

ּכָסֶף ּדָבָר - ּדָבֻר עַל-אָפְנָיו".

"גלוריה" מאת ג'ון ראטר )1945( 
המלחין האנגלי ג'ון ראטר הפך לסמל בעולם המוסיקה המקהלתית 
ראשית  בקיימברידג',  קולג'  קלייר  עם  שלו  החיבור  העכשווית. 
יותר,  ומאוחר  המוסיקלי,  כמנהלה  כך  אחר  המקום,  כתלמיד 
קיימברידג',  זמרי  מקהלת  של  הרבות  ההקלטות  ומרכז  כמארגן 
ה"גלוריה"  ביצירת  רואה  ראטר עצמו  הבינלאומית.  הוביל להכרתו 
ויואצ'ה,  אלגרו   - תנועות  שלוש  בעלת  לסימפוניה  כמקבילה  שלו 
מהיר,  איטי,  מהיר,  כלומר,   - ריתמיקו  אה  ו-ויואצ'ה  אנדאנטה 
על  היצירה  את  ביסס  ראטר  סימפוניות.  בהלחנת  לנהוג  בדומה 
מזמור גרגוריאני כשעשה שימוש בטקסט. על התזמור הוא אומר: 
כלי הקשה  טימפאני,  עם  נשיפה ממתכת  כלי  להרכב  הוא  "הליווי 
ועוגב - שילוב שבתנועות החיצוניות 'מריע ליהוה' )תהילים ק' 1(, 
אבל נעשה בו שימוש רך יותר ומכונס בעצמו בתנועה האמצעית". 
שלוש ה"תנועות" כוללות את שנים-עשר החלקים במבנה הגלוריה 
של ויואלדי כדלקמן: התנועה הראשונה כוללת את חלקים 5-1 של 
ויואלדי, התנועה השנייה כוללת את חלקים 10-6 והתנועה השלישית 

משלימה את היצירה עם חלקים 11 ו-12.

שבחו, שבחו, שבח לאלוהים. שבח במרומים.   .1
ושלום בארץ לבני אדם.  .2

הללויה! אברך את שמך. אשתחווה לך. תפארת והדר, ועוז ויקר    .3
לך. אשתחווה מול חדרך.  

זבח תודה נזבח   .4
למען שבחיך הרבים.   .5

אדוני, אלוה, מלך במרומים, אל עליון. אבינו הכול יכול.  .6
בנו יחידו הוא אדונינו ישוע המשיח.  .7

בן אלוהים, שה האלוהים, אדונינו. נושא חטאינו. בן אלוהים, מלך  .8
במרומים, נושא עוונינו.   

שה האלוהים, אדונינו, נושא את עוון כולנו... אנא, רחם-נא עלינו.  
נושא הוא חטאת עולם, עוון כולנו. האזן! שמע תפילותינו, האזן!  .9

10. הבן היושב לימינו של האב ירחם עלינו. תרחם עלינו.
11. לבדך אתה קדוש. הן אתה ריבון, הן אתה עליון, ישוע המשיח.

12. רוח הקודש שוכנת עם אלוהינו... אמן!


