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לכבוד:

מנהלי הקונסרבטוריונים ומרכזי המוסיקה

למורי חצוצרה, נגני חצוצרה צעירים

תחרות חצוצרה – רעננה 2012 – ע"ש ערן זולדן 

בסימן 90 שנה לרעננה - מרכז המוסיקה רעננה

מרכז המוסיקה רעננה, שמח להודיע על תחרות ארצית לנגני חצוצרה צעירים.

התחרות תתקיים במרכז המוסיקה רעננה בין התאריכים 24/6/2012 – 28/6/2012

התחרות פתוחה לנגני חצוצרה צעירים בשתי קטגוריות:

קטגוריית צעירים – נגני חצוצרה צעירים אשר עד תאריך 1/4/2012 טרם מלאו להם 16 שנה

קטגוריית בוגרים – נגני חצוצרה צעירים אשר עד תאריך 1/4/2012 טרם מלאו להם 22 שנה

בצוות השופטים: יו"ר התחרות, החצוצרן הבינלאומי טומיסלב ספלג'אר (TOMISLAV SPOLJAR) – קרואטיה, 

יגאל מלצר – חצוצרן ראשי – התזמורת הפילהרמונית הישראלית, רם אורן – חצוצרן התזמורת הפילהרמונית 
הישראלית.

תנאי התחרות:

קטגוריית צעירים:

שלב ראשון:

1. יצירת חובה – פרק ראשון מתוך הקונצ'רטו מאת נ. הומל

2. יצירת בחירה - מתוך רשימה א'  המצ"ב.

* ניתן להציע יצירה אשר אינה מופיעה ברשימה, ובלבד שהיצירה עומדת ברמת היצירות המוצעות ובאישור חבר 
השופטים.

שלב הגמר:

1. יצירת בחירה (ניתן לבצע אחת מיצירות שלב ראשון או מרשימה ג' המצ"ב)

קטגוריית בוגרים:

שלב ראשון:

1. יצירה רומנטית - מתוך רשימה ב’ המצ”ב.

2. יצירה מודרנית – מתוך רשימה ג’ המצ”ב.

* ניתן להציע יצירה אשר אינה מופיעה ברשימה, ובלבד שהיצירה עומדת ברמת היצירות המוצעות ובאישור חבר 
השופטים.



שלב הגמר: 

1. יצירת חובה" הקונצ'רטו לחצוצרה במי במול מז'ור, מאת יוזף היידן, 3 פרקים. 

2. יצירת בחירה מתוך היצירות שנוגנו ע”י המתמודד  בשלב ראשון, או לחילופין, יצירה מאחת מהרשימות ב’ או 
ג’ המצ”ב.

פרסים:

לזוכה בתחרות בקטגוריית הבוגרים יינתן פרס כספי על סך 3,000 ₪, הזמנה להופיע כסולן בעונה הבאה עם 
תזמורת סימפונט רעננה, הקלטת רסיטל באודיטוריום מרכז המוסיקה רעננה.

לזוכה בקטגוריית הצעירים יינתן פרס כספי על סך 1,000 ₪ .

כל משתתפי התחרות יוזמנו לכתות האמן, קונצרטים והאירועים אשר ילוו את תחרות החצוצרה. (פרטים ולוח 
זמנים מפורט יועבר בהמשך)

להשתתפות בתחרות יש למלא את הטופס המצורף עד לתאריך -1/4/2012 

את הטפסים נא לשלוח לרחל באמצעות פקס מספר: 09-7741288   

או למייל:   rachella@raanana.muni.il - בצירוף דמי הרשמה בסך 80 ₪ 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לתמיר אקטע טל: 052-8197174

להתראות ברעננה

שימת בחירה א' (צעירים)

קמינסקי- קונצ'רטו לחצוצרה פרק 1

בוצה – בדינאז'  או קפריס

ארבן – קרנבל בוונציה (הכל) 

נולה – קניקול

בראנדט – קונצ'רטינו מספר 2

גדיקה – קונצרט סטאדי

רשימת בחירה ב' - יצירות מהתקופה הרומנטית (בוגרים)

בראנדט – קונצ'רטינו מספר 1 או 2

אנסקו – אגדה

בהם – קונצ'רטו

רשימת בחירה ג' - יצירות מודרניות (בוגרים)

שיין – קונצ'רטו מספר 1 פרק 1

ז'וליבה – קונצ'רטינו

תומאסי – קונצ'רטו פרק 1

הוניגר – פתיחה
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