
 
 

 הודעה לעיתונות

 

 "טרה סנקטה"פסטיבל העוגב 

 מוזיקה מכנסיות המזרח התיכון והלבנט 

 2019בנובמבר  7 –באוקטובר  22
 

 
חוזר , מטעם הקוסטודיה של ארץ הקודש, מוזיקה מכנסיות המזרח התיכון והלבנט –" טרה סנקטה"ב גפסטיבל העו

 7-באוקטובר ל 22-בין ה, עם כניסה בחינםונצרטים הוא יכלול תשעה ק, השנה. לישראל זו השנה השישית ברצף

, עם פרטים אודות הקונצרטים, התכנית המלאה. ירושלים ולראשונה גם בחיפה, נצרת, יפו –בתל אביב  2019בנובמבר 

. www.tsorganfestival.org:  זמינים באתר האינטרנט של הפסטיבל, התאריכים והזמנים, הנגנים

 

קוליים -שני מופעים אור, "פרנציסקוס הקדוש במוזיקה ובאמנות"האירוע לראשונה לתכנית הפסטיבל גם  ףנוס, השנה

שמספר , (1918, "אחינו השמש" )"Frate Sole"שילווה בצליליו קטעים מהסרט האיטלקי האילם הנודע  עם אלתורי עוגב

למסע השלום של פרנציסקוס בארץ  800-המופעים ייערכו לציון השנה ה. יסקוס מאסיזיאת קורות חייו של הקדוש פרנצ

 . 1218שהתקיים בשנת , הקודש

בחסות שגרירות איטליה בישראל ובשיתוף פעולה עם המכון לתרבות איטליה , מדובר באירוע בעל ערך תרבותי נדיר

אלתורים מוזיקליים שמלווים סרט : אמנות הקולנועשמשחזר למעשה פרקטיקה שהייתה נפוצה בראשיתה של , בתל אביב

המופע הראשון יתקיים . חידוש נוסף טמון בכך שהסרטים יוקרנו בתוך הכנסיות וילווו על ידי עוגב שמותקן בהם. אילם

 29-והמופע השני יתקיים ב, 19:00באוקטובר בשעה  28-ב( שדרות המגינים, "יוסף הקדוש)"בכנסייה הלטינית בחיפה 

 . 18:00טובר בכנסיית פטרוס הקדוש ביפו העתיקה בשעה באוק

לה "נגן העוגב הרשמי של התזמורת הסימפונית , אני'ניו מריה פג'אאוגמדובר באתגר של ממש לנגן העוגב האיטלקי 

ועל עוגב חשמלי ( Agatiשנבנה על ידי חברת , 1847עוגב משנת )שיאלתר על עוגב קטן ועתיק ביפו , במילאנו" ורדי

 .בחיפה, עם שלוש מקלדות ופדלים, לקי מודרניאיט

פרנציסקוס הקדוש במוזיקה "באירוע , (בית הספר האיטלקי) Scoula Italiana-הודות לשיתוף פעולה עם ה, בחיפה

בבזיליקה  וטו'ציורי קיר המבוססים על פרסקאות של צייר הרנסנס האיטלקי ג 28תערכות של תופיע גם " ובאמונת

התערוכה תהיה פתוחה לקהל בבית הספר האיטלקי . 1295-1290שצוירו במקור בין השנים , ר אסיזישל פרנציסקוס בעי

(.  למעט ימי שבת וראשון) 19:00-ל 15:30בין השעות , בנובמבר 1-באוקטובר עד ה 23-מה( 10רחוב האיטלקים )

 

נגן העוגב של , פרדיי סולה הספרדי חואן האמןהוא הגעתו של " טרה סנקטה"אירוע שיא נוסף של פסטיבל העוגב 

באוקטובר בכנסיית סן  31-הוא יופיע ב. נגן העוגב של האפיפיור –או במילים אחרות , המקהלה הסיסטינית בוותיקן

 .18:00בשעה ( המנזר הפרנציסקני ליד השער החדש בעיר העתיקה)סלוודור בירושלים 

רד 'ג-ר'וינדגארזבט : אמנים רבים אחרים בעלי שם עולמי, לראשונה בישראל, בקונצרטים האחרים בפסטיבל ינגנו

ולבנטה ( בשיתוף המכון הרומני לתרבות בתל אביב)נגנית העוגב של הכנסייה הלותרנית העירונית של וינה , מרומניה

מרצה לעוגב באוניברסיטת סגד והמנהל המוזיקלי של , תחתן פרסים רבים בתחרויות עוגב בינלאומיו, קוזמה מהונגריה

 (. בשיתוף שגרירות הונגריה בתל אביב ונציגות הונגריה ברמאללה)הקתדרלה של סגד 

 

 

http://www.tsorganfestival.org/


 
TEL AVIV-YAFO | Church of St. Peter (Old Jaffa) at 18:00 

 22 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv  

 29 October: Eugenio Maria Fagiani (Italy), organ 
800 YEARS FROM THE PILGRIMAGE OF PEACE OF ST. FRANCIS IN THE HOLY LAND 
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES 
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life  
Clips from the silent movie “Brother Sun” (1918) 
With the patronage of the Embassy of Italy in Israel 
In collaboration with the Italian Institute of Culture in Tel Aviv 

 5 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Embassy of Hungary in Israel 

 
NAZARETH | Basilica of the Annunciation at 18:00 

 23 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute in Tel Aviv 

 6 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Embassy of Hungary in Israel 

 
HAIFA | Saint Joseph Latin Parish (Sderot HaMeginim) 

 28 October at 19:00 
Eugenio Maria Fagiani (Italy), organ 
800 YEARS FROM THE PILGRIMAGE OF PEACE OF ST. FRANCIS IN THE HOLY LAND 
ST. FRANCIS IN MUSIC &IMAGES 
Organ Improvisations on episodes from St. Francis’ life  
Clips from the silent movie “Brother Sun” (1918) 
With the patronage of the Embassy of Italy in Israel 

 
JERUSALEM | Church of St. Saviour (Old City, New Gate) at 18:00 

 24 October: Erzsébet Windhager-Gered (Romania), organ 
In collaboration with the Romanian Cultural Institute 

 31 October: Juan Paradell Solé (Spain), organ 

 7 November: Levente Kuzma (Hungary), organ 
In collaboration with the Representative Office of Hungary in Ramallah 

 
 

 

"טרה סנקטה"פסטיבל העוגב  ארץ הקודשהקוסטודיה של  |   

ירושלים -השעה החדש  –מנזר סן סלוודור   

organfestival@custodia.org – www.tsorganfestival.org 
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