גלעד חכלילי -חנות המוסיקה במשכן ממליץ לנוסעי קשרי תרבות תבל:

מכלול היצירות התזמורתיות של הנדל.

המוסיקה על פני המים ,זיקוקי דינור,
הקונצרטים לאורגן ,הקונצרטים לאבוב,
קונצרטי גרוסו לתזמורת קטנה ױצירות נוספות,
בביצוע תזמורת הבארוק האנגלי ,בכלי נגינה
אוטנטײם מתקופת הבארוק ,בהקלטות מעולות
של דױיטשה גרמופון .

יוהאן סבאסטיאן באך :כל יצרותיו לאורגן:
הפרליודים והפוגות ,הטוקטות ,הטריו סונטות,
הקונצרטים לאורגן ,כורל פרליודים ,פסקליות,
וכמובן הטוקטה ופוגה ברה מינור המפורסמת,
בביצוע האורגניסט הגדול סײמון פרסטון.
הקלטה מעולה של דױטשה גרמופון.

מארז בן  11דיסקים במחיר  170ש”ח.

סט של  14דיסקים ב  250ש”ח .

טלמן ,מלחין הבארוק המהולל.
מארז הכולל את מכלול יצירותיו
לתזמורת ,הקרױ “מוסיקת השולחן”
כלומר מוסיקה לשעת הסעודה.
יצירות נפלאות ,בסגנון הקונצרטים
הברדנבורגײם והסױטות לתזמורת
.
סבאסטיאן באך.
של יוהן
מנגנים חברי “מוסיקה אנטיקװה קלן ,
בכלי נגינה אוטנטײם של התקופה,
בניצוחו של רײנהרד גײבל.
סט של  4דיסקים במחיר  80ש”ח.

ג’ון אליוט גארדינר ,המנצח האנגלי הדגול,
הקליט את היצירות הגדולות של באך:
המיסה הגדולה בסי מינור,מתיאוס ױוהנס פסיון,
אורטורית חג המולד ,המגניפיקאט,
ואת  35הקנטטות החשובות של באך,
בסט מהודר של  22דיסקים,
במחיר  360ש”ח.
ניתן לרכישה גם בדיסקים בודדים.

בוקסטהודה ,נגן האורגן הגדול,
מורו הנערץ של באך.
דיסק הכולל יצירות רבות ומובחרות
של בוקסטהודה לאורגן.
הדיסק הוא אחד מתוך סידרה גדולה
של כל יצירות בוקסטהודה לאורגן.
אפשר להזמין את כל הסידרה
במחיר  80ש”ח לדיסק.

יצירותיו התזמורתיות החשובות של באך:
הקונצרטים הבראדנבורגײם,הסױטות התזמורתיות,
הקונצרטים לכינור ,מקלדת -צ’מבלו,
הקונצרטים ל ,3, 2ו 4כלי מקלדת,
הקונצרטים לחליל וכינור ,לאבוב.
כל הביצועים בכלים אותנטײם ,הנאמנים לתקופתו,
עם תזמורת הבארוק האנגלית בניצוח טרװר פינוק.
סט של  8דיסקים ,בהקלטה מעולה של דוטשה גרמופון,
במחיר של  160ש”ח.

הנדל כתב אורטוריות ואופרות רבות ,על נושאים
הסטורײם ,מהמיתולוגיה היװנית ומהתנך.
בין האורטוריות הידועות ביותר :יהודה המכבי,המשיח,
וכן דמױות ידועות מהתנך כגון :אסתר ,שאול ,שלמה,
יפתח ,עתליה ועוד.
הקלטה זו של יהודה המכבי ,עם זמרת הסופרן נוריה ריאל,
ותזמורת הבארוק מהמבורג ,נחשבת לאחת ההקלטות
המובחרות והנאמנות לסגנון האוטנטי ,של נגינה ושירה
באפיון המקורי לתקופת הבארוק.
מארז של שני דיסקים וחוברת עם פרטי ההקלטה הזו,
במחיר של  100ש”ח.

הפסנתרנית הדגולה אנג’לה יואיט,
הכהנת המודרנית של באך בפסנתר,
מנגנת את מכלול יצירותיו החשובות לפסנתר.
המארז כולל את הפסנתר המושװה 6 ,הפרטיטות,
ורײציות גולדברג ,הסױטות הצרפתיות והאנגליות
ועוד יצירות רבות.
מכלול בן  15דיסקים ,ביבוא מיוחד מחברת היפריון,
הניתן לרכישה בלעדית רק אצלנו.
מחיר  320ש”ח.

האורטוריה “משיח” היא ללא ספק
הפופולרית ביותר מתוך יצירותיו הקוליות
של הנדל  ,במידה רבה בזכות הפרק
הללױה המפורסם.
הקלטה זו בניצוחו של פול מקריש
גם היא נחשבת לאחת הטובות ביותר
ומבוצעת בכלי התקופה ,בסגנון הביצוע
האוטנטי המקורי ,מתקופתו של הנדל.
 72.00ש”ח

קרל פיליפ עמנואל באך.
בנו השני של יוהן סבאסטיאן באך .
המוסיקה שכתב מהװה גשר בין הבארוק
לתקופה הקלאסית של המאה ה .18
המכלול הזה כולל את יצירותיו החשובות,
הסימפוניות ,הקונצרטים לכלי סולו ועוד.
הקלטות מעולות  ,עם מיטב המוסיקאים:
טרװר פינוק ,ר.גײבל ,פישר דיסקאו ועוד.
מארז בן  6דיסקים במחיר  120ש”ח.

המחירים הנ”ל הם לאחר הנחה מיוחדת לנוסעי קשרי תרבות תבל.
אנא התקשרו מראש להזמנת הדיסקים בחנות המוסיקה במשכן.
טל 03-6203223:או במײל musica.tlv@gmail.com:

