
התחרות הבינלאומית ה-15
לפסנתר ע“ש ארתור רובינשטיין

מיסודו של יעקב ביסטריצקי

עדית צבי – מנהלת אמנותית              אריה ורדי – יועץ המוסיקה

competition@arims.org.il
03-6856628  03-6856684

קונצרט הפתיחה, 25 באפריל, המשכן לאמנויות הבמה, 20:00
עם זוכה תחרות רובינשטיין האחרונה (2014) אנטוני ברישבסקי

שלושת הזוכים בתחרות הראשונה ע״ש רובינשטיין לצעירים, סין 2016
התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, מנצח - ירון גוטפריד

כרטיסים: 160, 210 ₪ 

מוזיאון תל-אביב לאמנות
כרטיסים: 90 ₪ 30-27 באפריל  שלב א' (רסיטלים) 

כרטיסים: 110 ₪ 4-2 במאי   שלב ב' (רסיטלים) 
כרטיסים: 200 ₪ 6-5 במאי   שלב הגמר הקאמרי (רביעיות פסנתר) 

היכל התרבות ע"ש צ'רלס ברונפמן
שלב הגמר התזמורתי

כרטיסים: 210-100 ₪ 8 במאי (2 קונצרטים)  עם הקאמרטה הישראלית 
כרטיסים: 400-150 ₪ 10 במאי   עם הפילהרמונית הישראלית 
כרטיסים: 500-180 ₪ 11 במאי (כולל טקס חלוקת הפרסים)   

* כול המחירים מתייחסים לאירוע אחד בלבד.

מכירה מוקדמת לידידים ולמצטרפים חדשים: החל מ-5 בפברואר
מכירה לקהל הרחב: החל מ-12 בפברואר

ם י ס י ט ר כ ת  ש י כ ר

איוונטים   9066*  03-5111777
www.eventim.co.il/arthur

15% הנחה
לידידי התחרות ולמצטרפים חדשים,
למחזיקי כרטיס אמריקן אקספרס.

אין כפל הנחות

www.arims.org.il

אתר התחרות
www.arims.org.il

הטבה מיוחדת: לרוכשים את 16 המקצים 
של שלבים א' ו-ב': 15% הנחה למקצים אלה 
ובנוסף, כרטיס חינם לכל אחד מהקונצרטים 

ב-8 במאי עם תזמורת הקאמרטה.



היכל התרבות תל-אביב ת ו נ מ א ל ב  י ב א - ל ת ן  ו א י ז ו מ

שלב א' - רסיטלים
30 מתחרים שלב ב' - רסיטליםפתיחה

16 מתחרים
גמר קאמרי

6 מתחרים
גמר תזמורתי

6 מתחרים

כולל טקס
חלוקת הפרסים

חמישי
 
רביעי שני  שבת  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  ראשון  שבת  שישי  חמישי  שלישי  יום   
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19:30  20:30  21:00     20:30  20:30      

20:00
ערב  קונצרט 

   
            

פתיחה
* לרגל יום העצמאות, יום שלישי, 2.5 - שני הרסיטלים הראשונים (14:00 ו-17:00) הינם בתנאי 1+1.  

התחרות הבינלאומית ה-15
לפסנתר ע“ש ארתור רובינשטיין
25 באפריל - 11 במאי 2017  תל-אביב
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הבמה ת"א

יום העצמאותערב יום הזכרון
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