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  משכנות שאננים – 18/12/2012
  פליציה בלומנטל – 27/12/2012

  
  
  

 כולם מהחשובים –התוכנית תציג את הקשר שבין המלחינים ממשפחת באך לגיאורג פיליפ טלמן 
  . על רקע הבשלת הבארוק המאוחר ועליית הקלאסיקה–והמשפיעים שבמלחיני המאה השמונה עשרה 

  
 על תחרותם נאלצו לההיו מיודדים אך ג, שפעלו באותן שנים, )באך האבלהלן (אן סבסטיאן באך טלמן ויוה

גם כששניהם . שסגנונו נחשב למיושן, לעתים קרובות העדיפו את טלמן על פני באך האב. אותן משרות
ובאך רק בעדיפות טלמן נבחר בעדיפות ראשונה , התמודדו על משרת הקאנטור בכנסיית תומאס בלייפציג

 לא היינו , משתלמת יותר בהמבורגת קאנטור לטובת משר1722- אלמלא דחה טלמן את ההצעה ב.שלישית
 ירש אףבאך  1729-ב . קנטטות של באך שנכתבו עבור הכנסייה בלייפציג200זוכים היום להנות מכמעט 

  . 1702-שייסד ב" קולגיום מוזיקום"מטלמן את ניהול האנסמבל 
  

 נחשב ארכאי בהשוואה לסגנונו האופנתי  האבבמחצית הראשונה של המאה השמונה עשרה באךאבל אם 
שורת מלחינים מבין ילדיו .  המאזן שוב לטובת משפחת באךהבתחילת המחצית השנייה השתנ, של טלמן

ו הפכלחדשנים ו חשבונ, באך קארל פיליפ עמנואל ויוהאן כריסטיאן, וילהלם פרידמןביניהם , האב של באך
השפעה זו בולטת במיוחד אצל . למכתיבי טעם קהל שהשפיעו מאוד על הדור הבא של מלחיני הקלאסיקה

אמר אף  ארל פיליפ עמנואלקועל , למקלדתרטי 'לקונצן ריסטיאכיוהאן מיצירותיו של שעיבד כמה , מוצרט
חינים הצעירים שסללו את הדרך אל התקופה הקלאסית  המל–ומצד שני ". הוא האבא וכולנו הילדים"ש

שירש את משרתו , למשל, קארל פיליפ עמנואל. ובייחוד לא מטלמן, לא היו מנותקים מהבארוק המאוחר
בהתחשב בכך , לא מפתיע. נקרא על שמואפילו לא רק הושפע מאוד מסגנונו אלא , של טלמן בהמבורג

  . ושבאך האב מינה את טלמן להיות סנדק לבנ
  

בארוק לקלאסיקה יצירותיו התזמורתיות והקאמריות של טלמן יוצגו כציר סגנוני בין ה, בתוכנית
 שיצירתם מסמנת עידן חדש של בניו יצירותיהםהמוזיקה של באך האב למבחר מתוך  ביןו, המוקדמת

  . במוזיקה של המאה השמונה עשרה
  

  
  

  :בתוכנית
  
  

 Soll denn der Pales Opfer… Schafe können sicher"יטטיב ואריה ' רצ–יוהאן סבסטיאן באך 
weiden" מתוך קנטטה BWV 208") Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd("  

  
  

TWV , "und Fluth' Hamburger Ebb" WassermusikSuite -Ouverture) 1 (–גיאורג פיליפ טלמן  
3C:55  

)2 (Quartetto in g-minor TWV 43:g3  
  
  

  Adagio and Fugue-65 . F, minor-Sinfonia in d  –רידמן באך וילהלם פ
  
  

 71W B2 . No11 . Op, Major-Quintetto in G) 1 (–יוהאן כריסטיאן באך 
)2 (72W B3 . No11 . Op, Major-Quintetto in F  

  
  

, Wq. 240 מתוך קנטטה" Wie bang’ hat dich mein Lied beweint" אריה –קארל פיליפ עמנואל באך 
"Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu"  


