שלישיית עתר
פסנתר ,כינור וצ'לו
השלישייה נוסדה בירושלים ב־ 1996על ידי בוגרי האקדמיה על שם רובין ,הפסנתרן עפר שלי
והכנרת טניה בלצר והיא כיום בין ההרכבים הקמריים הפעילים בארץ לאורך שני עשורים
רצופים של פעילות מוזיקלית ענפה .חברי ההרכב זכו להדרכתם של מוזיקאים מן השורה
הראשונה כפרופ' בנימין אורן ,פרופ' דוד חן ופרופ' ג'רום לוונטל ,וכן השתלמו בווינה ,אוסטריה,
אצל שלישיית אלטנברג ( .)Altenbergבכל עונה מגישה השלישייה למעלה מ־ 80קונצרטים
ברחבי הארץ ובחו"ל ברפרטואר מוזיקלי עשיר.
שלישיית עתר שמה לה למטרה לקרב ולחשוף קהלים רחבים אל חוויית ההאזנה למוזיקה
קמרית ולפיכך היא מקיימת קונצרטים גם בחוגי האזנה פרטיים ,קונצרטים מודרכים לנוער
ולסטודנטים ,כיתות אמן בארץ ובארה"ב .מלבד רפרטואר קלאסי מרכזי מבצעת השלישייה
גם בקשת רחבה של סגנונות מוזיקליים :מוזיקה עממית ,ג'אז ,שירי עם ופולקלור ,מוזיקה
יהודית ,ישראלית ובת זמננו .שלישיית עתר מקיימת שיתופי פעולה עם מוזיקאים מובילים;
מבצעת יצירות של מלחינים ישראליים בולטים בני זמננו; יוזמת פרויקטים מוזיקליים ייחודיים
המשלבים טקסט ,מוזיקה ותאטרון ומביאה לביצוע יצירות נשכחות ונדירות בעיבודן מחדש
למדיום הקמרי .פרוייקטים אלה זוכים לאורך השנים לתמיכת משרד התרבות ,קרן יהושוע
רבינוביץ' ,קרן מתן לתיאטרון נסיוני ,הסוכנות היהודית לישראל ,שגרירויות ישראל ברחבי
העולם ומשרד החוץ.
בין השאר מופיעה השלישייה על במות כמוזיאון ישראל ירושלים ,בית גבריאל ,אולם ויקס,
מרכז ענב ,המרכז למוסיקה משכנות שאננים ,קונסקבטוריון שטריקר ,פסטיבל "חג למוזיקה
הישראלית" בסדרות מובילות ובפסטיבלים למוזיקה קמרית.

לשלישייה הוקדשו יצירות פרי עטם של מלחינים רבים :מיכאל וולפה ,יצחק ידיד ,ערן אל־בר,
אריק שפירא ,דיקלה בניאל ,יהודית שיטין ואחרים .בין התכניות שזכו להצלחה בימתית רבה:

"כשאור דולק בחלונך"; "הקברט היהודי"; "אהבה ושנאה"; "פנטזיה סקוטית"" ,קמרי ג'ז"" ,סיפור
פשוט" ועוד...
תקליטורים שיצאו לאור בביצוע השלישייה:
"היידן ושוסטקוביץ'" ()2001
"כשאור דולק בחלונך" ( )2007עם זמרת הסופרן יעלה אביטל;
"נופי ילדות" ()2012
"צריך להשתיק את המוזות" עם היוצר ערן צור (.)2015

ביצועיה של שלישיית עתר זכו וזוכים להשמעות רבות ברדיו ובטלוויזיה.
בשנים האחרונות הרחיבה השלישייה את פעילותה בזירה הבינלאומית והיא מופיעה
בקונצרטים ובפסטיבלים באירופה – בין השאר בהונגריה ,סלובקיה ,אוסטריה ואיטליה ,וכן
מידי שנה בפרוייקט בינלאומי המתקיים בארץ וברחבי ארצות הברית ומציג מוזיקה עכשווית,
ישראלית ,יהודית ואמריקאית לצד קלסיקות של המאה העשרים.

חברי שלישיית עתר:
עפר שלי ,פסנתר עיבודים וניהול מוזיקלי
טניה בלצר ,כינור
קריסטינה רייקו קופר ,צ'לו
מרינה כץ ,צ'לו (חברת השלישייה בשנים )2007-2015
אתר הבית של ההרכב בכתובת:
http://www.atartrio.com/index.html

