
 

 

 

 

 

 

לשלמהשיר השירים אשר    
 

טובים דדיך מיין-ישקני מנשיקות פיהו כי    

כן עלמות אהבוך-לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על    

  משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך

  שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה 1:5

הכרמים כרמי שלי לא נטרתי-בי שמני נטרה את-תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו-אל   

  הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך 

גדיתיך על משכנות הרעים-לך בעקבי הצאן ורעי את-לא תדעי לך היפה בנשים צאי-אם    

בי פרעה דמיתיך רעיתילססתי ברכ    

  נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים 

לך עם נקדות הכסף-תורי זהב נעשה    

שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו-עד    

  צרור המר דודי לי בין שדי ילין 

  אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי 

  הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים 

ערשנו רעננה-הנך יפה דודי אף נעים אף    

  קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים 

  אני חבצלת השרון שושנת העמקים

  כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות

  כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי 

בית היין ודגלו עלי אהבה-הביאני אל    

חולת אהבה אני-שות רפדוני בתפוחים כיסמכוני באשי   

  שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני 

האהבה עד שתחפץ-תעוררו את-תעירו ואם-השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם    

הגבעות-ההרים מקפץ על-זה בא מדלג על-קול דודי הנה    

החרכים-החלנות מציץ מן-ו משגיח מןזה עומד אחר כתלנ-דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה    

לך-ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי    
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 Il Canto più bello (del Re Salomone) 

                  
  PROVINCIA          COMUNE          
   di PADOVA         di CARCERI           delle CARCERI                 di CARCERI 
 
  

 

 

A. Vivaldi Concerto in La maggiore per violino, viola da gamba, archi e b.c. 
  allegro, andante, allegro 
 
IL CANTO PIÚ BELLO di Salomone 
J.S. Bach Concerto in Re minore BWV 1052 per clavicembalo, archi e b.c. I° movimento: allegro 
J.S. Bach Concerto in Fa minore BWV 1056 per clavicembalo, archi e b.c. II° movimento: larghetto 
1.1 Desiderio d’amore; 1.2 Glorazione amorosa; 1.3 ……; 1.4 Visione amorosa; 1.5 Unione 

 
J.S. Bach Concerto in Re minore BWV 1052 per clavicembalo, archi e b.c. III ° movimento: allegro 
2.1 Vicendevole elogio; 2.2 Dolce intimità 
 
J.S. Bach Concerto in Sol minore BWV 1058 per clavicembalo, archi e b.c. II ° movimento: adagio  
2.3 Appuntamento primaverile; 2.4 ……; 3.1 ……; 3.2 …... 
4.1 L’incanto dell’amata; 4.2 Doti della sposa; 4.3 L’amata e il giardino 
5.1 ….; 5.2 L’incanto del Diletto perduto 
 
J.S. Bach  Suite in Si minore BWV 1067 per flauto, violino, archi e b.c. Fugato dall’Ouverture  
5.1 Ricerca affannosa; 6.1 Scoperta; 6.2 Il fascino dell’amata; 6.3 Incontro d’amore 
 
J.S. Bach  Suite in Si minore BWV 1067 per flauto, violino, archi e b.c. Minuetto e Badinerie 
7.1 La bellezza della sposa; 7.2 Canto d’amore; 8.1 Il vero amore; 8.2 I bastioni dell’amore; 8.3 La vigna 
 

J.S. Bach Concerto brandeburghese n.5 in Re maggiore BWV 1050 per flauto, violino, clavicembalo, 
archi e b.c. III ° movimento: allegro  

 

 

CARLA STELLA, voce recitante 
 

Orchestra da camera “CONSERTO MUSICO” 
FRANCESCO PADOVANI, flauto 
FEDERICO GUGLIELMO, violino I 
ELISA SPREMULLI, violino II 
GIOVANNA GORDINI, viola 
CRISTIANO CONTADIN, viola da gamba e violotto 
ROBERTO LOREGGIAN, clavicembalo 
  




