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 18:30שעה , ב2017 ביוני 14יום ד', 

 משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, קומת האפס

 

 

 שנהקונצרט סיום 

 

 בהשתתפות:

, מקהלת האוניברסיטה והאנסמבל הקאמרי בניצוחו של ד"ר תומר הישג, למוסיקה אנסמבלים של סטודנטים בחוג

 ד"ר דן כהןתלמידי קורס אלתור ג'אז למתקדמים בהדרכת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקות 120משך הקונצרט 
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  הרכב
 

 שיר

 Jesu Rex Admirabilis - Palestrina .1 אנסמבל קאמרי
2. Cantique de jeun Racine – Gabriel Foure 

. 1 מקהלה Victoria  – Ave Maria 
 Down in the River to pray  -. מתוך הסרט 'אתי איפה אתה' 2

הללויה -רוג'ר אמרסון  . לאונרד כהן, עיבוד:3  

; יותם כהן, בנג'ו; נטלי קורצקי, סקסופוןגיל צבי, 
 טובה

1. "Lena From Palesteena", Con Conrad' J.Russel 
Robinson. 1920 

2 . "Yakety Sax", 'The Benny Hill Show' theme song, 
James Rich and Boots Randolph. 1963 

פרק  -ר ברה מז'ור לכינור ופסנת 1סונטינה מספר שוברט,  פסנתרבת שבע סלע,  אריה גלטנר, כינור;
 Alegro Moltoראשון 

; נאימחמד טראביה, עוד+שירה; חאלד עיסאווי, 
 גיטרהבאסם ספדי, 

רים בננא, סמיח אלקאסם –אחקי ללעאלם   
, سميح القاسم –احكي للعالم  ريم بّنى  

פאיא יונאן -יא ליתהו יעלם  שירה, עוד; אנואר שרארה, חאלד עיסאווי  
فايا يونان –يا ليته يعلم   

 ראניה עתיק, שירה; אדהם סויד, פסנתר; 
רוקן, -פהד כתרה, בס; ויסאם דחלה, עוד; לואי אבו

 תופים

מאג'דה אלרומי-חביבי  
ي  ومي  –حبين  ماجدة الرى  

 

, סירין אליאס אכרם עודה, שירה; סמר יעקוב, שירה;

 פסנתר

סאלווה אלקטריב –כידני מעאק   
سلوى القطريب -خدّني معك  

Cold Play – Fix You 

; מקסים אגושביץ, סקסופון, יואב קליהרכב ג'אז; 
 קנול, גיטרה; יהל; בסאוריאל בורשטיין,  אדם תופים;

 פסנתרישחק אבן מגד, 

Blue Bossa – Kenny Dorham 

 I have a dream – Abba פסנתרתומר עמרם, גיטרה; סאלי כסאברה, שירה ו

ד.סאלח אלמהדי –סמאעי עג'ם עשיראן  עודשחאדה נאסר,   
د.صالح المهدي –سماعي عجم عشيران   

שירהעשהאל וייסמן, גיטרה ו מאיר בנאי –אצלך בעולם    

 

 אביגיל חלוקת מלגות

 מיכל גולן, שירה; שחר גת, פסנתר; טל כהן, 
 גיטרה חשמלית

. מילים : יהודה עמיחילחן:  מיכל גולן –אם בפה מר תאמרי   

  ניקולאי קורצקי, כינור; נטלי קורצקי, טובה;

 פסנתרשחר גת, 

Vittorio Monti – Czardas (chardash) 

חלס אנתהינא –ג'וליא בוטרוס  שירהואסים פרנסיס, פסנתר; סאלי כסאברה,   
خلص انتهينا –جوليا بطرس   

  ;פסנתרפראן, שירה; אדיב סחניני,  נארין
 ינורסחניני, כיזיד 

Someone like you – Adele 

שיר הודי   שירהמנסור, גיטרה ודינא סירין אבו ליל, שירה;  Chahumin ya na 

 It's good to be alive – Imeldamay .1 גיטרה חשמליתפהד כתרה,  מרים קנדלפת, שירה;
2 . Chocolate Jesus – Tom Waits 
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