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 החוג למוסיקה

 

 

 שנה חלפה, שנה עברה, אנחנו כפינו נרימה

 2100102, לקראת סיום סמסטר א', , בוגריו וידידיוקונצרט סטודנטים בחוג למוסיקה

 

 

 שי שרייבר, פסנתר

 )"ולדשטיין"(, פרק ראשון 35, בדו מז'ור, אופ' 12 סונטה מס'לודוויג ון בטהובן: 

 ה, שירה, סקסופון; תכלת דולינסקי, פסנתראיתי יהודאי, שירה; לורן שחאד

 שירים פשוטיםשלמה גרוניך: 

 לין זלניק, פסנתר

 , ספר שניהמושווההפסנתר , מתוך 880בפה מינור, רי"ב  פרלוד ופוגהי"ס באך: 

 יחיא, גיטרה-נור חג'

 לה קומפרסיטהג'רארדו מאטוס רודריגז: 

 אנסמבל ג'אז:

 ופון; חגי קשת, חצוצרה; ליאור גייניס, חצוצרה; נטע דנצינגר, פסנתריארא אזרייק, שירה; לורן שחאדה, סקס

 Summertimeג'ורג' גרשווין:      

     Eden Ahbez :Nature Boy 

 יחיא, גיטרה; רוקייה עאבד, גיטרה; לינה מנסור, פסנתר, שירה-נור חג'

 לה אינתא חביביפיירוז: 

 תופים ,למאןמייסן ס ;נורה חכים, שירה; רוקייה עאבד, גיטרה

     Adele :Don't You Remember 

 יארא פרח, פסנתר

 0מס'  9בסי במול מינור, אופ'  נוקטורןפרדריק שופן: 

 יסמין באסילא, שירה; סעיד סילבאק, עוד

 נאטארונא כתירפיירוז: 



2 

 

 ריטה אברמוב, קול

 )בראשית פרק ג'( הגירוש מגן עדןריטה אברמוב: 

 לי, פסנתרמא יגאל , שירה;יערה אולצ'יק

 הללויהליאונרד כהן: 

 אנסמבל אלטרנטיבי:

 ,איאס נח'לה; אמיר יעקוב, גיטרה חשמלית; קלידים ,מארון סאסין, שירה, סקסופון; לורן שחאדהורד תאיה, שירה; 

 ; תופים ,לוויס סאסין; גיטרה בס

 )"התמזל מזלו"( נייאלוורד תאיה: 

 ("פעם ראשונה") אוואל מראורד תאיה: 

 , בוזוקיג'ריס בלאן

 מאת פרנץ ליסט 1מס' וריאציה על רפסודיה הונגרית רחבאני: -זיאד אל

 דיאר בקיר רחבאני:-זיאד אל

 אנסמבל למוסיקה ים תיכונית, בניצוח ד"ר תייסיר חדאד:

ן, גיטרה; קאנון; סעיד סילבאק, עוד; שיר שטר -קלרנית; מג'ד קטיש, טרומבון; מהא עואד -הראל גל, חליל; לורן שחאדה

 נקישה; תייסיר חדאד, פסנתר; מקהלה-פז מגן, גיטרה בס; ויויאן שדיד, כינור; וויסאם עראם, כלי

 Duzanתייסיר חדאד:      

 יא מאילה על גיסון     

 אנסמבל רוק:

 יעל עבדת, בס ;אל, גיטרה; דורון גרליץ, תופים-שירה; אבי טל ,אביבית שושן

     Van Halen :Ain't Talkin 'Bout Love 

     Bullet For My Valentine :All the Things I Hate 

 אנסמבל פולק:

 גיטרה ,איה עברון; פסנתר ,אורן אדם; כינור ,פול ענבר; חלילית ,תכלת דולינסקי

 נעימה גאלית מסורתית     

     Whiskey Before Breakfast & Liberty 

     South Wind & Funny Power 

 סון" של אוניברסיטת חיפה, בהדרכת יוסי זייפרטמקהלת "אוני

 ויצקה רון, פסנתר; לורן שחאדה, פסנתר

     Harry Armstrong :Sweet Adeline 

 808, ק' Ave verum corpus: מוצרט     
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 הקונצרט הופק על ידי חברי ועד הסטודנטים של החוג למוסיקה:

 , יגאל מאלי, סעיד סילבאק, יאיר עמיצור, לורן שחאדהעמית אשבל, יפעת הרמלין, איתי יהודאי, רועי מור

 

 

    תודת החוג למוסיקה וועד הסטודנטים נתונה לאגודת הסטודנטים

 


