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 , שוויץGuy Bovet))גי בובט 

 

 

 4מס'  66 'אופ ,בסול מינור פרלוד (Charles Valentin Alkan) שרל ולנטן אלקן

 64 'אופ תפילה     (1111-1113)

 1מס'  41 'אופ, בסול מינור 6מס'  סימפוניהמתוך  אינטרמצו  (Charles-Marie Widor) רי וידוראמ-שרל

(1937-1845) 

 בלה דיאז מז'ור פרלוד    (César Cui) סזר קווי

(1111-1131) 

 בסי מינור טוקטה   (Eugène Gigout) ן ז'יגואז'

(1111-1144) 

 טוקטינה |(Pietro Alessandro Yon) אטרו אלסנדרו יוןיפי

(1143-1116) 

 בלה מינור 3ל מס' אכור   (César Franck) סזר פרנק

(1110-1111) 

 (Consolations) נחמותשתי     (Franz Liszt) פרנץ ליסט

(1116- 1111) 

 (Litanies) תחינות    (Jehan Alain) ז'האן אלן

 התלוי ןהג     (1140-1111)

 3מס'  רלוד המבורגפ    (Guy Bovet) גי בובט

 (1141-נולד ב)



( בלוזאן Marie Dufourרי דיפור )אמ אצל –עוגב נגינה בו ,ז' בובט אצלפסנתר נגינה ב. הוא למד 1141-נולד ב גי בובט

)צרפת(. זכה  ס( בפריMarie-Claire Alainקלר אלן )-ריא( בז'נבה )שוייץ( ומPierre Segondר סגונד )י)שוייץ(, פי

טל )שוייץ( אדרלה של נוישתקבקבוע העוגב הנגן גי בובט משמש כרבים, וכן על הקלטותיו. והלחנה  ביצועבפרסים 

(Collegiale de Neuchatelו )פרופסור לעוגב באקדמיה למוסיקה של באזל )שוייץ(. לימד באוניברסיטת סלמנקה מכהן כ

(Salamanca בספרד, וכן ) חבר בראש יושב הוא באוניברסיטאות ואקדמיות רבות ברחבי ארה"ב ואירופה. גי בובט

וגב, ומשמש נשיא אגודות נגני עוגב ועמותות חובבי העוגב בארצות שונות. בעהשופטים של תחרויות בינלאומיות לנגינה 

נודעת תרומה בובט ל אמרים.מ 1000-מבו יותר פרסם ו ,La Tribune de l'Orgueהוא היה העורך הראשי של הרבעון 

בעולם כולו כמומחה לבנייה  . הוא נודעלשמרםאת כל העוגבים בארצות שונות ו שיטתיר באופן ומאמצים לסקחשובה ל

עוגב. ספרו הידוע ביותר בולשיפוץ עוגבים וכן לשימור עוגבים היסטוריים. כתב ספרים על מוסיקת העוגב וטכניקת הנגינה 

 ,Francisco Correa de Arauxoו )חשל המלחין הספרדי פרנסיסקו קוראה דה אראויצירותיו לעוגב עוסק ב

וניהל ייסד הוא  .מצוי בהןהכלי שניגן על עוגבים בכל הארצות ו שנהקונצרטים ב 60-מבצע כ(. גי בובט 1614-1114

ן רחב של זמנים מקיף במיוחד ומשתרע על פני מגוו. הרפרטואר שלו שונות פסטיבלים בינלאומיים לעוגב בארצות

שמו הולך עוגב. ליצירות, רבות מהן  130-כחיבר גם מלחין פורה. עד כה מוניטין יצאו לכושר האלתור שלו, והוא  .וסגנונות

של כלל מפתח על עריכת שוקדים כעת ספריית אוניברסיטת לוזאן ב חיבר לסרטים רבים.שקול -פסילפניו גם בזכות 

 יצירותיו.


