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( בפעם השלישית, 2102102תחרות הקומפוזיציה ע"ש איתי ויינר ז"ל נערכת בשנת הלימודים הנוכחית )תשע"ג, 

הרג בתאונת דרכים כשהיה ציון ויינר, לזכר בנו, איתי ויינר ז"ל, שנ-נפש ונדיבה של ד"ר בן-בזכות תרומה אצילת

 בן שש. לאחרונה, הובטח המשך קיומה של התחרות.

בשני מסלולים: מסלול לסטודנטים מן המניין בחוג למוסיקה נערכה השנה, בפעם השנייה, התחרות 

 ושלוש על ידי בוגרי ,ל ידי סטודנטיםלתחרות עבאוניברסיטת חיפה ומסלול לבוגרי החוג. עשר פרטיטורות הוגשו 

עולמות חדשים. סגל החוג ייתן את  02-באפוא אנחנו מתברכים  .. כל פרטיטורה שהוגשה היא עולם ומלואוהחוג

במספר היצירות שהוגשו לתחרות בהשוואה לשנה שעברה ויטכס עצה. מתכונת שחלה דעתו על הירידה 

 דיונים.גובשו בהתחרות בשנה הבאה ומסגרות העבודה לקראתה יבטאו את הרעיונות שי

דבק במטרות היסוד של התחרות: לעודד יצירה ועשייה מוסיקלית חדשות בקרב הסטודנטים למוסיקה החוג סגל 

שיח מוסיקלי בהשתתפות בוגרי החוג, הבוגרים שבדרך, קהילת המשכן -לפתח מוקד תוסס לרבו; החוג ובוגרי

 ץ.בחיפה ובחבלי צפון הארבמיוחד לאמנויות, ונאמניה של מוסיקה ואמנות באשר הם, ו

פרופ' בטי  –בידי אנשי מקצוע שמחוץ לחוג. תודתנו נתונה לחבר השופטים השנה הופקד שוב בתחרות השיפוט 

של , בהתנדבות גמורה, ולתמוך בו על דרך למפעל הזה על נכונותו להירתם –אוליברו, פרופ' ינעם ליף ויובל צורן 

התייצבות ורצינות ומסירות לעניין.  ,ם צעיריםסקרנות ליצירתם של יוצריגילוי רצון טוב, השקעת זמן ומאמץ, 

 הערכה ותודה רבות.של שלושת השופטים ואנחנו רוחשים לעשייתם לבנו לשכזאת לימין עבודתנו יקרה 

עם קבלת המנדט )והאחריות( לשיפוט היצירות ניתן לחבר השופטים חופש גמור לשקול את הדברים ולקבל את 

ובכלל זה את  ,את החלטות השופטים – מראש ובדיעבד –כולנו מכבדים . החלטותיו, בלי כל התערבות חיצונית

עם שתי היצירות מאת שיקוליהם של השופטים ִעמם. ההחלטה שלא להעניק השנה את הפרס הראשון. 

עוד שתי יצירות, הערב יבוצעו  ,סטודנטים בחוג, והיצירה של בוגר החוג, שהשופטים בחרו להעניק להן פרסים

 נו לשבח.השופטים צייש

 :ברכות לבביות שלוחות לכלל המעורבים בתחרות

  לסטודנטים ולבוגרים היוצרים, מגישי הפרטיטורות לתחרות, ובמיוחד לזוכים בפרסים ובציונים

 לשבח;

  לסטודנטים ולבוגרים שנענו לקריאה להשתתף בתחרות, ואשר יצירתם לא הבשילה במועד או

 ו בכוונות יצירה;שלא העלו כלל דבר על הכתב אך התמלא

 ;לחבר השופטים היקר 

 ;לחברי סגל החוג, ובמיוחד אלה שהדריכו את היוצרים, וליוו את העשייה ליווי מקצועי ואנושי נאמן 

  לעמיתינו אנשי המנהל במשכן, העומדים לתפארת בטיפול בענייני התחרות, שהוא להם מטלה

 גדולה ודוחקת תמיד;

 המסייעים ומלווים גם את המפעלון הצנוע שלנו בחרושת לאנשי הפקולטה למדעי הרוח ,

 האינטנסיבית והמלהיבה שהם מופקדים עליה;
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  התייצבות  –למבצעי היצירות בקונצרט זה, אשר רשאים להיות גאים במה שמבטאים מעשיהם

את לצד רעננות והבטחה, ומתן ברכת דרך לעומדים בפתחו של מסלול מקצועי שאין כמו הנגנים מכירים 

 מורכבותו ומשמעותו;

 .לבני המשפחות והידידים; ולקהל שלנו, שהצטרפותו לדרך החוג חשובה ויקרה לנו 

על היזמה, ההתמדה, התרומה, ובעיקר על ההבנה לנפשם  –ציון ויינר -תודת המבורכים כולם שלוחה לד"ר בן

סיבות משפחתיות נבצר מד"ר של יוצרים בתחילת דרכם ולנשמת אפו של חוג למוסיקה. למרבה הצער, עקב נ

 ויינר ומבני משפחתו להיות נוכחים הערב, אבל הם איתנו.

 )יובל שקד(
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 בתכנית:

 (0300) 22, אופ' On This Islandמתוך מחזור השירים     בנג'מין בריטן

(Benjamin Britten ,0321-0302) ( טקסט: ו"ה אודןW. H. Auden) 

      2 .Seascape 

      4 .Nocturne 

      5 .As It Is, Plenty 

 יובל שקד, ראש החוג למוסיקה –דברים 

 (2102לסופרן, לכינור, לוויולה ולצ'לו ) בלי קול    אורית פרלמן

 טקסט: דנה אמיר; אורית פרלמן; מקורות עממיים וליטורגיים    ציון לשבח

 (2102) קשת-לסופרן ולרביעיית כלי Silva Myrtea    ריטה אברמוב

 (Decimius Magnus Ausoniusטקסט: דצימיוס מגנוס אוסוניוס )    ציון לשבח

 (2102קשת )-לסופרן ולרביעיית כלי Intocreation    הראל גל

  פרס שלישי

 (2102קשת )-לסופרן ולרביעיית כלי כל מקרה    ניצה לרנר

 טקסט: ויסלבה שימבורסקה )תרגום: רפי וייכרט(    פרס שני

 הפרסים לזוכים בתחרות הקומפוזיציה הענקת

 (2102קשת )-לסופרן ולשלישיית כלי שני לילות    גיל דורי

 )תרגום: רועי גרינוולד( חיים-טקסט: רבקה בסמן בן    פרס בוגרים

 לסטודנטים מצטייניםותעודות הוקרה הענקת מלגות הדיקן והחוג 

 הענקת תעודות הוקרה לסטודנטים ראויים לשבח

 (0880) 2קשת מס' -רביעיית כלי(, מתוך נוקטורןפרק שלישי )   ורודיןאלכסנדר ב

(Alexander Borodin ,0882-0822)  

 (0332) קשת-לרביעיית כלי (Tango Ballet) בלט טנגו   אסטור פיאצולה

(Astor Piazzolla ,0332-0320) 
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 (0300) 22, אופ' On This Islandמתוך מחזור השירים     בנג'מין בריטן

(Benjamin Britten ,0321-0302) ( טקסט: ו"ה אודןW. H. Auden) 

      2 .Seascape 

      4 .Nocturne 

      5 .As It Is, Plenty 

 

Seascape 
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Nocturne

 

 

 

As it is, plenty 
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 (2102לסופרן, לכינור, לוויולה ולצ'לו ) בלי קול   אורית פרלמן

 טקסט: דנה אמיר; אורית פרלמן; מקורות עממיים וליטורגיים   ציון לשבח

 

מאת דנה אמיר ומבוססת על שיר קצר לזמרת ולפסנתר שאורית  בלי קול היצירה חוברה לטקסט של השיר

השלד המלודי לקוח  עד בוא האדמה. –הלחינה בעבר לאותו טקסט, כחלק ממחזור בן ארבעה שירים 

מהשיר, אך נערכו בו שינויים רבים והוא הורחב עד לבלי היכר. הטקסט של אמיר עוסק בשאלה כיצד נשמע 

רתה, מבקשת אורית פרלמן לגלם )מעט בסארקזם ומעט בחמלה( התנגשויות קולה כלפי חוץ ולעצמה. ביצי

ומעברים בין קולות שונים, הנשמעים בלבה ומגרונה, או חיצוניים שמבקרים, מתערבים ומתערבבים בשלה. 

הקולות כולם משקפים תרכובת אישית של זהויות והשפעות תרבותיות. אורית משתמשת בשפות ובסגנונות 

 יםהיא מצטטת מתוך ארכיטיפוס ,נים המשובצים בחלקה הראשון של היצירה. בין השארמוסיקליים שו

(. ברגעים רבים ביצירה הכלים "עונים" או Rossiniרוסיני )בסגנון שיר גוספל, שיר בלדינו ואריה  :שונים

 ."מחקים" את הפראזות המושרות. תפקיד הזמרה הוא לרוב בעל אופי רצ'יטטיבי

 )אפרת רובינשטיין(

 

 

זמרת, מלחינה ומנחה טקסי חיים ותפילה בארץ ובארצות הברית. למדה במחלקה הווקאלית היא  אורית פרלמן

אביב, וכעת משתלמת בלימודי המוסיקה באוניברסיטת חיפה. הלחנותיה של -באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בתל

שירה של ההוצאות לשירה "הליקון" שירים אמנותיים ושירי משוררים בוצעו בפסטיבל למשוררים במטולה ובערבי 

בארה"ב וראו לאור באנתולוגיות אחדות   Shalsheletבשלושה  פסטיבלים שלהן התקבלו הוצגו ו"עמדה". 

 .Transcontinental Musicבהוצאה 

הלחנות מקור של מוסיקה יהודית;  –" מאין יבוא"מופיעה במגוון סגנונות. עם התקליטורים שלה נמנים אורית 

בשיתוף היברו יוניון קולג' בירושלים. בקרוב  –" תפילותי"יידיש בניחוח ג'אז, יחד עם איתי אלתר;  – "זויט אָא"

תקליטור כפול של שירי לדינו מסלוניקי מאוספיה של המוסיקולוגית ד"ר  –"חלונות גבוהים בשאלוניקי" יראה אור 

יכת הרשות לתרבות הלדינו ובית אבות ע"ש אוניברסיטת חיפה ובתמהחוג למוסיקה בשחק, בהוצאת -שושנה וייך

 שחק, במופעים ובהרצאות להצגת הפנורמה העשירה של רפרטואר הלדינו.-אורית מופיעה יחד ד"ר וייך רקנאטי.
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 :מילים המשובצות בשיר

Oh my Lord (simulated Gospel) 

As I walked through the dell (simulated Irish) 

Da da dai (simulated Chassidic) 

Mi muera, mi nuera, mi nuera garrida, te jeril las Cintas, de nuestras camisas (Ladino folk song) 

 )סידור התפילה, ר' שלמה אלקבץ(, פני שבת נקבלה לכה דודי לקראת כלה

Sweet days are comin’ my way, why don’t you come stay? (simulated jazz, the composer) 

Una voce poco fa: io sono docile (from an aria by Rossini) 
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 (2102קשת )-לסופרן ולרביעיית כלי Silva Myrtea    ריטה אברמוב

 (Decimius Magnus Ausoniusס מגנוס אוסוניוס )טקסט: דצימיו    ציון לשבח

 

דרות של צער( חוברה לטקסט מאת המשורר הלטיני דצימיוס מגנוס אוסוניוס Silva Myrteaהיצירה  בן המאה  )ש ְֹ

לספירה. מלכתחילה חיפשה ריטה עבור היצירה שהתכוונה להגיש לתחרות הקומפוזיציה אחרי טקסט הרביעית 

ה נבע מרוח השפה, כפי שהיא נתפסת בעיניה: אפלה, עצובה ומאופקת. היא בחרה את דווקא בשפה הלטינית. ז

השיר של אוסוניוס בגלל שאהבה את המצלול של הטקסט וכי קסם לה התיאור של נוף חי, שהכול בו מת, תיאור 

 של יופי סטטי וכבוי.

נה לשקול מחדש את אופן כשהייתה בעיצומה של הכתיבה, גילתה עובדות חדשות על מבנה הטקסט ונדרש ממ

( Hexameter ,הקסאמטרתבנית כל אחת )ם ישש רגליבנות עבודתה עד אותו שלב. השיר בנוי מחמש שורות 

שהייתה נפוצה בספרות הלטינית ובספרות היוונית הקלאסית. לאחר לבטים וניסויים החליטה ריטה לטפל בשיר 

חלוקה ריתמית. במקום חלוקה על פי הברות, היא בלי לציית למקצב המובנה שלו, שהגביל את האפשרויות ל

 ערכה חלוקה חופשית על פי מילים ומצלולן.

היא היצירה השנייה המשמעותית והמעמיקה שהיא כותבת. היא בחרה  Myrtea Silvaלהרגשתה של ריטה, 

, sAbysבהרכב הכלי המלא שהוצע, מפני שראתה בכך אתגר והזדמנות ללמוד. מכיוון שיצירתה הקודמת, 

-בוצעה במסגרת קונצרט התחרות בשנה שעברה, הכירה ריטה את איכויות הקול של הזמרת )רונה ישראל

קולת(, והיכרות זו השפיעה במידה לא מבוטלת על תהליך ההלחנה שלה. משלב מוקדם ביצירה, כינור מנגן צליל 

עות אלמנט זה מבקשת עילי, הנמשך כמעט לכל אורכה ומשמש כנקודת עוגב "קלת משקל" ומרוחקת. באמצ

 ריטה לבטא את הקדרות המלכותית שמשכה אותה לשיר בתחילת תהליך כתיבת היצירה.

 (אפרת רובינשטיין)

 

 

 

 

בברית המועצות לשעבר, בעיר דרבנט, על חוף הים הכספי. מגיל שש למדה  0384נולדה בשנת  ריטה אברמוב

. עם 0332ה. לישראל עלתה עם משפחתה בשנת במשך שבע שנים נגינה בפסנתר בקונסרבטוריון בעיר הולדת

, החלה ללמוד קומפוזיציה אצל פרופ' עודד זהבי, 2113הצטרפותה לחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה בשנת 

במסגרת הלימודים בחוג. בשנת הלימודים השנייה שלה בחוג, זכתה במלגה ללימודי מוסיקה באוניברסיטת 

. בתחרות הקומפוזיציה ע"ש איתי Erasmus Mundusת התוכנית גרנדה שבספרד, במשך חצי שנה, במסגר

 זכתה בפרס השני. 2101100שנת בויינר ז"ל 
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Silva Myrtea 

Ausonius 

Errantes silva in magna et sub luce maligna 

inter harundineasque comas gravidumque papaver 

et tacitos sine labe lacus, sine murmure rivos, 

quorum per ripas nebuloso lumine marcent 

fleti, olim regum et puerorum nomina, flores. 

 

Fields of Sorrow 

English translation by Helen Waddell (London, 1929, 1933) 

They wander in deep woods, in mournful light, 

Amid long reeds and drowsy-headed poppies, 

And lakes where no wave laps, and voiceless streams, 

Upon whose banks in the dim light grow old 

Flowers that were once bewailed names of kings. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2102קשת )-לסופרן ולרביעיית כלי Intocreation   הראל גל

 פרס שלישי

 

 

 לתואר וחינוך מוסיקה במסלול', ב שנה, חיפה ניברסיטתבאו סטודנט הוא, כיום. 0322-ב נולד גל הראל

 בעבר. לתיאטרון מוסיקה וכותב, ומופיע יוצר מוסיקאי הוא. שונות במסגרות נגינה מלמד הראל. ראשון

 .לאור והוציאם יצירותיו של אלבומים שני בעצמו הפיק
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 (2102קשת )-לסופרן ולרביעיית כלי כל מקרה    ניצה לרנר

 סט: ויסלבה שימבורסקה )תרגום: רפי וייכרט(טק    פרס שני

כלל על קטלוג, שמתפתח בהדרגה כמו צעדי מחול קלילים המובילים את -"שיר של שימבורסקה מושתת בדרך

הקורא במבוך סבוך עד הגיעו אל הפואנטה המוחצת בסוף. הקטלוג מאפשר למשוררת לבחון מצב, תחושה או 

, וכך מתגלים לקורא זווית חדשה, גוון שונה, ידוסקוּפיר קמעה את הקל  מושג משלל צדדיו. בכל שורה מסובב הש

 המבוא לספרה של ויסלבה שימבורסקה, "סוף והתחלה"(.דברי דגש אחר." )רפי וייכרט, מתוך 

 הטקסט. גורלו את כן וכמו, בעולם האדם מצב את לבחון לקורא מאפשר בשיר וחפצים תחושות, מצבים ריבוי

 הגורם והי השיר במוקד העומדים המקרים וצירופי הפרטים ריבוי. השיר ולתוכן ותלמשמע בהתאם הולחן

 :עיקריים אמנותיים אמצעים שני קביעתל

 וזאת באמצעות 'שתילת'  ;אחדות ביצירה מאידךהשיג שימוש במוטיבים מוסיקליים רבים מחד, וניסיון ל

סם לכדי אוסף של 'צירופי המקרים', המהווים מוטיבים לאורך היצירה ושילובם בתפקידי הרביעייה, עד לכינו

 למעשה אוסף של כל המוטיבים מתחילת היצירה.

  ,ניסיון לתאר במוסיקה תחושות שונות, הנובעות מן הסיטואציות הרבות בטקסט: כעס, הקלה, עצב

הדומה לזאת  כאילו מספר חיצוני מתאר מציאות ,התרגשות ועוד, ובו בזמן ניסיון ליצור תחושה של חוסר הזדהות

שמתוארת בטקסט. מספר זה משול למספר בתיאטרון הברכטיאני, המציג את הרקע וההתרחשויות, אך מבדל 

בכך את עצמו ומתייצב בעמדה מנוכרת לסיפור. אמצעי זה מתבטל בפואנטה הסופית של השיר. אפשרתי אז 

 למוסיקה להתמזג לחלוטין עם מילות הטקסט ולהביע את התרגשותי הרבה.

 יצה לרנר()נ

 

 

 

 

. בילדותה למדה פסנתר אצל פרידה בן בסט ז"ל, וכיום לומדת אצל 0310נולדה בישראל בשנת  ניצה לרנר

עירית רימון. לאחר שרותה הצבאי המשיכה בלימודי מוסיקה בסמינר לוינסקי לחינוך מוסיקלי, והתמחתה 

קה לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה למדה במחל 2111110בהוראה לגיל הרך, תחום עיסוקה עד היום. בשנת 

( השלימה תואר ראשון 2102אביב, ואחר כך למדה תיאוריה וקומפוזיציה באופן פרטי. השנה )-ע"ש רובין בתל

 בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה. כיום מתמקדת בעיקר בקומפוזיציה.
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 (2102קשת )-לסופרן ולשלישיית כלי שני לילות    גיל דורי

 )תרגום: רועי גרינוולד( חיים-טקסט: רבקה בסמן בן    פרס בוגרים

 

 צורה בעלות יצירות של בקומפוזיציה ורק אך כמעט בה שעסק תקופה אחרי היצירה את שכתב מספר גיל

 של המבצע להחלטת נתון שהוא או, קבוע איננו בה הפרקים דרשס ערכית רב מוסיקלית צורה: כלומר, פתוחה

 .גמורה-לא פעילות כמייצגת נחשבת זו צורה. היצירה

. הקודמת לגישתו כאנטיתזה כתב הזו היצירה את כי טוען הוא. אחרת לתפיסה גיל עובר לילות שני ביצירתו

 ביצירה ישנם". החדש העידן מוסיקת"כ כיום שמוגדר מה של בנוסח, חדשני שאיננו לסגנון פונה הוא ביצירה

 וכאב צער, עמוקה הגות ןבה שיש, השירים למילות מבעד למאזין מעביר שהמלחין לרגש המתייחסים אלמנטים

 המאפיינים של תולדה הינם והצבע והצליל, וידוע נשלט הכול זו ביצירתו שבחר בסגנון כי טוען גיל. מסוים

 .הטבעיים האקוסטיים

 השיר של הפותח הנושא. הדדית והשלמה תיאום של תחושה יוצר הקול עם הקשת כלי תשלוש של השילוב

 זה מצב, אולם. ליווי משמשים הקשת וכלי הזמרת נכנסת אז ורק ולכינור לויולה לו'הצ מן בעלייה מתחיל הראשון

. בשירתה תהזמר נכנסת ולאחריו הכלים שלושת של פיציקטו בנגינת מתחיל השני הנושא. השיר לאורך משתנה

 .בעצמה דעיכה ישנה הזה השיר סיום לקראת

. אין מתח בשירת הזמרת ואף לא בנגינת calmly. הנחיית הביצוע היא ורוחו נינוחה מאוד ,השיר השני רגוע

 הכלים, וניכרת ההדדיות בין הקול לכלי הקשת.

 .מצב שנרמז היטב בשירים אלה –אני מאחלת לגיל המשך מוצלח בעבודתו המוסיקלית 

 

. הוא בוגר החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה. במהלך לימודי התואר הראשון, 0381-נולד בחיפה ב גיל דורי

החל לכתוב מוסיקה. הוא אומר: "גיליתי שקומפוזיציה איננה רק דבר שעושים, אלא מצב קיומי." גיל מספר כי 

תיאטרון ואמנות ועסק בפעילות  כבר בשנת הלימודים הראשונה שלו בחוג למוסיקה שילב את המוסיקה עם

חברתית יחד עם חבריו הסטודנטים. גיל לימד מטעם המדור לסיוע אקדמי ואישי באוניברסיטה, ונתן שיעורי עזר 

 .2101והיה "מצטיין דיקן" בשנת  ,2113פרטיים בנושאי לימוד שונים. הוא זכה בפרס "מצטיין חוגי" בשנת 

מחברת , והגיש את יצירתו 2100נה ע"ש איתי וינר ז"ל, בשנת גיל השתתף בתחרות הקומפוזיציה הראשו

סופרן , לוויולה, לצ'לו ולפסנתר, וחוברה "ברוח של -למילים מאת אגי משעול. היצירה כתובה למצו החלומות

סינתזה ומניפולציה של הצליל עם רמות שונות של רנדומליות ומוביילים מוסיקליים" )דברי המלחין(. היא זיכתה 

 ל בפרס שלישי.את גי

עם סיום לימודיו בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה עבר גיל לאוניברסיטת אריזונה 

(Arizona State University) ( שבפניקסPhoenix ,)הוא ארה"ב. לאחרונה סיים שם לימודים לתואר שני ו

 ממשיך לתואר דוקטור בלימודי הלחנה.

(שקולניק תמר)
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 (0880) 2קשת מס' -רביעיית כלי(, מתוך נוקטורןפרק שלישי )   ר בורודיןאלכסנד

(Alexander Borodin ,0882-0822)  

 

 (0332קשת )-לרביעיית כלי (Tango Ballet) בלט טנגו   אסטור פיאצולה

(Astor Piazzolla ,0332-0320) 
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 (:1021123) גמקבלי מלגות ההצטיינות לשנת תשע"

 אורן אדם

 בטליה אליא

 מאריא ג'ובראן

 נועה לייבוביץ'

 אביטל ניר

 :אנסמבלים בחוגת הולימקבלת מלגה בזכות ריכוז פע

 יפעת הרמלין

 מקבלי תעודות הוקרה על הצטיינות בלימודים, גילוי יזמה ופעילות בחוג,

 וסיוע לסטודנטים עמיתים:

 יתמר אבןא

 ישחק אבן מגד

 טור-דותן בן

 דנה זיו

 ענאן חלבי

 דניאל לדרמן

 לינה מנסור

 אורית פרלמן

 אוריה קפל

 שיר שטרן

 :מקבלי תעודת הוקרה על פעילות במסגרת פרויקט "התנסות קהילתית"

 איתי יהודאי

 אורן אדם

 טור-דותן בן

 ערן חוג'ה הראל

 נטע דנציגר

 רותם וינבר

 אסתי מיטלברג

 רואן סעד

 מארי קעואר

 גיל שטיינברג
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ניה(, תואר אמן מהקולג' אמן מאוניברסיטת גוטנברג במיינץ )גרמ-היא בעלת תואר רב קולת-רונה ישראל

המלכותי למוסיקה, לונדון, ותואר בוגר במוסיקה מטריניטי קולג', לונדון. זכתה בפרסי שירת הליד הגרמני בכל 

שלושת המוסדות שלמדה בהם. היא כלת מלגות באנגליה וגרמניה וזכתה בתחרות השירה הבינלאומית ע"ש 

 אדן )גרמניה(.אריקה קוט ובפרס ביירוית של אגודת וגנר בוויסב

הופיעה במגוון תפקידים אופראיים וקונצרטנטיים עם מיטב התזמורות בארץ ובחו"ל. פרשנותה לתפקידי המפתח 

ברפרטואר הקלאסי זכתה לשבחי הביקורת בארץ ובעולם. הופיעה, בין היתר, עם התזמורת הפילהרמונית 

נית של ריינלנד פפלץ, תחת שרביטם של הישראלית, התזמורת הסימפונית של פרנקפורט והתזמורת הפילהרמו

פרדריק שזלין, ז'ולט נאג', רולף רויטר, מתיאס ברייטשפט ועוד. כן הייתה סולנית בבתי אופרה במיינץ, גיסן, 

 דסאו, המבורג ועוד.

השתתפה בפסטיבל האביב בהיידלברג, בפסטיבל היידן באייזנשטדט, בפסטיבל האופרה הקאמרית של 

גוש, וכן במופע מיוחד לזכרו של ארנולד שנברג עם -בריטן פירס, בפסטיבל אבוריינסברג, בפסטיבל 

הולשטיין. כמו כן ביצעה את תפקיד "אמא -" בניצוחו של מנפרד רייכרט במסגרת פסטיבל שלזוויג02 "אנסמבל

אדמה" בסרטו של פיטר שיין "תשע אריות גרמניות מאת הנדל, אגדה אורבנית" בהזמנת האופרה הלאומית 

 אנגלית.ה

קולת מרבה לבצע מוסיקה בת זמננו והשתתפה בהופעות בכורה של יצירות שנכתבו במיוחד לקולה. -רונה ישראל

 .MDRהיא הופיעה ברדיו ובטלוויזיה. פורטרט אישי שלה הוצג ברשת הטלוויזיה הגרמנית 

וסמך מטעם קולת מלמדת פיתוח קול בקונסרבטוריון גבעתיים. קיבלה לאחרונה תואר מ-רונה ישראל

 האוניברסיטה העברית בירושלים וממשיכה את לימודיה לתואר שלישי.

 

 הכנר ידי על" חיפה רביעיית"כ 0331-ב נוסדה היא. חיפה" לבנים יד בית"של הבית רביעיית היא זמיר רביעיית

 יבליםבפסט הופיעה הרביעייה. עלשמו לרביעייה לקרוא הנגנים החליטו 0331-ב מותו לאחר. זמיר אביגדור

 היא. בינלאומית חלילנים בתחרות וגם( גוש-אבו פסטיבל, הזית פסטיבל, במשגב פסטיבל) הארץ ברחבי שונים

 ".המוסיקה קול"ב חי בשידור ניגנה

 פעם מדי. המוסיקלי כמנהלה שמולנסון ולדימיר משמש 0331 משנת. יצירות 051 -מ יותר שלה ברפרטואר

 .אורחים כאמנים אליה להצטרף אחרות ותזמורות חיפה מתזמורת מוסיקאים – עמיתים הרביעייה מזמינה

 

 02נולד ביוגוסלביה. הוא החל ללמוד כינור בגיל שבע בבית ספר למוסיקה בבלגרד. מגיל  'טודורוביץ מילן

המשיך את לימודיו באקדמיה למוסיקה בנובי סאד, אצל הפרופסורים פבל ורניקיוב ודיאן מיכאילוביץ'. טודורוביץ' 

עלה לישראל והצטרף לתזמורת  0332-ים כמה הרכבים קאמריים והופיע איתם בקונצרטים רבים. בהק

 הוא הכנר הראשון שלה. 2115הצטרף ל"רביעיית זמיר" ומשנת  0333-הסימפונית חיפה. ב
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נובגורוד, רוסיה. מאז עלייתו -בוגר לימודי התואר השני באקדמיה למוסיקה בניז'ני הוא 'גורביץ אלכסנדר

הוא מנגן בתזמורות ובהרכבים קאמריים שונים. עם אחד האנסמבלים השתתף בסיבוב  0332לישראל בשנת 

הופעות עם הכנר מקסים ונגרוב ברחבי אירופה והמזרח הרחוק. כעת הוא מנגן את תפקיד הכינור השני 

 פה.ב"רביעיית זמיר", משמש כנר מוביל בתזמורת הקאמרית חדרה וכנר בתזמורת הסימפונית חי

 

. ובנובוסיבירסק באסטרחן, במוסקבה רכש המוסיקלית השכלתו את. 0330ב לישראל עלה שמולנסון ולדימיר

 מוסיקלי מנהל וכן, חיפה הסימפונית בתזמורת כנר הוא 0331 ומשנת" החדשה הישראלית אופרה"ב כוויולן ניגן

 0331 משנת. שונים בהרכבים קאמרית המסיק מנגן שמולנסון. הוויולה תפקיד את בה ומנגן" זמיר רביעיית" של

 שונות ובארצות הברית בארצות הופיע כן כמו. ישורון נגה עם", כרמל" בדואו – וכוויולן ככנר – מנגן הוא

 מלמד. ברוסיה שנערכה קשת כלי לנגני בינלאומית תחרת של השופטים צוות עם נמנה 2101 בשנת. באירופה

 (.מזרע קיבוץ) האמנויות בבית קאמרית ומוסיקה כינור

 

 בתזמורת לו'הצ קבוצת לראש סגן משמש הוא(. לבנה רוסיה) במינסק למוסיקה באקדמיה למד מטיקוב לב

 בקונצרטים הופיע. לנגינה בינלאומיות בתחרויות השתתף". זמיר רביעיית" וחבר, חיפה החדשה הסימפונית

 ישראלית מוסיקה בביצוע משתתף כן כמו. שונים בהרכבים קאמרית מוסיקה מבצע. ובבלגיה בגרמניה, בשוודיה

 .עכשווית

 

אביב וסיימה את לימודי התואר הראשון -למדה באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין באוניברסיטת תל ענבל גוטר

והשני בהצטיינות. היא בעלת תואר דוקטור למוסיקה מאוניברסיטת בוסטון, ארה"ב. השתלמה בכיתות אמן 

נצרטים בישראל, צרפת וארה"ב והקליטה ל"קול המוסיקה" ולתחנת המוסיקה באירופה ובארה"ב. הופיעה בקו

ב, עם תזמורת “וסטס. הופיעה עם אנסמבלים לביצוע מוסיקה בת זמננו בארה‘בבוסטון, מסצ WCRBהקלאסית 

השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים. עם ‘. ולט נאג‘בניצוחו של ז 21-אוניברסיטת בוסטון ועם אנסמבל המאה ה

בנג'מין פסטרנק. ד"ר ענבל גוטר מרצה כיום בחוג למוסיקה ‘ נמנים פרופ' יונתן זק, פסקל רוז'ה ופרופ מוריה

וכוללים סוגיות  20-וה 21-באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלה קשורים בעיקר למוסיקה מן המאות ה

 שטוקהאוזן. הקשורות בזמן, אקראיות וסדר אצל מלחינים מאסכולת דארמשטט, וביניהם קרלהיינץ
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 רם ולבבי   קּו לּו לּו לּו לּו

 המשמיעים את קולנו למרחקים ורושמים אותו –לאסף אלוש, לדניאל לדרמן, לקרן מיכאלי ולליאור שלום 

 השוקדים להפוך קולות למילים –לסטודנטים ב"סדנת הכתיבה על מוסיקה" 

 ולנו בצבעים, בצורות ובפונטיםהמשמיעה את ק –מעצבת גראפית  –למרינה בוגייב 

 המאיר את קולנו –האיש הטכני של המשכן  –לעאדל סמעאן 

 הנושאים את קולם כדי שיישמע קולנו –אבות המשכן  –לחיים חייט ולתומר ראובני 

 המוודאות שכל קול יישקל –אמהות החוג  –לטל לנדסהוט )רכזת חוגי אמ"ת(, לרלי יוריסט ולנורית בנימין 

 המוציאה את קולנו ברבים ונותנת לו במה –מפיקת המשכן ואשת יחסי הציבור שלו  –לן למיכל גו

 אשר בלעדי קולה היינו כאלמים –מנהלנית המשכן  –למאירה רוטמן 

 המופקדת על התחדשות קולנו –ראש בית הספר לאמנויות  –לפרופ' שרון פוליאקין 

 את קולנו ומעוניין בו הקולט –ראש מנהל הפקולטה למדעי הרוח  –לאהרן רפטר 

 המבין שהמון קולותינו כקול הפקולטה –דיקן הפקולטה למדעי הרוח  –לפרופ' ראובן שניר 

 ם ללימודים, ידידים, שוחרי קולותעמיתים, סטודנטים, בוגרים, מועמדי –לכל אנשי החוג למוסיקה ולנאמניו 

 


