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 באודיטוריום הכט ,71:71, בשעה 1073 ברנובמב 71יום א', 

 

 

 

 רביעיית חליליות ישראלית – יַנְׁשּוִפים
 חליליות –דרורה ברוק, עדית פז, אלון שב, עדית שמר 

 

 

 

 בתכנית:

 (7177לארבע חליליות ) קונצ'רטו: שב( 'לדי )בעיבוד אויו' וא

 (7111) פרלוד ופוגה: מאוטה 'מ

 (7191) רביעיית חליליות: אנגל 'י

 (7131חליליות )ל סוויטה :יליאמסוווהן ו 'ר

 (7130) לארבע חליליות קונצ'רטו :ישראל( ')בעיבוד רג' סמרטיני 

 

 

  משך הקונצרט כשעה ורבע
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 (7177תזמורת( )ללכינור ו קונצ'רטו – ות )במקורחלילי לארבע רטו'קונצ :(שב לוןא בעיבוד)( 7117–7719לדי )ואנטוניו ויו

Antonio Vivaldi (1678–1747) (arranged by Alon Schab): Concerto for four recorders (originally for violin and 

orchestra) (1711) 

   i  Allegro 

   ii Largo 

   iii Presto 

 Präludium und Fuge: 3)6Mathias Maute (b.19   (7111) פרלוד ופוגה :(7173-ב ולדמתיאס מאוטה )נ

   i Präludium 

   ii Fuge 

 Recorder Quartet1991): –Yehuda Engel (1914   (7191) רביעיית חליליות: (7117–7171) יהודה אנגל

   i Moderato 

   ii Vivo 

 for Pipes  Suite1958): –Williams (1872-Ralph Vaughan (7131) לחליליות סוויטה (:7119–7911) יליאמסוו ווהן אלףר

   i  Intrada 

   ii Minuet 

   iii Valse 

   iv Finale (Jig) 

 (7130תזמורת( )ללחלילית ו קונצ'רטו –ות )במקור חלילי לארבע רטו'קונצ :(ישראל וברטר בעיבוד)( 7110–7711) סמרטיני וזפה'ג

Giuseppe Sammartini (1695–1750) (arranged by Robert Israel): Concerto for four recorders (originally for 

recorder and orchestra) (1730) 

   i  Allegro 

   ii Siciliana 

   iii Allegro Assai 
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 :אודות התכנית

, וביניהן תנוגנה 79-תיפתח ותיחתם בשתי יצירות מ"תור הזהב" של החלילית במחצית הראשונה של המאה התכנית הקונצרט היום 

פעם בקונצרטים של הרכבי חליליות, חלק ניכר -. כפי שקורה לא10-המאה ה –שלוש יצירות מ"תור הזהב השני" של החלילית 

מהתכנית מושתת על עיבודים של יצירות להרכבים אחרים. יחד עם זאת, תזמורן המקורי של חלק מהיצירות הופך את הביצוע 

 בהרכב חליליות לבחירה מתבקשת. 

( L’estro armonicoלדי "ההשראה ההרמונית" )וצ'רטים הידוע של ויולדי לקוח מקובץ הקונוהקונצ'רטו לכינור בלה מינור מאת ויו

עשר קונצ'רטי שנחשבה לפורצת דרך ולאחת מאבני היסוד של ספרות הקונצ'רטו. בעיבוד שיושמע היום -סדרה של שנים – (7177)

קטעי מעבר תזמורתיים, אך קל בין לידי כינור יחיד ובאסו קונטינואו( -קשה כמובן להבדיל בין קטעי סולו )שהושמעו במקור על

לקיטונות של ביקורת מצד מלחינים ויולדי זכה  10-להתרשם מהשטף של הרעיונות המוסיקליים ומישירותם. בראשית המאה ה

שאימץ במשך שארית חייו  המצא ב"השראה ההרמונית" נוסח, הוא אכן. ושטענו כי הוא "כתב את אותו הקונצ'רטו שוב ושוב"

 ניסו להעתיקה בנאמנות ובעקביות לפחות כמו המלחין עצמו. 79-ההגינות יש לציין כי מלחיני המאה הלמען  .היצירתיים

זמננו. גם ביצירותיו -קלאסי בן-בין חיבור יצירות בסגנון ניאולכמלחין, מחלק מתיאס מאוטה את זמנו בין חיבור יצירות "בסגנון עתיק" 

נגן חליליות ת הבארוק. די בכותרת "פרלוד ופוגה" כדי להבהיר שמאוטה, מלחין והמודרניות ניכרת בסגנונו האהבה הגדולה למוסיק

. למרות שפע הציטוטים מבאך, היצירה 7111קנדי, מנסה להביט אחורה אל תקופת הבארוק ביצירתו זו שנכתבה בשנת -גרמני

בחלילית הבאס מזכיר דווקא את שומרת על קשר גם עם המסורת הארוכה יותר של נגני עוגב בצפון גרמניה )השימוש הנרחב 

כתיבתו של דיטריך בוקסטהודה(, ומבחינה סגנונית היא מצליחה להימנע מקווי שבר חדים במעברים שבין חלקים "טונאליים" 

 לחלקים חופשיים יותר.

. 10-קלאסי במאה ה-מיכאל, מראה גם היא קרבה סגנונית למלחיני הזרם הניאו-רביעיית החליליות של יהודה אנגל, חבר קיבוץ מעגן

ידי חברי אנסמבל -יצירות של אנגל לחלילית, נשלחה לאפרים מרכוס, מחלוצי הנגינה בחלילית בארץ, ובוצעה עלעוד יצירה זו, כמו 

רומנטית )שרווחה בקרב -ד ההשפעה הקלאסית"רננים". כמו "פרלוד ופוגה", גם יצירה זו כתובה בשני פרקים ובכך מתריסה כנג

( ופונה למוסיקת הבארוק. הפרק הראשון, מלודי ושירתי ברובו, מזכיר מעט את סגנונו של הינדמית ונעדר סממנים קניםקלאסי-הניאו

-היםסימטריים ובסולמות שהיו חביבים על אנשי "האסכולה -ישראליים "מקומיים". לעומתו, הפרק השני משתעשע במקצבים א

-תיכונית" של העשורים הראשונים למדינה. בין אם מדובר במחווה לאסכולה זו או בהתבדחות על חשבונה, היצירה מפגינה חוש

 הומור מפותח והבנה נפלאה של מדיום רביעיית החליליות.

לחליליות הסוויטה , 10-וויליאמס כאחד מהאבות המייסדים של הסגנון הלאומי האנגלי במאה ה-על אף חשיבותו של ראלף ווהן

היצירה  אינה נחשבת מיצירותיו הגדולות. יתרה מכך, בחלק מהספרים על חייו ויצירתו של וויליאמס היא אינה נזכרת כלל.שחיבר 

סולם אחד ויחיד, מה שמרמז על כך  בנוי עלכל אחד מתפקידיה )סופרן, אלט, טנור, באס( ו חליליותארבע פי רוב ב-ת עלבוצעמ

ל משפחה זו , על אף שכלי הבאס שTin Whistle-את היצירה לנגינה על חלילים עממיים פשוטים יותר )דוגמת ה שוויליאמס ייעד

(. אמנם עיקר כוחו של וויליאמס ביצירותיו התזמורתיות פעם-הוא נדיר ביותר ומעניין לחשוב אם וויליאמס ראה או שמע כלי שכזה אי

דת עם מגבלה סולמית קשוחה )הימנעות מצלילי "במול" או "דיאז" החורגים עתירות הצבעים, אך דווקא ביצירה זו, המתמוד

אופי עממיים שבינם לבין עצמם מפגינים -קומפוזיטורי של המלחין כשהוא יוצר ארבעה קטעי-מהסולם(, ניתן לזהות את כוחו הטכני

 גיוון רב ומקוריות.
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מרגע שנכנס לשורות תזמורתו של הנדל, החלו יצירותיו של זה להיות  –זכור בהיסטוריה בעיקר כנגן אבוב וירטואוזי ג'וזפה סמרטיני 

תובעניות יותר ויותר בתפקידי האבוב שלהן. כמלחין, סמרטיני עומד בצלו של אחיו ג'ובאני בטיסטה סמרטיני, שנחשב לדמות מפתח 

החן של הקונצ'רטו -נחשב לאחת מאבני זאת, הקונצ'רטו לחלילית, שכתב כנראה לעצמו כסולן,-בתולדות הסימפוניה הקלאסית. ובכל

דקות התהילה של החלילית הסולנית בין  71הבארוקי. עיבודו של רוברט ישראל, כמו עיבודו של אלון שב לויולדי, מנסה לחלק את 

 דקות תהילה לכל אחד מחברי הרביעייה(.ארבע ארבעת הנגנים )מה שמותיר קצת פחות מ

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 מרבה, בארץ הבכירות החלילית מנגניות, אביב תל, למוסיקה הישראלי בקונסרבטוריון עתיקה למוסיקה המחלקה ראש, היא ברוק דרורה

 עם הופיעה. ועוד הביניים מימי למוסיקה ”קווינאד אנסמבל", ”הימים דברי“, ”ינשופים" – רבים בהרכבים וחברה ברסיטלים להופיע

 "ארנטי ליו"(, איטליה) "רטו'קונצ אנסמבל", "דניאל אקדמיה", "ירושלים הבארוק תזמורת", "קפריזמה", "נובה מוסיקה" הרכביםה

 בכורות 10-יותר מ ביצעה האחרונות בשנים. ועוד לאורין דן, פרנצטי אליזה, יני'ג רוברטו, אלסנדריני רינלדו עם וברסיטלים(,  איטליה)

 המוסיקה קול ועבור(, איטליה) "סטרדיווריוס" עבור הקליטה. מנגנת היא בהםש ההרכבים ועבור עבורה שנכתבו ישראליות ליצירות

 למוסיקה באקדמיה לימודיה תום לאחר. ואוסטרליה קנדה, ב"ארה, גרמניה, בלגיה, הולנד, צרפת, באנגליה סיירה. 7191 מאז בקביעות

 החליליות נגנית להיות הוזמנה 1001-וב 1007-ב. החוץ משרד מטעם מלגהסיוע ב באיטליה ממלסדורף פדרו אצל השתלמה בירושלים

 כמנהלת מאד בולטת כנגנית פעילותה לצד. בירושלים למוסיקה באקדמיה מלמדת. במונטריאול לחליליות הבינלאומי בפסטיבל הראשית

 דרורה. עתיקה למוסיקה הבינלאומי והסמינר(, בירושלים "האבירים לילות"ו ביחיעם "הרנסנס פסטיבל") פסטיבלים של אמנותית

 .ציפור שם על הקרוי בהרכב חלק לקחת ,טובו ברוב ,שהסכים ומגרגר ענק חתול אצל מתגוררת

 בכלי, לביצוע במסלול וכן למוסיקה מורים להכשרת במסלול, רובין ש"ע ולמחול למוסיקה האקדמיה בוגרת, ירושלים ילידתהיא  פז עדית

 קול" פסטיבל כגון, רבות ובהפקות בפסטיבלים הופיעה. ברוק דרורה עם ובהמשך מלצר מיכאל אצל חלילית למדה. חלילית – ראשי

 חליליות מלמדת, כיום. ישראל-אמריקה התרבות קרן מלגות זוכת.  ועוד ישראל פסטיבל, "ליטורגיקה", "העליון בגליל המוסיקה

 תכנית את מרכזת גםהיא  שם, אק'קורצ 'י ש"ע היסודי הספר ובבית, ירושלים נוף-הר-לוינסקי בשלוחת, ירושלים" הסדנה" בקונסרבטוריון

 ".האילות עושות מה"ל גם זמן מוצאת", להשכיר דירה"ל" פלוטו איה" בין. עברית ושירה נגינה להוראת" חברוַתו"

, ברוק דרורה אצל חליליות למד". ו"ויצ"ו" רעות" הספר-בבתי המוסיקה מגמות בוגר. ומלחין מוסיקולוג, חליליות נגןנולד בחיפה,  שב אלון

 מיצירותיו לשלב מקפיד הוא איתםש) חליליות הרכבי ועם מוקדמת מוסיקה של אנסמבלים עם פעילותו לצד. מלצר ומיכאל רוגל נעמי

 כן-וכמו, חיפה באוניברסיטת למוסיקה בחוג מרצה. שירים וככותב כזמר, בס גיטרה כנגןורוק  פולק להקות עם גם מופיע הוא( ועיבודיו

 71-ה מהמאה יהודית במוסיקה, 71-ה מהמאה אנגלית במוסיקה מתמקדים המוסיקולוגיים מחקריו. בירושלים ולמחול למוסיקה באקדמיה

 ".ינשופים" של זו בתכניתעליה  מנגן לא הואש היחידה היא הטנור חלילית, טנור הוא זמר שבתור אף על. ישראלית ובמוסיקה

 אורן-תל חנוך אצל) הברית ובארצות בירושלים למוסיקה באקדמיה למדה, במקצועה וחלילנית מוסיקאית, ירושלים ילידתהיא  שמר עדית

 ביניהןו, לחליל מקוריות יצירות של עכשווי ביצועומבצעת  והקלאסיקה הבארוק מתקופת עתיקים בכלים בנגינה עוסקת(. בירון ואבנר

 קאמריים בקונצרטים בפסטיבלים גנהינ", ירושלים הבארוק תזמורת" של כסולנית ובאירופה בארץ הופיעה. עבורה במיוחד שנכתבו יצירות

 לעשייתה בנוסף, האחרונות בשנים .תקליטורים שלושה לאור יצאו בנגינתה. החליל בהוראת עוסקת. ל"ובחו בארץ רבים וברסיטלים

" עלי שכועסים יכולה לא אני"שבהם,  הראשון .רומנים שני פרסמהו פרוזה בכתיבת גם עוסקת היא ,וכמורה כמבצעת המוסיקלית

 היא". כתר" בהוצאת לאור יצא ,"רוצה באמת את מה אז" ,השני ;הממשלה ראש של הביכורים בפרס זכה ,"(המזרח קשת" הוצאתב)

 .אחד אריגה ונול חלילים מיליון עם בירושלים מתגוררת .יצירה של מעגל עבורה המשלימים אלה תחומים שני בין זמנה את מחלקת
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 הקונצרט הבא בסדרה:

 אודיטוריום הכט, 71:71, 1073 דצמברב 11יום ראשון, 

 שלישיית טיאדאם:

 אני שנארך, כינור; מיכל שמידט, צ'לו; שרה טל, פסנתר

 שבתאי ובראמס-בטהובן, ארי בןיצירות מאת 

 הכניסה חפשית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mrotman1@univ.haifa.ac.il –לכבוד גב' מאירה רוטמן, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה 

 

 אני מעוניין לקבל מידע על קונצרטים, הרצאות ואירועים אחרים בהפקת החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה.

 

 _____________________________________שם: 

 

 _________________________________________________________________ כתובת דוא"ל:


