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 522מז'ור, רי"ב  סולב פנטסיה    יוהן סבסטיאן באך

(Johann Sebastian Bach ,0250-0865)  

 0086רי"ב לתזמורת,  3סוויטה מס' ברה מינור, מתוך  אריה      

 ינהאבגניה ליסיצעיבוד לעוגב:       

 525, רי"ב במי במול מז'ור 1מס' טריו סונטה       

 562, רי"ב דו מינורב ופוגהפסקליה       

 (0680) במי מז'ור 1כוראל מס'  (César Franck ,0680-0600סזאר פרנק )

 (0825, הולדת המשיח) La Nativité du Seigneurמתוך  הרהוריםשני     אוליבייה מסייאן

(Olivier Messiaen ,0882-0806)  i  'דִּבֵּרה  ( – 4)מס (Le verbe) 

      ii  'אלהים בקרבנו( – 8)מס (Dieu parmi nous)



 , בקרבת מוסקבה. לאחר שסיימה את לימודיה בביה"ס למוסיקה ביקטרינבורג(Stupino) בסטופינו נולדה ינהבגניה ליסיצא

(Yekaterinburg)עוגב לקח אותה פעם לריגה לשמוע קונצרט של סנט פטרסבורג. נגן  ןלימודי פסנתר בקונסרבטוריותחילה , ה

לעוגב וכך הכירה את העוגב הגדול בקתדרלת ריגה וגם את גדול נגני העוגב של לטביה, ניקולאיס ונז'ינס 

(Vanadziņš Nikolajsליסיצ .)לריגה ללמוד נגינת עוגב באקדמיה למוסיקה עברה ינה נטשה את הקונסרבטוריון ואת הפסנתר ו

מאז סיום לימודיה ניגנה כבר יותר מאלף קונצרטים ברחבי . ונז'ינס, אצל פרופ' (Jāzeps Vītolsזפס ויטולס )יא של לטביה ע"ש

שני תקליטים של מוסיקה לעוגב בנגינתה עם עשרת התקליטים של מוסיקה קלאסית נמנו  0868880בעונת  בריה"מ לשעבר.

 שנמכרו הכי הרבה באותה שנה.

חייה עם הקתדרלה של ריגה, כנסיית עצומת ממדים, ועם העוגב הענקי שבה, תוצרת בונה ינה קשרה את בגניה ליסיצא

 205ינה את מכלול יצירותיו של באך לעוגב, לרגל ניגנה שם ליסיצ 2000-0888. בשנים (Walcker) העוגבים הגרמני ואלקר

 נצרטים לזכרו של המורה שלה, ונז'ינס.הקדישה סדרה בת תשעה קו 2002-שנים לעיר ריגה. ב 600-שנים להולדתו של באך ו

על תרומתה המיוחדת כהוקרה אזרחות לטבית  ינהפה הלאומית של לטביה להעניק ליבגניה ליסיציהאסהחליטה  0885-ב

גם עיבדה לעוגב יצירות רבות של מלחינים  איינה מספר רב של תקליטים. הליסיצהקליטה במשך השנים  לתרבות לטביה.

 , באך ובטהובן.ווללדי, מוסורגסקי, שניטקה, פולנק, ברבר, גריג, ראאוו: וי, וביניהםדגולים
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 נשמח לשלוח לכם מידע על אירועים )קונצרטים, הרצאות, סדנאות וכיו"ב( בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה.

 ניינים בכך, מסרו לנו בבקשה את שמכם ואת כתובת המייל שלכם:אם אתם מעו
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