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ימי המוסיקה היהודית 
באוניברסיטת חיפה

שישה קונצרטים וסימפוזיון

יום ראשון, 9 במרס 2014
אודיטוריום הכט

18:00

דברים שאין להם שיעור
חזנות מאמריקה בליווי עוגב

איסידורו אברמוביץ, בועז דוידוף, דניאל כל-טוב, אוון קנט – חזנים
יובל רבין, עוגב

 ,(Lawrence Avery) לורנס אייוורי ,(Charles Osborne) יצירות מאת צ'רלס אוסבורן
,(Max Helfman) מקס הלפמן ,(Moshe Ganchoff) עמינדב אלוני, משה גנצ'וף

בן סטיינברג (Ben Steinberg), סיימון סרגון (Simon Sargon), מאיר פינקלשטיין
 ,(Yossele Rosenblatt) יוסלה רוזנבלט ,(Jeff Klepper) ג'ף קלפר ,(Meir Finkelstein)

(William Sharlin) וויליאם שרלין ,(Jacob Rappaport) ג'ייקוב רפפורט

20:00

קול רנה וזמרה
קונצרט במלאת 120 שנה למותו של לואיס לוונדובסקי

אוון קנט, חזן
מקהלת יקר (ירושלים)
רומן קרסנובסקי, עוגב

נורית כהן, מנצחת

יצירות מאת לואיס לוונדובסקי

20:00

יהיו לרצון
יצירות לחזן ולמקהלה

איסידורו אברמוביץ, חזן
אסנת קידר, סופרן

מקהלת הגליל העליון
יובל רבין, עוגב
רון זרחי, מנצח

יצירות מאת סמואל בוגץ' (Samuel Bugatch), פאול בן-חיים, יחזקאל בראון, מקס הלפמן, סלומון זולצר 
 ,(Louis Lewandowski) מרק לברי, לואיס לוונדובסקי ,(Zavel Zilberts) זאבל זילברטס ,(Salomon Sulzer)

(Salomone Rossi) סלומונה רוסי

יום שני, 10 במרס 2014
אודיטוריום הכט

18:00

Buenas Noches / לילות טובים
שירי לדינו בעיבודים אמנותיים

יהלי תורן, זמרה
דני עקיבא, גיטרה

יום שלישי, 11 במרס 2014
משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

18:00

זמר נושן
קונצרט במלאת מאה ללייבו לעווין

רות לוין, זמרה
רינה שכטר, פסנתר

שירים אמנותיים ביידיש מאת לייבו לוין

יום רביעי, 12 במרס 2014
משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

16:00-10:00

סימפוזיון על מוסיקה יהודית

דובר ראשי: פרופ' אדוין סרוסי

20:00

מוסיקה לבית הכנסת
מן המאה ה-19 למאה העשרים

יצחק שפר, חזן
אנסמבל בית הכנסת בברלין

רגינה ינטיאן, מנצחת

יצירות מאת צ'רלס אוסבורן, סלומון זולצר, מקס ינובסקי (Max Janowski), לואיס לוונדובסקי, סמואל 
,(Adolph Katchko) בן סטיינברג, מאיר פינקלשטיין, אדולף קצ'קו ,(Samuel Naumbourg) נאומבורג

שלמה רביץ, פרנץ שוברט

מנוי לכל הקונצרטים – 150 ₪
מנוי יומי (שני קונצרטים) – 90 ₪

קונצרט יחיד – 50 ₪
הכניסה לסטודנטים חינם

חברי סגל אוניברסיטת חיפה 
מנוי לכל הקונצרטים – 120 ₪

מנוי יומי (שני קונצרטים) – 75 ₪ 
קונצרט יחיד – 40 ₪

הכניסה למושבי הסימפוזיון חינם

מחירי כרטיסים

12-9 במרס 2014
ובמשכן הכט  באודיטוריום 
לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט


