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 בתכנית:

 (2144-2141) 13אופ' (, Excursions 4)טיולים  ארבעה( מתוך 4, 1, 2שלושה ) סמואל ברבר:

 (2211) 211אופ'  בגטלות,: בטהובןלודוויג ון 

 (1330/2112) אלגרטו מיסטריוזו: אייל אדלר

 (2132, סדרה שנייה )(Images) תמונות(, מתוך Poissons d’or) דגי זהב :דביסיקלוד 

 (L’isle joyeuse( )2134) האי העליז

 

 

 

 ה ורבעמשך הקונצרט כשע

  



 (2141-2144) 31 'אופ (,Excursions 4) ארבעה טיולים  :(Barber Samuel ,2123-2122סמואל ברבר )

       i Un poco allegro 

       ii In slow blues tempo 

       iv Allegro molto 

 

 

 (1122) 211 'אופ ,בגטלות :(Beethoven van Ludwig ,2223-2212) בטהובןלודוויג ון 

       i Andante con moto, Cantabile e compiacevole 

       ii Allegro 

       iii Andante, Cantabile e grazioso 

       iv Presto 

       v Quasi allegretto 

       vi Presto; Andante amabile e con moto 

 

 

 i(1330/2112) אלגרטו מיסטריוזו     :(2112-נולד ב) אייל אדלר

 

 

 (2132) 1(, סדרה Images) תמונות( מתוך d’or Poissons) דגי זהב  (:Debussy Claude ,2211-2122) קלוד דביסי

 (joyeuse L’isle( )2134) האי העליז        

  



הוא מנצח ופסנתרן בעל רפרטואר רחב ותחומי פעילות מגוונים ושונים. הוא בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין  יובל צורן

תכנית לאמנים התקבל כמנצח הראשון ב 1331-פרופ' בנימין אורן והמנצח פרופ' מנדי רודן. בבירושלים. עם מוריו נמנים הפסנתרן 

מנצח הבית של בית האופרה בפרנקפורט. במהלך כיהן כ 1321-1332גארדן בלונדון. בשנים קובנט  צעירים של בית האופרה המלכותי

תזמורת פילהרמוניה , על ביאנלה למוסיקה חדשה במינכןבאופרה המלכותית קובנט גארדן בלונדון, ב אופרה הישראלית,בהשנים ניצח 

. עוד פעל בכמה מבתי האופרה , גרמניה(Bochumוכום )התזמורת של עידן התבונה" ועל התזמורת הסימפונית של ב" בלונדון, על

". לאחרונה 12-אנסמבל "מיתר" ועם "אנסמבל המאה הוהפסטיבלים החשובים באירופה. בישראל הוא משתף פעולה באופן קבוע עם 

( Lohengrinרין" )ניצח על האופרה "היוֵבל" מאת אבל ארליך בהפקה במסגרת "חג המוסיקה הישראלית" ועל הפקה של האופרה "לוהנג

בית הספר ( בבית האופרה באולדנבורג, גרמניה. יובל צורן מלמד במחלקה הווקאלית של Salvatore Sciarrinoמאת סלבטרו שארינו )

 .אביב-מהטה באוניברסיטת תל-למוסיקה ע"ש בוכמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יםקרובה יםאירועה

 לגמןרסיטל פסנתר, בנגינת שירה : הכט, באודיטוריום 24:21בשעה  4262.4.6

 (1320/24)במסגרת סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית 

 ג'אז, בביצוע שלישיית דן כהןקונצרט , במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט: 132, באודיטוריום 21:33בשעה  4262.4.6

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –כדי לקבל הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצה. gmichal@univ.haifa.ac.il -כתבו בבקשה ל

 

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה      הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפהבית 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

