
 
 
 

 
 אוניברסיטת חיפה עמותת חובבי העוגב בישראל            אודיטוריום הכט         בית הספר לאמנויות         
 החוג למוסיקה           

 

 

 

 

 

 

 4103102הפסטיבל הבינלאומי לעוגב בישראל 

 יובל רבין :מנהל אמנותי

 באודיטוריום הכט, 66:00 בשעה, 1064 במאי 61יום שישי, 

 

 גרמניה, (Gunther Goettsche) גונתר גוטשה

 

 

 

 

 

 

 

  



 641בסול מינור, אופ'  פרלוד ופוגה     יטריך בוקסטהודהד

(Dietrich Buxtehude ,6101-6161) 

 101, רי"ב Herr Jesu Christ, dich zu uns wendכוראל פרלוד      יוהן סבסטיאן באך

(Johann Sebastian Bach ,6170-6167) 

 611בדו מז'ור, ק'  מבוא ופוגה     וולפגנג אמדיאוס מוצרט

(Wolfgang Amadeus Mozart ,1791-1756)  עיבוד לעוגב: גונתר גוטשה 

 מז'ור רהב 4סונטה מס'      קסאוור שניצר-פרנץ

(Franz-Xaver Schnizer ,6170-6167)    Allegro non molto 

        Andante 

        Presto 

 (6647) 6מס'  17מז'ור, אופ'  להב 3סונטה מס'      ברתולדי-פליקס מנדלסון

(Felix Mendelssohn-Bartholdy ,6641-6601)   Allegro maestoso 

        Andante tranquillio 

 6611לזכר הרוגי  –( 1001) 11אופ' , ארבעה הרהורים על תהלים     גונתר מרטין גוטשה

(Gunther Martoin Goettsche6176-, נולד ב)   מבוא –)תהלים קל(  ממעמקים קראתיך 

 אריה –)תהלים סב(  ה נפשיי  מ  אלהים דּו-אך אל        

 טוקטה –)תהלים פג(  לְך-ימ  ד   -אלהים אל        

 מבוא וצ'אקונה –)תהלים נט(  יה  י, אֹלב  י  א  הצילני מ          

 (1876)( Tonus peregrinus) 16אופ'  ,מינור להב 4' מס סונטה      יוזף ריינברגר

(Josef Rheinberger ,6106-6661)    Tempo moderato 

        Intermezzo (Andantino) 

        Fuga cromatica (Tempo moderato) 

  



באקדמיה למוסיקה של מנהיים  נולד בגרמניה ומתגורר מזה שנה בישראל1 הוא סיים את לימודי המוסיקה שלו גונתר מרטין גוטשה

(Mannheim( ולמד מוסיקה כנסייתית באקדמיה של ברלין1 גוטשה פעל כנגן עוגב וכמנצח באלן ,)Aalen ובבראונשווייג )

(Braunschweig 1 בשנים)1066-6111 ( ניהל אקדמיה למוסיקה כנסייתית בעיר שלוכטרןSchlüchtern1 מ)-שימש  1066עד  1007

התמנה לנגן עוגב ומנהל המקהלה של כנסיית הגואל  1066-ור בעוגב באקדמיה למוסיקה של היידלברג1 בגם פרופסור לאלת

 פרסם יצירות לעוגב פרי עטו והוא מסייע למו"לים אחדים בעיבוד ובהוצאה לאור של יצירות לעוגב ולמקהלה1 טשהבירושלים1 גונתר גו

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 66:00-, ב1064 יוניב 66-ייערך ב – צרפת(, Ghislain Leroy)גילאן לרוא בנגינת  –הבא רסיטל ה

 

 10641, יובלים 1עמותת חובבי העוגב בישראל, רחוב ברקן 

 www.organ.org.il; 7661114-074טל' 

 6416666החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה, משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, הר הכרמל, חיפה 

 mrotman1@univ.haifa.ac.il; 6141161-04; פקס' 1611614-04טל' 

___________________________________________________________________________________ 

 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצהgmichal@univ.haifa.ac.il 1 -כתבו בבקשה ל

 המשכן לאמנויות אוניברסיטת חיפה             

 

 בית הספר לאמנויות אוניברסיטת חיפה  
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