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 קונצרט סדנת הפסנתרנים של החוג למוסיקה

 )בהדרכת יארא ונור פרח(

 

 ענאן חלאבי

 (1213) 227במי במול מז'ור, רי"ב  5אינוונציה מס'    יוהן סבסטיאן באך

(Johann Sebastian Bach ,1270-1767) 

 (1277) 1מס'  1אופ' מינור,  בפה סונטה)פרק ראשון( מתוך  Allegro    לודוויג ון בטהובן

(Ludwig van Beethoven ,1612-1220) 

 גרזוזי קרסטין

 Suite bergamasque (1707-1670) תוךמ (פרק שלישי, אור הירח) Claire de lune    קלוד דביסי

(Claude Debussy ,1716-1670) 

 ברוקמןאור 

 (1001) 87קיץ     יאן טירסן

(Yann Tiersen1720-, נולד ב) 

 (1630) 7מס'  30אופ'  ,ללא מילים יםשיר, מתוך שיר גונדולה ונציאני   ברתולדי-פליקס מנדלסון

(Felix Mendelssohn-Bartholdy ,1642-1607) 

 (1760)ברה מז'ור  קנון    יוהן פכלבל

(Johann Pachelbel ,1207-1773) יחד עם סימה קוגן, כינור 

 נור פרח

 (1666/1671) שתי ערבסקות    קלוד דביסי

 יארא פרח

 (1707-1706) פינת הילדיםתוך מ (פרק ראשון) Parnassum ad Gradus Doctor    קלוד דביסי

 (1713-1707) (נבל) 2מס'  11אופ' בדו מז'ור,  פרלוד    סרגייפרוקופייב

(Sergei Prokofiev ,1773-1671) 

 יארא ונור פרח

 (1716ידיים ) 4לפסנתר  סונטה    פולנקפרנסיס 

(Francis Poulenc ,1773-1677) 

  



3 

 

 ענאן חלבי

ולפני  התחיל בנגינה על אורגן משמיעה11המדינה באוניברסיטת חיפה. בגיל -מדעיבחוג לשנה ב' בחוג למוסיקה ובסטודנט 

חבר כשנתיים החל בלימודי פסנתר אצל מורים פרטיים. מנגן בלהקה שמבצעת קונצרטים למוסיקה ערבית קלאסית. בנוסף, הוא 

בהרכבים שונים במסגרת האנסמבלים של החוג למוסיקה של אוניברסיטת חיפה. זו השנה השנייה שבה ענאן משתתף בסדנת 

 הפסנתרנים של החוג למוסיקה.

 

 זיקרסטין גרזו

במרכז במשך שבע שנים יקה סלמדה מו. המחשב באוניברסיטת חיפה-מדעיחוג לבא' תרשיחא, סטודנטית שנה -ממעלות 11בת 

 .יקה קלאסית וג'אזסמורבים של תרשיחא. השתתפה בקונצרטים -יקה במעלותסהמו

 

 אור ברוקמן

אור התחילה ללמוד נגינה באורגן  .חיפה טתברסימידע באוני-המחשב ובחוג למערכות-בחוג למדעי ג', סטודנטית שנה 13בת 

בה אור משתתפת שזוהי השנה השלישית  .יקה קלאסיתסבעיקר מוניגנה הדרכתה של הגב' לודמילה זבונצסקי, וב 6ובפסנתר בגיל 

 .יקה ומופיעה בקונצרטים של החוגסבסדנת הפסנתרנים של החוג למו

 

 יארא פרח

 תשעפסנתר. בגיל נגינה בהתחילה ללמוד בגיל שבע סטודנטית שנה ג' בחוג למוסיקה ובחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. 

של החוג למוסיקה, יחד עם נור, את סדנת הפסנתרנים הדריכה הנוכחית ה האקדמית שנסמסטר ב' בבקונצרטים. בלהופיע החלה 

 כיום לומדת אצל אריאלה הורבט.ו ,אחותה. למדה פסנתר אצל ינה פאתן חדאד

 

 נור פרח

פסנתר אצל בלמדה נגינה  13מגיל  המחשב באוניברסיטת חיפה.-מדעיבחוג לבחוג למוסיקה וא' מנצרת, סטודנטית שנה  10בת 

  הופיעה בקונצרטים רבים.במהלך השנים מורה פרטית, ו
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 קונצרט אנסמבלים וסטודנטים

 (1103104עם תום שנת הלימודים תשע"ד )

 Romeo et Juliette(1737)מתוך הבלט  האבירים    סרגיי פרוקופייב

 די, פסנתרולין זלניק נמר     

 דברי פתיחה: לין זלניק נמרודי, ועד הסטודנטים של החוג למוסיקה     

 Because (1777) (John Lennon ,1760-1740)ג'ון לנון

 ;זמרה – יל עופר מרי אשיאאדם ברשאי, ליאת לייבל,     פול מקרטני &

(Paul McCartney1741-, נולד ב)  ליאור גייניס, חצוצרה; אורן אדם, פסנתר 

 Our Song (1010)    חר טאפשס

 חר טאפש, זמרה וגיטרה אקוסטיתס    (1773-נולדה ב)

 :(1714לפסנתר בארבע ידיים ) antiques épigraphes Sixמתוך     קלוד דביסי

      i d’été vent du dieu Pan, invoquer Pour 

      vi crotales aux danseuse la Pour 

 יארא ונור פרח, פסנתר     

 (1231)1076, רי"ב לתזמורת3 סוויטה מס'מתוך  (פרק שני, Air)אריה    יוהאן סבסטיאן באך

(Bach Sebastian Johann,   הלמייויעיבוד: אוגוסט (mjlWilhe August) 

 ן חלבי, פסנתראענחליל;רוית ראופמן,     (1767-1270

 Equinox (1774)    קולטריין ג'ון

(Coltrane John ,1717-1772) 

 Blue Bossa (1773)    קני דורהאם

(Kenny Dorham ,1721-1714)  חגי פרץ, גיטרה בס ;גיטרות – יהל קנול ,ניר קאופמן ;שלומי קזס, סקסופון; 

 שהיקניהב קוזצי, כלי  ;גלעד שפר, תופים     

 Even Flow (1771)    סטון גוסארד

(Stone Gossard1777-, נולד ב)   :אדי ודרמילים (Eddie Vedder) 

 Gouge Away (1767)    בלאק פרנסיס

(Black Francis1777-, נולד ב)  איתמר אבן, בסאל, גיטרות חשמליות; -, זמרה; דניאל ברם, אבי טלורא-ירדן טל; 

 שהיקנ-לואי אבו רוקן, כלי;טור, תופים-דותן בן     

 * * * הפסקה * * *  
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 (ביאולו סג'ייר) بيقولوا صغير  (االخوين رحباني) אחים רחבאני

 (אהואכ) اهواك   (زكي ناصيفזכי נאסיף )

 , לינה זחלאוי,נור זבידאת, בראא דיאב, גבל'-אבומריה תיכונית: -אנסמבל למוסיקה ים     

 ,ואד חורי'ג, פאדי ג'רייב, מרים קנדלפת, דאאליאנור עוו, וידיאן סברה     

 רשא, פאדי ג'רייבזמרים;  – חמד עיסאומ, מואייד עוראבי, עומר סבית, ורה לולאבש     

 ,פאדי ח'ליף; שהנקי-כלי, ראמי חרב; בוזק, עומר סביתות; כינור – סימה קוגן ,יאסין     

 ;קלידים, וליאן יעקוב'ג; , גיטרה בסאל-אבי טל; אקורדיון, שחאדה נאסר; עוד     

 פסנתר וניצוח ,תייסיר חדאד     

 חוג למוסיקההסטודנטים המסיימים השנה את לימודיהם בדברי פרידה של      

 [ורתאל]   (1767-נולד ב) אסף גלאי

 אסף גלאי, גיטרה     

 Grown Ocean (1011)    רובין פקנולד

(Robin Pecknold1767-, נולד ב) יוקולילי וזמרה ,אבן מגד 

 (1767) (ק׳דיאת אלעם אחמד) قضية العم احمد  (1742-)נולד ב ומר כייראתע

 שחאדה נאסר, פסנתר     

 (1762)ילדותי    (1772-1730) ברברה

 תרגום: נעמי דהן וטליה אליאב     

 טליה אליאב, פסנתר וזמרה     

 (1014) הזדמנות שלישית  (1770-)נולדה ב ליאת לייבל

 מילים: צליל הובר     

 לייבל, פסנתר וזמרה ליאת     

 (1013) מה בדי שי  (1773-)נולדה ב נורה חכים

 (1771-נולדה ב)יה עאבד ירוק &

 (1011) התפשרתי  (1767-)נולד ב אדם ברשאי

 יה עאבדיתרגום: רוק     

 (1013) נפרדו ידיים  (1771-)נולדה ב לינה מנסור

 ;דאח,סקסופוןבעמר  ;ברשאי, זמרה לינה מנסור, אדם: אנסמבל שירים מקוריים    יה עאבדי& רוק

 נקישה-קיוורק אסטפניאן, כלי ;די, פסנתראפאבאסם סגיטרה; ה עאבד, ירוקי     
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 ימִ יִוִ מִ 

 נורית בנימין טור-דותן בן מרינה בוגייב אסף אלוש אורן אדם

 נמרודי-לין זלניק דנה זיו  אביטל וובנובוי מיכל גולן

 קרן מיכאלי טל לנדסהוט ינסוןוורד ל רלי יוריסט חיים חייט

 תומר ראובני נור פרח יארא פרח  שרון פוליאקין עאדל סמעאן

  איתן שטיינברג אהרן רפטר  מאירה רוטמן

 ראובן שניר ליאור שלום

 הדִ ֹוּתהִוִ דִ ֹוּת


