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ימי המוסיקה היהודית 
באוניברסיטת חיפה

שבעה קונצרטים, שני מפגשים מוסיקליים וסימפוזיון

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 ₪

מחירי כרטיסים

יום חמישי, 19 בפברואר 2015

17:45-09:00 סימפוזיון על מוסיקה יהודית
משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אולם 207

20:00 קונצרט 
אודיטוריום מוזיאון הכט

"עבודת הקודש" מאת ארנסט בלוך
חמי לויסון, בריטון

המקהלה הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים;
סטנלי ספרבר, מנצח; יובל רבין, עוגב

19-16 בפברואר 2015
באודיטוריום מוזיאון הכט

יום רביעי, 18 בפברואר 2015

18:00 קונצרט
אסכולת סנט פטרסבורג

אנסמבל מ"ניגונים לעד": שיראל דשבסקי, סופרן; 
פיטר פריבין, טנור; דינה זמצוב, כינור; אורי ברנר, פסנתר

,(Hirsch Kopyt) יצירות מאת  יוסף אחרון, קופיט
,(Moshe Milner) מילנר ,(Lazar Saminsky) סמינסקי

לבוב (Pesach Lwow), שלמה רוזובסקי, יואל אנגל,
(Jakov Weinberg) ויעקב ויינברג (Michail Gnessin) מיכאל גנסין

20:00 קונצרט
"עבודת הקודש" מאת מרק לברי

איסידורו אברמוביץ, חזן
המקהלה הפילהרמונית תל-אביב; לאונטי וולף, מנצח; גנית פולין, עוגב

20:00 קונצרט
"שמחה فرحه" – חגיגה מוסיקלית רב-לשונית

אנסמבל מודאליוס:
אתי בן-זקן, קול; איתן שטיינברג, עיבודים וניצוח; שריג סלע, חליליות;

פיראס עיסמי, כינור; אורית מסר, צ'לו; טל פדר, קונטרבס;
עודד שוב, גיטרה; אמנון יואל, כלי נקישה עממיים

יום שלישי, 17 בפברואר 2015

18:00, רסיטל עוגב
"יציאת אירופה"

יובל רבין, עוגב
,(Josef Löw) יצירות מאת לואי לבנדובסקי, לב

,(Ernest Bloch) בלוך ,(Jaromir Weinberger) ויינברגר
שליט (Heinrich Schalit), חיות (Julius Chajes), פאול בן-חיים,

קראל שלמון, חיים אלכסנדר, יחזקאל בראון ויובל רבין

יום שני, 16 בפברואר 2015

18:00 קונצרט (בחסות המכון האיטלקי לתרבות חיפה)
(Salomone Rossi) מיצירות סלומונה רוסי

מקהלת עדי (שליד האנסמבל הקולי החדש) 
מקהלת קפלאטה (של אורטוריו ירושלים) 

רביעיית תלמוס
נעמה נצרתי גורדון, עודד שומרוני – מנצחים; יובל רבין, עוגב

20:00 קונצרט (בחסות רננות, המכון למוסיקה יהודית)
מסע אנדלוסי – נדודי המוסיקה האנדלוסית בקהילות צפון-אפריקה

הפייטן ר' מימון (מני) כהן
יוסי שריקי, כינור; ארמונד סבח, עוד; שלמה חלפון, טאר; שי חלפון, דרבוקה; 

אמיר אזולאי, קחון

הכניסה למושבי הסימפוזיון חינם


