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 בית הספר לאמנויות          

 החוג למוסיקה          

 

 

 2014/15סדרת הרסיטלים לעוגב 

 יובל רבין :מנהל אמנותי

 

 11:00בשעה , 2015 באפריל 17, שישייום 

 הכטמוזיאון באודיטוריום 

 

 

 

 גרמניה, (Christoph Hauser) האוזרכריסטוף 

"La belle France" 

 

 יצירות מאת

 (,Claude Bénigne Balbastre(, באלבסטר )Jean Philippe Rameau(, ראמו )Louis Marchandמארשן )

 (Louis Vierneויירן )-( וCharles-Marie Widor(, וידור )Camille Saint-Saënsסנס )-סן
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 ספר שלישי, קטעים לעוגבמתוך       לואי מארשן

(Louis Marchand ,1732-1696)    Dialogue 

        Basse de trompette 

 Le temple de la gloire (1745) בלט-האופרה , מתוךגאבוט     ז'אן פיליפ ראמו

(Jean Philippe Rameau ,1764-1683) 

 (1749) ברה מז'ור קונצ'רטו לעוגב , מתוך)פרק שלישי( גאבוט    קלוד בניניי באלבסטר

(Claude Bénigne Balbastre ,1799-1724) 

       Cannonade מתוך Pièces de clavecin (1759) 

 Mon coeur s'ouvre à ta voix     סנס-קמיל סן

(Camille Saint-Saëns ,1921-1835)  (1877) , מערכה שנייה47, אופ' שמשון ודלילההאופרה  מתוך 

 מתוך, )פרק שלישי( אינטרמצו     מארי וידור-שרל

(Charles-Marie Widor ,1937-1844)  (1885) 2מס'  42, אופ' סול מינורב 6 מס' סימפוניה 

 (1930) 59, אופ' בסי מינור 6 מס'ימפוניה סמתוך       לואי ויירן

(Louis Vierne, 1937-1870)   ii אריה 

       v  אלגרו מולטו –פינאלה 

  



 

4 
 

4 

קיבל שיעור עוגב ראשון בכנסייה באוטובוירן  14החל בלימודי מוסיקה בגיל שש, ובגיל (, גרמניה. Allgäuאלגוי )חבל נולד ב כריסטוף האוזר

(Ottobeuren .) למד באוניברסיטה למוסיקה ולתיאטרון במינכן– ( נגינה בפסנתר אצל הפלהGottfried Hefele ונגינה בעוגב אצל פלר )

(Harald Feller )– סיים את לימודיו בהצטיינות. הוא השתתף בכיתות אמן בהדרכת אמנים מובילים, וביניהם ון אוסטן  1996-וב

(Ben van Oosten( קופמן ,)Ton Koopman( בובט ,)Guy Bovet( ופינסמיי )Pierre Pincemaille.) 

לימד באוניברסיטה למוסיקה ולתיאטרון במינכן ובאקדמיה למוסיקה בבית הספר הבאווארי לעיוורים, וכן הופיע בשידורי רדיו וטלוויזיה האוזר 

שימש מנהל המוסיקלי של כנסיית העיר  2013, מינכן. עד NotaBeneהתמנה למנצח המקהלה הקאמרית  2005-בברשתות שידור שונות. 

אוואריה, גרמניה. בתפקידו זה ניגן בתפילות ובטקסים דתיים, ארגן סדרת קונצרטים וניצח על אנסמבלים ווקליים (, בGermeringגרמרינג )

 (.Fürstenfeldbruckבכנסייה בפירסטנפלדברוק ) – Fuxעוגב הבארוק הנודע  –התמנה לנגן העוגב  2014שונים. בשנת 

. שלושת התקליטורים שראו אור בנגינתו זכו הברית, קנדה, ישראל ובלארוס-תהאוזר מנגן דרך קבע בגרמניה וערך מסעות קונצרטים בארצו

 לשבחי הביקורת.

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 ת הרסיטלים לעוגבבסדרהבא  קונצרטה

 – (איטליה, Rodolfo Belatti)רודולפו בלאטי בנגינת  –

 11:00-, ב2015 מאיב 15 יום שישי,ייערך ב

 

 (:www.organ.org.ilלהצטרפות לעמותת חובבי העוגב בישראל )

 054-5316994טל' 

 3498838החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה, בית הספר לאמנויות, משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, הר הכרמל, חיפה 

 music.haifa.ac.il; 8288821-04טל' 

___________________________________________________________________________________ 

 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –לקבלת הזמנות לאירועי בית הספר לאמנויות 

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

 המשכן לאמנויות אוניברסיטת חיפה
 

 ית הספר לאמנויות אוניברסיטת חיפהב

 

 

http://www.organ.org.il/
mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il
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