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 החוג למוסיקה    
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 812אולם , ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 זמננו-קונצרט של מוסיקה בת

 לקול ולפסנתר

 

 סופרן וחליליות-מצו –ברכה קול 
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 :בתכנית

 (1021)סופרן ופסנתר -למצו שלושה שירים: פ"אהרון חרל

 (8112)לקול ולפסנתר , העשרה-חלומותיה של בת –חלום נעורים : ולדימיר שקולניק

 (1021)לפסנתר ולסרט מגנטי  6רטו מספר 'קונצ: יוסף טל

 (1092)לחלילית אלט סולו  מוסיקה לציפור(: Hans-Martin Linde)לינדה  מרטין-הנס

 (8111)סופרן סולו ולאלקטרוניקה -למצו קוטר הפצצה: ונתן ברגר'ג

 (8111)סופרן ולפסנתר -למצו, קתרינהשישה שירים מתוך מחזור השירים : רד פרבר'ריצ

 

 

 משך הקונצרט כשעה וחצי



 
8

 

 (1021)סופרן ופסנתר -למצו שלושה שירים        (1091-נולד ב) פ"אהרון חרל

                        i   (לאה גולדברג: טקסט) שיר אהבה מספר עתיק 

                        ii   (יהודה עמיחי: טקסט) חייך ומותך אבי 

                        iii  (לאה גולדברג: טקסט) לתמונת אמא 

את לימודי המוסיקה  הוא השלים. שם החל את הקריירה המוזיקלית שלו כפסנתרן, פ נולד בקנדה"אהרון חרל

למד קומפוזיציה אצל פריקר  .עלה לישראל 1099-וב,  1091-ב( Manitoba)והמתמטיקה באוניברסיטת מניטובה 

(Peter Racine Fricker )רובין בתלש "פרטוש באקדמיה למוסיקה ע המלכותי למוסיקה בלונדון ואצל עדן' בקולג-

( Hans Swarowsky)הנס סווארובסקי , בלונדון (Adrian Boult) והשתלם בניצוח אצל סר אדריאן בולט ;אביב

 .יני בישראלתוינה וגארי ברוב

-צותבאר, ובתי אופרה בקנדה אופרה ומקהלות והופיע עם תזמורות, תופ קנה לו מוניטין כמנצח תזמור"חרל

לרבות התזמורת הפילהרמונית , החשובות בישראל ניצח על כל התזמורות. באירופה ובדרום אפריקה, הברית

 .הישראלית

 יביניהם פרס, הוא זכה בפרסים רבים. ל"חובארץ ו בוצעו –מקהלתיים וקאמריים , להרכבים תזמורתיים –יצירותיו 

 פרס(. 1000)ופרס ראש הממשלה ( 1001)מרק לברי  שם-לעלהלחנה פרס ; (8119, 1002, 1021)ם "אקו

בתחום פעילותו וכן בזכות , ובביצועה יקליתסעל הישגיו ביצירה מוו הוענק ל 8112ם על מפעל חיים לשנת "אקו

וכיהן , ש רובין בירושלים"פ הוא מורה בכיר לניצוח באקדמיה למוסיקה ע"חרל. כמנצח מקהלותיקלי וסהחינוך המו

כמנהל מוסיקלי וכמנצח של המקהלה  הוא משמש 1002-מ. 8112-1029כראש המחלקה לאופרה בשנים בה 

 .הקאמרית כפר סבא

 

על התזמורת ניצח . הסימפונית ירושלים והזמרת קרול רוזןהתזמורת ' "ע 1021-שירים בוצע לראשונה בהמחזור 

בפסטיבל למוסיקה ( המלחין)פסנתר לו( מירה זכאי)סופרן -למצו הבוצע המחזור בגרסאחר כך  .סטנלי ספרבר

 .ישראלית

כך שהלחנתי אותם בזמן קצר מאוד , שירים עוררו בי השראה גדולה ומיידית בשל העומק הרגשי שלהםהשלושת 

 :מערכות יחסיםבעוסקים באהבה לסוגיה השונים והם . יחסית

 אהבה שדהתה ונעלמה , אישהוגבר של עוסק באהבה השיר  – לאה גולדברגמאת  שיר אהבה מספר עתיק

 .עצמההמשוררת השיר רומז לחייה של שייתכן . עם השנים

 שהלך , והקדשתי אותו לאבי, מדבר על  אבדן האב ואהבת הבןהשיר  – יהודה עמיחימאת  חייך ומותך אבי

 .1021לעולמו בשנת 

 מעין תמונה אוטוביוגרפית של יחסי המשוררת ואמה – לאה גולדברגמאת  לתמונת אמא. 

 (פ"חרל' א)
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 (גולדברגלאה ) שירי אהבה מספר עתיק

 ְוֹלא ָהיָה בֵּינֵּינּו ֶאָלא זַֹהר

י  ָענָו ֶשל ַהְשָכָמה בְִּרחֹוב ַכְפרִּ

י  ְולְִּבלּובֹו ֶשל ַגן ְבֶטֶרם ְפרִּ

ְפַרְחתֹו יְַפת  .ַהתַֹאר-ְבֹלֶבן תִּ

י  ּוַמה ְמאֹד ָצַחְקָת ְבָאְמרִּ

י ֶאל ַהַשַחר ֶהָענֹג ָכֶוֶרד  כִּ

 ְלַמזְֶכֶרת ֶאְקַרב ְוֶאְקְטֶפּנּו

י ְפרִּ י סִּ ין ַדפֵּ  .ְוֶאְשְמֶרּנּו בֵּ

זְכֹר, ֶאת זְרֹוֲעָך נָָשאתָ   ?ֲהתִּ

 ,ַוֲהנִּידֹוָת ַאט ֲענַף ַתפּוחַ 

י יַָרד ָמָטר ָצחֹור  .ְוַעל רֹאשִּ

י ַגְבָך ַהְכָפר נֵּעֹור ֲאחֹורֵּ  ,מֵּ

 –ַהַחלֹונֹות נְִּצַטְלְצלּו עִּם רּוַח 

 .ֶאָלא אֹור ְוֹלא ָהיָה בֵּינֵּינּו

 (יהודה עמיחי)חייך ומותך אבי 

 אבי  , חייך ומותך

 .מונחים לי על הכתפיים

 אשתי הקטנה תביא

 .לנו מים

 ,בוא נשתה אבי

 ,לאידיאות, לפרחי

 שהיית מקוי

 .ועכשיו איני מקוה עוד

 ,אבי, פיך הפתוח

 .שר ולא שמעתי

 האילן בחצר היה נביא

 .ולא ידעתי

 ,אבי, רק הליכתך

 .מהלכת עוד בדמי

 .פעם היית מלוי

 . עכשיו אני מלווך

 .את השיר הזה קראתי ביום השנה הראשון

 אני בכיתי

 .וכולם איתי

 

 (לאה גולדברג)לתמונת אמא 

ָוה  ְך כֹה ְשלֵּ  ַאְת ַאֶחֶרת –ְתמּונָתֵּ

י −ְקָצת גֵָּאה ּונְבֹוָכה ַעל ֶשַאְת  מִּ  .אִּ

יּוך ְמַוֶתֶרת ְמָעה ּוְבחִּ  ְמַלָּוה ְבדִּ

ינְֵּך שֹוֶאֶלת עֹוָלם אֵּ י: "ּומֵּ  "?מִּ

ַליְִּך, ֹלא ָרגַזְתְ , ֹלא ָתַמְהתְ  י אֵּ  עֵּת ָבאתִּ

י  י יֹום ְביֹומֹו ְוָאַמְרתִּ דֵּ  !"ְתנִּי"מִּ

בֵּאת לִּי ְבמֹו יַָדיִּך  ֶאת ַהכֹל הֵּ

ְפנֵּי ֶשֲאנִּי   .ֲאנִּי –ַרק מִּ

 

 

ֶמנִּי ַאְת ַהיֹום זֹוֶכֶרת ר מִּ  ְויֹותֵּ

י-יְגֹוןֶאת  ְך ְכָבר ָפְתָרה, יְַלדּותִּ  :ְונְַפשֵּ

ַליְִּך ַהַבת ַהבֹוגֶֶרת  ,עֵּת ָתבֹוא אֵּ

יא ֶאת יֵּאּוש תּוגָָתה ֶשָבגְָרה יא ָתבִּ  .הִּ

ְך. כֵּן  .ָאבֹוא ְרצּוָצה ְוֹלא ֶאְשַאל לְִּשלֹומֵּ

ְך יקֵּ י: "ֹלא ֶאְלַחש, ֹלא ֶאְבֶכה ְבחֵּ מִּ  !"אִּ

י ְדעִּ  :ַאְת תֵּ

ְךזֶה שֶ  מֵּ י יָָקר מִּ  ֲעזַָבנִּי ָהיָה לִּ

ְשָאלִּינִּי י: "ְוֹלא תִּ  "?מִּ
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 (8112)לקול ולפסנתר  העשרה-חלומותיה של בת –חלום נעורים      (1092-נולד ב)  ולדימיר שקולניק

 נורית הניג: טקסט                        

וסיים , רומניה, קומפוזיציה באוניברסיטת בוקרשטלמד (. המועצות-ברית: אז)ולדימיר שקולניק נולד באוקראינה 

הוענק לו תואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית  1009-ב. עלה לישראל 1022בשנת . 1028-את לימודיו ב

-זכה בפרס מטעם אוניברסיטת ניו 8118בשנת  .שקולניק מלמד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. ירושלים

חיבר יצירות תזמורתיות וקאמריות והן מבוצעות לעתים . בפרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים 8119-וב, יורק

 .קרובות במדינות רבות בעולם

 

 .1028פסנתר משנת ללזמרת ו מוסיקה קאמרית –אחרת מאת שקולניק  פרשנות ליצירהיצירה נכתבה כמעין 

 תחלומותיה של ב –חלום נעורים אבל , הבסיסי והרעיון הפואטי משותפים לשתי היצירות ר המוסיקליהחומ

לראשונה במאי  היצירה בוצעה .8112הולחנה מזוויתו של מלחין החי וחושב את שפתו המוסיקלית בשנת  ההעשר

ביאנקה מנוליאנו  י הזמרת''ע, בבוקרשטשנערך ’זמננו -במסגרת פסטיבל בינלאומי של מוסיקה בת 8112

 .מנוליאנו והפסנתרן רימוס

 

 (נורית הניג)חלומותיה של בת העשרה 

 חפצתי לצחוק לפני הירח

 חזיק במו ידי כוכביםהל

 הרים, ולטפס על גבעות

 להרגיש את אושרו של העולם

 חפצתי לצחוק לפני העולם

 לחוש את חומו של השמש

 ...להתג

 אך רגליי לא נתנו לי כוח

 התגשמההאשליה לא 

 דממת הלילה הפחידה את נפשי

 (נפש אדם)

 

 (1102)לפסנתר ולסרט מגנטי  6רטו מספר 'קונצ           (1011-2811) יוסף טל

ועם מוריו , למד באקדמיה למוסיקה בברלין(. פולין, Poznań, כיום פוזנן, Posen)ליד פוזן ( Pinne)נולד בפינה 

-היגר לארץ 1019-ב. ועוד( Curt Sachs)זכס , (Paul Hindemith)הינדמית , (Heinz Tiessen)נמנו טיסן 

 1092-ב. כיהן כמנהל המוסד 1028-1092בשנים . ישראל ולימד קומפוזיציה באקדמיה למוסיקה בירושלים
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. הקים את האולפן הראשון למוסיקה אלקטרונית בישראל. הצטרף לסגל לימים עמד בראש החוג למוסיקולוגיה

פרס , (1022)פרס האמנות של העיר ברלין , 1021וביניהם פרס ישראל בשנת , ות כבוד רביםזכה בפרסים ובאות

 .נפטר בירושלים. הוא היה חבר האקדמיות לאמנויות בצרפת ובברלין. ועוד( 1021)וולף 

 

את הקלטת פס הקול האלקטרוני ערך המלחין באולפן למוסיקה אלקטרונית שייסד . רטו כתוב בפרק אחד'הקונצ

בפרטיטורה מופיע גרף העצמה של שני הערוצים של . Moogוהשתמש לשם כך בסינתסייזר  1022-בירושלים ב

 .פסקולבכך מתאפשר תיאום בזמן בין הפסנתרן המבצע ל. הסרט המגנטי לצד תפקיד הפסנתר

שגובה הצליל מטפס בו בהדרגה והספקטרום ההרמוני שלו , היצירה נפתחת במבוא אלקטרוני ממושך למדי

במהלך היצירה מתפתח דיאלוג בין . החומר המוסיקלי הוא דודקפוני, עם הצטרפות הפסנתר. משתנה ללא הרף

( beats)הפסנתר נענים בפעימות  אקורדים חוזרים ונשנים בנגינת, למשל. הפסנתר והאלקטרוניקה –שני המדיה 

 .טרילר בפסנתר זוכה לתגובה של מעין טרמולו אלקטרוני; של פסהקול בתדירות דומה

 (יובל שקד)

 

 (1092)לחלילית אלט סולו  מוסיקה לציפור              מרטין לינדה-הנס

(Linde Martin-Hans ,1011-נולד ב) 

למד בפרייבורג חליל וניצוח והתמנה אחר כך לחלילן הראשון  1021-1092בשנים  .גרמניה, (Werne)נולד בוורנה 

מתגורר (. WDR)מערב גרמנית -של רשות השידור הצפון( Cappella Coloniensis)בהרכב קאפלה קולוניינזיס 

זיס במסגרת הסקולה קנטורום באזיליינ, שם הוא פעיל באקדמיה למוסיקה, שוויץ, בבאזל 1022-מ

(Schola Cantorum Basiliniensis) .חצשנים רבות פעל גם כמנ. שמו הולך לפניו כנגן חליליות וירטואוז .

ניצח על  8111-1029בשנים . 1002כיתה לניצוח מקהלות והדריך אותה עד  1020-באקדמיה בבאזל ייסד ב

 .גרמניה, (Köln)בקלן  קאפלה קולוניינזיס

 

ציפורים -ובכל אחת מהן מעובדת צליליּות דמוית, בות קצרותמורכבת משבע חטי Music for a Birdהיצירה 

המרחיבות את האפשרויות להפקת צליל , לשם כך פיתח המלחין טכניקות נגינה מיוחדות. בנגינת חלילית

, (ועל ידי כיסוי של החלק העליון של הכלי צעות האצבעותמבא)גליסאנדי , ִאְצּבּוִעים חלופיים: באמצעות הכלי

באמצעות כיסוי של החלק העליון של )ויברטו נרחב , (Fluttertongue)לשון רוטטת , (Multiphonics) מולטיפוניקס

 .צלילים נקישתיים וצלילים שרקניים, זמרה תוך כדי נגינה, (הכלי

 (יובל שקד)

 

 



 
9

 

 (8111)סופרן סולו ולאלקטרוניקה -למצו( Diameters) קוטר הפצצה         (1029-נולד ב) ונתן ברגר'ג

 יהודה עמיחי: טקסט                        

היה  8111-ב. כיום הוא מתגורר בקליפורניה ופועל כפרופסור למוסיקה באוניברסיטת סטנפורד. יורק-נולד בניו

הוא הקים בה את המרכז , (Yale)בשנים שלימד באוניברסיטת ייל . (Spoleto)מלחין הבית בפסטיבל ספולטו 

הזיהוי , דיסציפלינארי בתחום ההכרה-ברגר עוסק גם במחקר מולטי. למחקר של טכנולוגיה במוסיקה

וכן באשר לשימוש במוסיקה ובצלילים כדי לייצג מידע מורכב למטרות , והטרנספורמציה של תבניות מוסיקליות

 .עת מקצועיים שונים-מאמרים בכתביברגר חיבר עד כה כשישים . דיאגנוסטיות ואנאליטיות

-רביעיית כלי, שלישיית פסנתר, רטו לכינור'עם יצירותיו האחרונות נמנים קונצ. ברגר זכה במלגות נכבדות שונות

 (.Visitations)ואופרה , יצירה לסופרן ולחמישיית פסנתר, 9' קשת מס

 

אקוסטי עשוי כולו מצלילים -המרכיב האלקטרו. דעת מאת יהודה עמיחי-היא תחינה פשוטה לשפיות" קוטר הפצצה"

 .אדם-ספקטראליות של תאי-של תמונות היפר( sonification)שנוצרו על ידי סונופיקציה 

 (ונתן ברגר'ג)
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 קתרינה שישה שירים מתוך מחזור השירים       (1092-נולד ב) רד פרבר'ריצ

 (8111)סופרן ולפסנתר -למצו                       

 (Heinrich Heine) היינריך היינה: טקסט                       

השלים לימודי תואר ראשון בתיאוריה  1090-ב. 1099-הברית ועלה לישראל ב-ארצות, .D.Cנולד בוושינגטון 

בהצטיינות מן החוג  .B.Aהוענק לו תואר  1021-וב, שם רובין בירושלים-ובקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה על

, כמחזאי, כיוצר של תסכיתי רדיו−  פעיל גם באירופההוא  1021-החל ב. אביב-למוסיקולוגיה באוניברסיטת תל

 .פרבר הוא אספן של בדים עתיקים .הוענק לו פרס ראש הממשלה למלחינים 8112-ב. כתמלילן ועוד, כבימאי

 

תשעה , בין היתר, ובו, המשוררמאת  Verschiedeneהלחין פרבר את השירים הכלולים בכרך  8111-החל ב

עשר -המחזור האחד) ת היינריך היינהמא Katharinaחזור השירים מ. מחזורים הנושאים שמות של דמויות נשיות

 .שישה מהם יבוצעו בקונצרט. כולל תשעה שירים( בכרך

 

1. 

Ein schöner Stern geht auf in meiner Nacht, 

Ein Stern, der süßen Trost herniederlacht 

Und neues Leben mir verspricht − 

Oh, lüge nicht! 

Gleichwie das Meer dem Mond entgegenschwillt, 

So flutet meine Seele, froh und wild, 

Empor zu deinem holden Licht − 

Oh, lüge nicht! 

2. 

»Wollen Sie ihr nicht vorgestellt sein?« 

Flüsterte mir die Herzogin. − 

»Beileibe nicht, ich müßt ein Held sein, 

Ihr Anblick schon wirrt mir den Sinn.« 

Das schöne Weib macht mich erbeben! 

Es ahnet mir, in ihrer Näh' 

Beginnt für mich ein neues Leben, 

Mit neuer Lust, mit neuem Weh. 

Es hält wie Angst mich von ihr ferne, 

Es treibt mich Sehnsucht hin zu ihr! 

Wie meines Schicksals wilde Sterne 

Erscheinen diese Augen mir. 

Die Stirn ist klar. Doch es gewittert 

Dahinter schon der künft'ge Blitz, 

Der künft'ge Sturm, der mich erschüttert 

Bis in der Seele tiefsten Sitz. 

Der Mund ist fromm. Doch mit Entsetzen 

Unter den Rosen seh ich schon 

Die Schlangen, die mich einst verletzen 
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Mit falschem Kuß, mit süßem Hohn. 

Die Sehnsucht treibt. − Ich muß mich näh'ren 

Dem holden, unheilschwangern Ort − 

Schon kann ich ihre Stimme hören − 

Klingende Flamme ist ihr Wort. 

Sie fragt: »Monsieur, wie ist der Name 

Der Sängerin, die eben sang?« 

Stotternd antworte ich der Dame: 

»Hab nichts gehört von dem Gesang.« 

 

3. 

Wie Merlin, der eitle Weise, 

Bin ich armer Nekromant 

Nun am Ende festgebannt 

In die eignen Zauberkreise. 

Festgebannt zu ihren Füßen 

Lieg ich nun, und immerdar 

Schau ich in ihr Augenpaar; 

Und die Stunden, sie verfließen. 

Stunden, Tage, ganze Wochen, 

Sie verfließen wie ein Traum, 

Was ich rede, weiß ich kaum, 

Weiß auch nicht, was sie gesprochen. 

Manchmal ist mir, als berühren 

Ihre Lippen meinen Mund − 

Bis in meiner Seele Grund 

Kann ich dann die Flammen spüren. 

 

4. 

Du liegst mir so gern im Arme, 

Du liegst mir am Herzen so gern! 

Ich bin dein ganzer Himmel, 

Du bist mein liebster Stern. 

Tief unter uns, da wimmelt 

Das närrische Menschengeschlecht; 

Sie schreien und wüten und schelten, 

Und haben alle recht. 

Sie klingeln mit ihren Kappen 

Und zanken ohne Grund; 

Mit ihren Kolben schlagen 

Sie sich die Köpfe wund. 

Wie glücklich sind wir beide, 

Daß wir von ihnen so fern − 

Du birgst in deinem Himmel 

Das Haupt, mein liebster Stern! 
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6. 

Der Frühling schien schon an dem Tor 

Mich freundlich zu erwarten. 

Die ganze Gegend steht im Flor 

Als wie ein Blumengarten. 

Die Liebste sitzt an meiner Seit' 

Im rasch hinrollenden Wagen; 

Sie schaut mich an voll Zärtlichkeit, 

Ihr Herz, das fühl ich schlagen. 

Das trillert und duftet so sonnenvergnügt! 

Das blinkt im grünen Geschmeide! 

Sein weißes Blütenköpfchen wiegt 

Der junge Baum mit Freude. 

Die Blumen schaun aus der Erd' hervor, 

Betrachten, neugierigen Blickes, 

Das schöne Weib, das ich erkor, 

Und mich, den Mann des Glückes. 

Vergängliches Glück! Schon morgen klirrt 

Die Sichel über den Saaten, 

Der holde Frühling verwelken wird, 

Das Weil, wird mich verraten. 

 

9. 

Gesanglos war ich und beklommen 

So lange Zeit − nun dicht ich wieder! 

Wie Tränen, die uns plötzlich kommen, 

So kommen plötzlich auch die Lieder. 

Melodisch kann ich wieder klagen 

Von großem Lieben, größerm Leiden, 

Von Herzen, die sich schlecht vertragen 

Und dennoch brechen, wenn sie scheiden. 

Manchmal ist mir, als fühlt' ich wehen 

Über dem Haupt die deutschen Eichen − 

Sie flüstern gar von Wiedersehen − 

Das sind nur Träume − sie verbleichen. 

Manchmal ist mir, als höre' ich singen 

Die alten, deutschen Nachtigallen − 

Wie mich die Töne sanft umschlingen! − 

Das sind nur Träume − sie verhallen. 

Wo sind die Rosen, deren Liebe 

Mich einst beglückt? − All ihre Blüte 

Ist längst verwelkt! − Gespenstisch trübe 

Spukt noch ihr Duft mir im Gemüte. 
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הופיעה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוח זובין  11בילדותה נגינה בחליליות ובגיל . שראלנולדה בי רכה קולב

עם תום . סיימה בהצטיינות את לימודיה לתואר אמן בחליליות 12נסעה להשתלם בהולנד ובגיל  12כשהייתה בת . מהטה

היא סיימה את שני התארים בהצטיינות . אביב-שירותה צבאי כמוסיקאית מצטיינת החלה בלימודי זמרה באוניברסיטת תל

אמנות קרן התרבות אמריקה ישראל והמכון הישראלי ל ,במהלך לימודיה זכתה במלגות הצטיינות מטעם האוניברסיטה. יתרה

היא מופיעה בקביעות באופרה הישראלית . זמננו-הרפרטואר שלה עשיר ומשתרע ממוסיקה עתיקה עד מוסיקה בת. הזמרה

 .בארץ ובעולם בפסטיבליםועם תזמורות ו, החדשה

 

יה ה. בלונדון (Guildhall)אביב ובית הספר למוסיקה גילדהול -הוא בוגר האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל עמית דולברג

עמית חבר בצוות המורים של האקדמיה , כיום. וגיאורג סאווה רונאן אוהורה, עמנואל קרסנובסקי, תלמידם של יונתן זק

ישה הוא מייסדו ומנהלו האמנותי של אנסמבל מיתר וכן מייסדו של המרכז למוסיקה חד. למוסיקה ומחול בירושלים

דולברג הטפיע כסולן תחת שרביטם של . הוא חבר באנסמבל טמפרה 8111-מ. אביב-תל, בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה

נגינתו . כנגן קאמרי השתתף בפסטיבלים מוכרים. במזרח הרחוק ובאירופה, ועם תזמורות ואנסמבלים בארץ, מנצחים נודעים

 .הברית-ובתחנות רדיו ברחבי אירופה וארצות "קול המוסיקה"מושמעת ב

 

 

 

 :יםהבא יםהקונצרט

 ,10:11 בשעה, 8112 במאי 1, ראשון יום

 812 אולם, הכט ראובן ר"ד ש"ע לאמנויות במשכן

 טריו בלוז דיין נועם

 :8119512 "סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית"בקונצרט אחרון 

 ,19:12בשעה , 8112אי מב 11, אשוןיום ר

 אודיטוריום מוזיאון הכטב

 שירי אוכל ורעב

 פסנתר, ועידו אריאל; בריטון, גיא פלץ; טנור, אשרי שגב; סופרן, בביצוע דניאלה סקורקה

 

____________________________________________________________________________________ 

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

 .הוהצטרפו לרשימת התפוצ gmichal@univ.haifa.ac.il-כתבו בבקשה ל

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר לאמנויות              אוניברסיטת חיפה, המשכן לאמנויות 
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