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 הכטמוזיאון אודיטוריום    בית הספר לאמנויות     

 החוג למוסיקה     

 

 

 

 במסגרת ישביעהקונצרט ה

 (2014/15) הסדרת הקונצרטים האוניברסיטאית תשע"

 הכטמוזיאון , באודיטוריום 14:15, בשעה 2015 מאיב 10יום א', 

 

 

 שירי אוכל ורעב

 דניאלה סקורקה, סופרן

 אשרי שגב, טנור

 גיא פלץ, בריטון

 פסנתרניהול מוסיקלי,  – עידו אריאל

 

 בתכנית:

 ליונל בארטשירים מאת יוהן סבסטיאן באך, הוגו וולף, גוסטב מאהלר, ריכרד שטראוס, לנרד ברנשטיין, 

 שירים ביידיש ושירים עברייםפרנץ שוברט, ו

 

 

 חצי )כולל הפסקה קצרה(משך הקונצרט כשעה ו
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אְרט 'ל / בָּאְרט יונלל ר / בָּ ן ַלסֶּ  Lionel Bart / L. Bart / Jonathan Lasser יֹונָּתָּ

ְרצֶּט( אֶֹכל, אֶֹכל נְִפָלא  Food, glorious food (Terzet), from Oliver אֹוִליֶברִמּתֹוְך , )טֶּ

  
אְך ןיַאטִ סְ בַ סֶּ ן הַ ֹוי  ר / בָּ נֶּדֶּ  Johann Sebastian Bach / Picaneder ִפיקָּ

 :211 , רי"בַקנְָטַטת ַהָקֶפה ִמּתֹוְך

 ַעְכָשיו ְשֶלנְְדִריָאן ַהזֵָקן יֹוֵצא ּובֹוֵדק        

From Kaffeekantate, BWV 211: 

           Nun geht und sucht der alte Schlendrian 

ְרצֶּט) ָחתּול ֹלא ְמוֵַתר ַעל ָהַעְכָברהֶ           Die Katze läßt das Mausen nicht (Terzet)            )טֶּ

  
נִית) ַהיזֶּה לאּופ / וֹוְלף גֹוּוה   Hugo Wolf / Paul Heyse (Translation to German) (ִּתְרּגּום ְלגְֶּרמָּ

 :From Italienisches Liederbuch :ֵסֶפר ַהִשיִרים ָהִאיַטְלִקי ִמּתֹוְך

 Mein Liebster hat zu Tische mich geladen            ֲאהּוִבי ִהזְִמין אֹוִתי ָלֲארּוָחה         

 Ich liess mir sagen und mir ward erzählt            ָשַאְלִתי וְֻסַפר ִלי         

  
ה דרְ ַאאדּו / וֹוְלף גֹוּוה  ִריקֶּ  Hugo Wolf / Eduard Mörike מֶּ

 Der Tambour ַהַמֶכה ַבתֹף 

  
ראמָּ  בטַ סְ ּוג   Gustav Mahler הלֶּ

 :From Des Knaben Wunderhorn :ֶקֶרן ַהֶפֶלא ֶשל ָהנַַער ִמּתֹוך

 Das irdische Leben           ַהַחיִים ָהַאְרִציִים        

  
אּוס יכרדר   Richard Strauss ְשְטרָּ

 ַאָבא ָאַמר ִלי

 (ֶקֶרן ַהֶפֶלא ֶשל ָהנַַער)ִמּתֹוך 

Mein Vater hat gesagt 

(from Des Knaben Wunderhorn) 

 Schlechtes Wetter (Heinrich Heine) ַהיְנֶּה( יְךרִ יינְ )הַ  ֶמזֶג ֲאוִיר גָרּועַ 

  
ְרט ַרנְץפְ    Franz Schubert / Franz A.F. von Schober פ פֹון שֹובֶּר"אַרנְץ פְ  / שּובֶּ

ְרצֶּט) ִלי ַהֲחֻתנָהצְ   Der Hochzeitbraten (Terzet) (טֶּ

  

 

 

 

 

ה  קָּ  ַהְפסָּ
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ין דרְ נַ ל   ְרנְְשט   Leonard Bernstein / Émile Dumont דּומֹון ִמילא   / בֶּ

 :La bonne cuisine (Four Recepies) :ַהִמְטָבח ַהּטֹוב )ַאְרָבָעה ַמְתכֹונִים(

 Plum pudding            פּוִדינְג ְשזִיִפים         

 Queues de bouef            זְנָבֹות שֹור         

 TavoukGuenksis            ָטאבוק גּוֶנְְקִסיס         

 Civet à toutevitesse           ַאְרנֶֶבת ִבְמִהירּות ִשיא         

  
יִיִדיש ִשיִרים   יידיש לידער בְּ

 ִצמּוִקים ּוְשֵקִדים

ן ברהם)א אדֶּ ן 'א / גֹוְלְדפָּ אדֶּ ין( / גֹוְלְדפָּ יימֹונְד ּגֹוְלְדְשט   ר 

 ראזשינקעס מיט מאנדלען

 

 ָאזְנֵי ָהָמן

ִמי ין( / ִפירָאזשנִיקָאוו 'מ / )ֲעמָּ יימֹונְד ּגֹוְלְדְשט   ר 

 טאשן-המן

ט) יַגִיַע?ָמה יְִקֶרה ְכֶשָמִשיַח   )ּדּואֶּ

ְלּגֹוף ינֹוִבי)זִ  ר 'א / קיסֶּ יאֹו / פֹוטֹוקֶּ  ַצייְטִלין( ל 

 וואס וועט זיין אז משיח וועט קומען?

  
ִרִיים   ִשיִרים ִעבְּ

ט( ַתְרנְגֶֹלת ְכֻחָלה   )ּדּואֶּ

ר ְכטֶּ ב / )יֹונִי רֶּ נְהָּ ם( / ִחיָּה שֶּ ז ֲאִבירָּ רֶּ  אֶּ

ְרצֶּט( ְסִטיַרת ֶלִחי  )טֶּ

ִתי ַכְסִפי נֹור / )מָּ הּוד מָּ ם( / א  ז ֲאִבירָּ רֶּ  אֶּ
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סיימה את לימודיה  .את לימודיה בקונסרבטוריון למוסיקה בכרמיאל. שירתה בצה"ל כמוסיקאית מצטיינתהחלה  דניאלה סקורקה

בתחרותהלידר ובתחרות מנדלסון. במקומות הראשונים במהלך לימודיה זכתה ולתואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 

, ביניהם המקהלה בארץ תזמורות והרכבים רביםכסולנית עם ה הופיע. הייתה חברה במיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית

התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין ו, הקאמרית שליד האקדמיה למוסיקה בירושלים בניצוחו של סטנלי ספרבר

 מהטה.

ן בביצ  שלמהלדי(, אוו)פולנק/וי גלוריה)מנדלסון(, מ"בתהילים רט(, ב)מוצָּ  מיסה בדו מינורוב רקוויאםעה את תפקידי הסולו סופרָּ

לובוס( ועוד. בהפקות אופראיות -)וילה 5 'מס בכיאנס ברזילרס)פרגולזי(,  לווה רג'ינהאסו סטאבט מאטר)הנדל(,  דיקסיט דומינוסו

 חליל הקסם, פמינה בכך עושות כולן, דספינה בדון ג'ובאני, צרלינה בשואי פיגארוינסוזנה/ברברינה בשונות ביצעה את תפקידי 

 2015בקיץ  שטראוס(. ')ר אריאדנה בנקסוס)גלוק( וההד ב אורפאו ואאורידיצ'הב אאורידיצ'ה)פרסל(,  דידו ואניאסרט(, בלינדה ב)מוצָּ 

נִיס ב  )לּולי( בפסטיבל למוסיקה עתיקה באינסברוק, אוסטריה. ַארמידתופיע בתפקיד פֶּ

ניאלה ד. ניצוחו של וויליאם כריסטיב , לסיבוב הופעות בינלאומיLes Arts Florissantsהצטרפה לתזמורת הבארוק הצרפתית  2013-ב

המכון הישראלי לתרבות ישראל, קרן רונן, מלגתהצטיינות מקרן אמא, וכן במלגות -היא זוכת מלגת קרןהתרבות אמריקהסקורקה 

האופרה.לאחרונה, זכתה במקום השלישי בתחרות הבינלאומית לשירת בארוק ע"ש פייטרו אנטוניו צ'סטי באינסברוק.כמו כן, זכתה 

בפרס הראשון ע"ש מיכל אורן בתחרויות האביב בזמרה ובפרס על ביצוע מצטיין ליצירה ישראלית, תרומת מירה זכאי לזכר הוריה אווה 

 ג קויגן.וגיאור

 

בוגר התיכון לאמנויות ע"ש תלמה ילין ושירת בצה"ל כמוסיקאי מצטיין. כיום לומד שירה וניצוח הוא . 1992נולד בשנת  גיא פלץ

ויט, עידו אריאל ורונן בורשבסקי. בעבר שר במקהלת מורן, וכיום ותיהם תזמורת באקדמיה למוסיקה בירושלים בכית של הגב' מרינה לֶּ

תזמורת הקאמרטה ירושלים, תזמורת ראשל"צ,  וביניהםמשמש כמנצח באנסמבל זמרי מורן. כסולן, שר עם תזמורות והרכבים רבים 

שלים, תזמורת הבארוק ירושלים, תזמורת התזמורת הקיבוצית, התזמורת הקאמרית הישראלית, תזמורת האקדמיה למוסיקה ירו

, תזמורת ויימאר )פולין( Capella Cracoviensis, )אנגליה( Taverner consort התיכון ע"ש תלמה ילין, אנסמבל בארוקדה,

 , שר ברביעיית גלוריאנה, אנסמבל שמבצע מוסיקה מתקופת הרנסנס.כמו כןאנסמבל פניקס. ו)גרמניה(, אנסמבל סולני באך 

השתתף בסדנאות שונות ובכיתות אמן עם אמנים ידועי שם וביניהם ג'ואן דורנמן )ארה"ב(, גראהם ג'ונסון )אנגליה(, פיטר פלץ גיא 

, אוטונה דידו ואניאסבהארווי )אנגליה(, אן מוניאוס )קנדה(, דוד שטרן וריטה דאמס )הולנד(. תפקידי האופרה שביצע כוללים את אניאס 

מונטוורדי עם אנדרו  מאתאורפאוב, ואפולו דולי הפניניםבויוואלדי, זורגה מאת החגיגה על נהר הסייןבהסיין  , נהרהכתרתה של פופאהב

ובקול ברדיו פולין , BBC Radio-. קונצרטים ששר בהם שודרו בAVIEחברתההקלטות בהקליט את האופרה . פארוט )אנגליה(

 המוסיקה.

(, קרן בוכמן היימן, קרן רונן, פרס ע"ש עו"ד ליאון 2013-2008ישראל )-אמריקהזוכה מלגת הצטיינות מטעם קרן התרבות פלץ הוא 

 ( ופרס דיקן הפקולטה לאמנויות הביצוע מטעם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.2010שטרן, פרס ביה"ס ע"ש תלמה ילין )

 

 שניהם את .למוסיקה ע"ש רובין בירושלים מהטה והאקדמיה-בוגר בית הספר למוסיקה על שם בוכמןהוא נולד בישראל.  אֹשרי שגב

הדרכתו בהדרכתה של מרינה לויט ולמד בהדרכתה ובסיים בהצטיינות יתרה. בזמן השלמת לימודיו לתואר ראשון בפסנתר החל לשיר 

ת של עידו אריאל באקדמיה למוסיקה על שם רובין בירושלים.הופיע עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת הסימפוני

האופרה הישראלית ועוד. כסולן שר רסיטל בכיתות האמן  ,הישראלית ראשון לציון, סולני באך הישראלים, האנסמבל הקולי החדש

גרמניה בחי, בסיור הופעות ברומא עם המקהלה הישראלית על שם גארי ברתיני, בפסטיבלים באיטליה ו-הבינלאומיות לפסנתר תל

 ישראל וקרן רונן.-בקול המוסיקה. זוכה מלגת קרן התרבות אמריקה כולל כאלו ששודרו ,ובקונצרטים רבים
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. הוא בעל תואר אמן בישראל ומרצה, מהדמויות הבולטות בתחום השיר האמנותי, מנצחהוא פסנתרן מלווה, מדריך זמרים עידו אריאל

הוא  2013י למוסיקה בלונדון. מאז בקורפטיציה מטעם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, ובעל תוארדוקטורמטעםהקולג' המלכות

מלמד ליווי וקורסים מגוונים.פעילותו כמרצה וזמרים, בה מכהן כראש המחלקה הווקאלית באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, מדריך 

ותי , המוקדשת לשיר האמנ"שיר-שירה"יזם את סדרת הקונצרטים  2012ובישראל.בשנת  הברית-, בארצותכוללת כיתות אמן באנגליה

אופרה הסדרה. בעבר היה חבר בצוות ה. עידוהוא המנהל האמנותי והפסנתרן של מוביליםהקלאסי והישראלי בביצוע זמרים ישראלים 

בקולג' .בירושליםלמוסיקה ולמחול באקדמיה ושבע-הישראלית החדשה. עידו קיבל פרסים רבים במשך לימודיובקונסרבטוריון באר

צוין לשבח על נגינתו כמו כן  .פסנתרלוביצוע של השירים של שנברג לקול ודוקטורט המלכותי בלונדון זכה במלגת הנשיא עבור מחקר 

 .2007כמלווה בתחרויות האביב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :יםהבא יםהקונצרט

 אודיטוריום מוזיאון הכט, הבניין הראשי, 11:00, 2015 מאיב 15, ישישיום 

 , איטליה(Rodolfo Bellattiנגינת רודולפו בלאטי ), בעוגברסיטל 

 

 , הבניין הראשיאודיטוריום מוזיאון הכט, 19:00, 2015אי מב 17, אשוןיום ר

 אשר-השתתפות מקהלת אוניברסיטת חיפה, מקהלת מכללת סמינר הקיבוצים, מקהלת מטה, במפגש מקהלות

 בניצוח תומר הישג

 

__________________________________________________________________________________________ 

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

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

  בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה   המשכן לאמנויות, אוניברסיטת חיפה 
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