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    בית הספר לאמנויות     

 החוג למוסיקה     

 

 19:30, בשעה 2015במאי  17יום א', 

 באודיטוריום מוזיאון הכט, בבניין הראשי

 מפגש מקהלות

 בהשתתפות:

 מקהלת אוניברסיטת חיפה

 מקהלת מכללת סמינר הקבוצים

 מקהלת מטה אשר

 

 מנצח: תומר הישג

 פסנתרנית אינה קויטון
 

 בתכנית:

 עם, שירי נשמה ועוד-יצירות מן הרנסאנס עד למאה העשרים, שירים ישראליים, שירי

 

 

 משך הקונצרט כשעה ורבע
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 כלל הזמרים

 (Andrea Gabrieliאנדריאה גבריאלי )      הללויה

 מקהלת מכללת סמינר הקיבוצים

 ברוך חייט/  15-13תהלים לד:      מי האיש

 גיל אלדמעעיבוד: יוני רכטר / נתן אלתרמן /       ערב עירוני

 מקהלת מטה אשר

Kyrie 'וולפגנג אמדיאוס מוצרט      341, ק 

Down in the River     ספיריטואל / עיבוד: תומר הישג 

 מקהלת מטה אשר ומקהלת אוניברסיטת חיפה

 (Palestrinaפלסטרינה )      ארומימך

 מקהלת אוניברסיטת חיפה

 (Marvin Hamlisch) מרווין המליש יואב גינאי / (A Chorus Line) שורת המקהלה מתוך(, One)כאן 

 אברהם יבין  (Belle qui tient ma vie) בחיוכים של נועם

River of Dreams     Billy Joel עיבוד: תומר הישג / 

 סמינר הקבוציםומקהלת מכללת אוניברסיטת חיפה מקהלת 

Tuku tuku       :שיר עם פיני / עיבודA. Papp 

Bring me Little Water Silvy    לד בלי (Huddie W. Ledbetterעיבוד: מ' סמיילי / ) (Moira Smiley) 

 ; אדם ברשאי, פסנתרמקהלת מטה אשרו מקהלת מכללת סמינר הקיבוצים

Aqua de beber     ( אנטוניו קרלוס ג'וביםAntônio Carlos Jobim) הישג ומר/ עיבוד: ת 

 כלל הזמרים

A Round of Three Country Dances in One  טנסקרופווייתומאס ר (Thomas Ravenscroft) 

Stabat Mater      זולטן קודאי (Zoltán Kodály) 

Adinu       / עיבוד: אנדרה דה קוואדרוס מנגינה סופית / אבן ערבי 

       (Andre de Quadros) חאדר-ושירין אבו (Shireen Abu-Khader) / 

 סולנית: אגסאן חלילה       

Shosholoza       ינאפריק-דרוםשיר עם  
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. בעל תואר שני הברית-מלחין ומנצח. סיים את לימודי הדוקטורט בניצוח מקהלות באוניברסיטת דרום קרוליינה שבארצותוא ה תומר הישג

סיים את לימודיו בבית הספר למשחק הישג בניצוח ובחינוך מוסיקלי. תומר  − ראשוניםהאקדמיה למוסיקה בירושלים ושני תארים בניצוח מטעם 

וברדיו , 1וערוץ  10, ערוץ 2ערוץ שודרו בטלוויזיה בבמלגת תלמיד מצטיין. יצירותיו בוצעו על ידי גופים מובילים בארץ ובחו"ל ובו זכה " ובית צבי"

אשר הוקדשה לאביבה שליט, בוצעה על ידי התזמורת הפילהרמונית בניצוח  ,זעקת אם, רשת ג'. יצירתו לתזמורת ומקהלהבבקול המוסיקה ו

כיהן כמנצח משנה לסטנלי וניהל את המקהלה הקאמרית של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים  2011-2005זובין מהטה. בשנים 

מקהלת מטה אשר, ומלמד בתיכון לאמנויות "רעות"  ,בוציםיהוא גם המנצח של מקהלות אוניברסיטת חיפה, סמינר הקתומר הישג ספרבר.

, ומלגת לימודים 2012/13, מלגת השתלמות בחו"ל מטעם מפעל הפיס 2011/12ביניהן המלגה ע"ש גארי ברתיני , ושבחיפה. זכה במלגות רבות

 מטעם קרן אמריקה ישראל.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 הבאים: יםהקונצרט

ContComp – זמננו-קונצרטים בנושא קומפוזיציה בתוהרצאות 

 (Avaloch Music Farmושלב השיפוט האחרון של "מלגת אוניברסיטת חיפה לאנסמבלים מצטיינים, 

 207, המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אולם 2015במאי  27-25ד', -ימים ב'

* * * * * * * * * * * *  

 החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה

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

 univ.haifa.ac.ilgmichal@; 8288821-04טל' 

______________________________________________________________________________________________ 

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

 והצטרפו לרשימת התפוצה. iv.haifa.ac.ilgmichal@un -כתבו בבקשה ל

 בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה     משכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט
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