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TRECNOC 

 אנסמדנטים וסטובלים

 לרגל

 (/410250)ה "סיום שנת הלימודים תשע

 :בהשתתפות

 תייסיר אליאס' פרופ בניצוח, תיכונית-האנסמבל למוסיקה ים

 ר דן כהן"בהדרכת ד, אז של החוג למוסיקה'אנסמבל הג

 במגוון סגנונות, אנסמבלים של סטודנטים בחוג

 

 

 

 תייםמשך הקונצרט כשע
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 (הלחניםאת מי ששר ; מוואשאח, אלחאן-יא שאדי אל) يا شادي األلحان   (0251-0925) סייד דרויש

 יותסולנ – הרוידיאן סב, רולא חכים      

 (זה מה שקרה; אהו דא אללי סאר) أهو ده اللي صار    סייד דרויש

 סולנים – וליאנוס'אליאס ג ,ליליה'סאן חגא      

 (הזיכרונות שלי; כיאתי'ד) ذكرياتي  (0211-0925) י'קסבג-מחמד אל

 עוד – ליףכפאדי  ,שחאדה נאסר      

 (גופה היפה; קואם-א אל'יא ד) يا ذا القوام السمهري  (0221-0992) בטש-עומר אל

 סולן, וליאנוס'אליאס ג      

 :אנסמבל למוסיקה ים תיכונית      

 ,חוריואד 'ג ,אתזבידנור , דראושהראאד , וליאנוס'אליאס ג ,בושנאקשהד       

 ,לולובשארה  ,יעקובוליאן 'ג, טרבוש פיירוזפיירוז , חליליהאגסאן , רולא חכים      

 ,ם קנדלפתימר ,מראם סמארהמיאסין , סברהוידיאן , נסאר ויסאל, נאסררים       

 ;דרבוקה ,אבו שקארהוליאן 'ג; אינ, אלד עיסאוי'ח; זמרה – עואדאלינור       

 ,חלביענאן ; אקורדיון, יוסף סחניני; יםעוד – נאסרשחאדה , ליףפאדי כ      

 ;ה'קמנצ, גלסה גריש ;ותכינור – יאסיןרשא , וובנובויאביטל דבורה   ;פסנתר      

 כינור וניהול מוסיקלי, תייסיר אליאס' רופפ      

 אז כאר כורד'ג  (0211-נולד ב)תייסיר אליאס 

 דרבוקה, אשרף פרח; פסנתר, סירין אליאס; עוד, תייסיר אליאס      

 (0211) כנר על הגגמתוך  If I were a rich man    שלדון הרניק

(Sheldon Harnick ,0251-נולד ב) רי בוק 'ג: מילים(Jerry Bock) 

 קונטרבס, אור רוזנפלד; קלרנית, ליאור שלום; גיטרה, יותם שויקה      

 Someday my prince will come    יל'רצ'פרנק צ

(Frank Churchill ,0215-0210)  סולנית, ליאת לייבל 

 Misty    ארול גרנר

(Erroll Garner ,0222-0251)  סולנית, בתיה קיסר 

 Girl from Ipanema   ובים'וניו קרלוס זאנט

(Antônio Carlos Jobim ,0221-0252) סולניות –בתיה קיסר , ליאת לייבל 

 :אז של החוג למוסיקה'אנסמבל הג      

 ;פסנתר, אדיב סכניני; זמרה ופסנתר –בתיה קיסר , ליאת לייבל      

 ;טרה בסגי, אור רוזנפלד; גיטרות – יהל קנול, יונתן לוריא      

 נקישה-כלי, חנין איוב      

 עכשיו התור לאהבה   (5111-0225) עוזי חיטמן

 עוזי חיטמן: מילים      

 זמרה וגיטרות− עשהאל ויסמן , שגיא אוסי      
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 (0211) 012אופוס , שיר השיריםפסנתר מתוך ללסופרן ו שחורה אני   (0212-0211)מרק לברי 

 פסנתר, נבל גוטרע; סופרן, ובראן'מאריא ג      

 (0911) 01' אופ, ור'בסול במול מז, 5' אטיוד מס    פרדריק שופן

(Frédéric Chopin ,0912-0901)  פסנתר, סירין אליאס 

 בחנות הספרים   (0291-נולד ב)חגי קשת 

 סיגל בן יאיר: מילים      

 חיפה בחורף      

 אשר רייך: מלים      

 פסנתר, ישחק אבן מגד; זמרה, טליה אליאב      

 רולהקאבר    סרגיי רחמנינוב

(Sergei Rachmaninoff ,0211-0921)  (0921) 00' אופ, לפסנתר בארבע ידיים שישה קטעיםמתוך 

 (0202)לפסנתר בארבע ידיים  חמישה קטעים קליםמתוך  ,אנדנטה   איגור סטראווינסקי

(Igor Stravinsky ,0220-0995)  פסנתר –נור פרח , יארא פרח 

 

 ל"שם רעיה רדליך ז-חלוקת מלגות על

 דברי ברכה וחלוקת מלגות הצטיינות ותעודות הוקרה

 

      Back in black 

 ;(Malcolm Young)מלקולם יאנג , (Angus Young)אנגוס יאנג : מילים ולחן      

 (Brian Johnson)ונסון 'בריאן ג      

 Chain of fools ((Don Covay ,5102-0211)דון קובאי 

 ;גיטרה בס, יסמין איוב; גיטרות חשמליות –ערן שלו , יונתן לוריא      

 נקישה-כלי, חנין איוב; פסנתר, ישחק אבן מגד      

 Copaniza   [לחן בולגרי עממי]

 חברי הלהקה: עיבוד      

 ;פסנתר, אדיב סחניני; גיטרה, בר קרתי; גיטרה בס, חליל אירי –קובי אלקובי       

 קחון, ורק אסטפניאןקיו      

 בלה מינור סרבנד   יוהן סבסטיאן באך

(Johann Sebastian Bach ,0221-0192) ור'ברה מז פרלוד 

 גיטרה, יהל קנול      
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 (אנחנו והירח שכנים; נחנא ויל אמאר ג׳יראן) يا قصص عم تكتب اسامينا      

 מנסור רחבאני; עסי רחבאני: מילים ולחן      

 פסנתר, יוסף סחניני; גיטרה, וופא קדרי ;זמרה− רה וידיאן סב      

 ايا قصص عم تكتب اسامين    זיאד בוטרוס

 (סיפורים המכתיבים את שמותינו ;יא א׳יסאס עם תקתוב א׳סמינה)      

 פסנתר, יוסף סחניני; גיטרה, וופא קדרי; זמרה, אגסאן חלילה      

 Je n'ai pas changé    מישל לובן

(Michel Louvain ,0212-נולד ב)  פסנתר, ענאן חלבי; זמרה, אלינור עואד 

 (היום עבר ;עד׳א אל נאהאר) عّدى النهار   (0221-0215) חמדי' בליג

 זמרה, בראא דיאב      

 (האחת שנוטה על הענפים; יא מאילה על גוסון עיני( يا مايله عالغصن عيني      

 פסנתר, יוסף סחניני; זמרה, נור זבידאת      

 [חפשי אלתור]      

 (גיטרה קולומביאנית)אקלה , אסף גלאי      

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה

 1129919חיפה , הר הכרמל, ר ראובן הכט"ש ד"משכן לאמנויות ע, בית הספר לאמנויות

 gmichal@univ.haifa.ac.il; 9599950-11' טל

__________________________________________________________________________________ 

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

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

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