
 

 

 (/510260)ו  "קונצרט שני בסדרת רסיטלים לעוגב תשע

 11:11בשעה , 5112בדצמבר  11, יום שישי

 אוניברסיטת חיפה, בניין ראשי, באודיטוריום מוזיאון הכט

 (צרפת)בפטיסט רובין -אן'זרסיטל עם  –טיול באירופה 

 

Jean-François DANDRIEU (1681-1738) (France) 

À la venue de noël  

Joseph est bien marié en Musette 

Louis-Claude DAQUIN (1694-1772) (France) 

  Noël X « Quand Dieu naquit à Noël » 

Johann Kaspar KERLL (1627-1693) (Germany/Austria)    
  

Capriccio sopra il Cucu      
 

Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621) (Netherlands)  

Ballo del Granduca 

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) (Italy)             

Aria detta la Frescobalda 

Johann Sebastian BACH (1685-1750) (Germany)     
 

Pièce d‘orgue BWV 572 (Très vitement-Gravement-Lentement)                                                                                                                                                                        
     
Felix MENDELSSOHN (1809 -1847) (Germany) 

Sonate Op. 65, No. 3 en la majeur  

(1. Con moto maestoso, 2. Andante tranquillo) 



 Béla BARTÓK (1881-1945) (Hungary)  

 Six Danses Roumaines Sz 68* 

Jean-Baptiste ROBIN (1976) (France) 

Improvisation sur un thème donné 

 

. למד הלחנה ועוגב באקדמיה למוסיקה של פריז עם מישל בובאר ואוליביה לטרי בפטיסט רובין-אן'ז

אודיל  ,בנימין בלונדון ובעוגב עם לואי רוביליארד בליון' ורז'הוא המשיך את לימודיו בהלחנה עם ז

לנגן הקבוע של העוגב ההיסטורי של קתדרלת  5111הוא התמנה בשנת . קלר אלן בפריז-באייה ומרי

הוא מלמד עוגב עד . הארמון המלכותי של ורסאי חרי מספר שנים לנגן הקבוע של כנסייתפואטייה וא

 .היום בקונסרבטוריון של ורסאי

הוא . ידוע במיוחד בשל ביצועיו של המוסיקה הצרפתית לעוגב מתקופת הבארוק בפטיסט רובין-אן'ז

הוא גם התפרסם . קופרין את כל יצירותיהם של המלחינים לואי מרשאן ופרנסוא, בין השאר, הקליט

-הוא ניגן על עוגבים אמריקנים רבי. אן אלן'ברטולדי וז-בזכות ביצועיו של יצירות פליקס מנדלסון

כמו זה של המוזיאון המרכזי של סינצינטי ביוניון טרמינל ונחשב לאחד המבצעים , ממדים רבים

מלמד באוניברסיטת ייל  הוא גם. המוכשרים ביותר לנגינה על העוגבים הסימפוניים האמריקאים

 .ובפסטיבל הבינלאומי של הרלם

חמישים יצירות -הוא חיבר עד כה כ. הינו מאלתר מבריק ומלחין ידוע מאוד בפטיסט רובין-אן'ז

חברת נקסוס . התזמורת הלאומית של ליון ואחרות, זמננו-בן-אנסמבל אינתר, בהזמנת פייר בולאז 

 .מנגן מיצירותיואן בפטיסט רובין 'הוציאה תקליטור בו ז

 

__________________________________________________________________ 

:הקונצרט הבא  

אודיטוריום מוזיאון הכט, 11:11, 5112 בינואר 12, שישייום   

(הונגריה)במקומו יגיע הנגן אישטוואן אלה , דייק-עקב מחלה לא יגיע הנגן פטר ואן  
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