
 
 

 

  

  עמותת חובבי העוגב בישראל    אודיטוריום מוזיאון הכט     אוניברסיטת חיפה

  2011/12ת עונשל  הפתיחהקונצרט 

  2011באוקטובר  28, שיייום ש

  "אמנות הפוגות" –ברי מבוא לקונצרט ד      :10:15בשעה 

  קונצרט        :11:00בשעה 

  

  שוויץ)/  (ישראל יובל רבין

  של הסדרה אמנותיהמנהל ה

  

  )1844/45( 65, אופ' שש סונטות לעוגבמתוך , בדו מינור 2 'סונטה מס       ליקס מנדלסוןפ

)Felix Mendelssohn-Bartholdy(    Grave  

)1847-1809(          Adagio  

            Allegro maestoso  

            Allegro moderato  

  )1856-64( 18, אופ' בסי מינור פרלוד, פוגה ווריאציה        סזר פרנק

)César Franck ,1890-1822(  

  בסול מינור 2 'קנצונה מס       הן קספר קרלוי

)Johann Kaspar Kerll ,1693-1627(  

  )1995( פרלוד, אריה ופוגה       שלמה דובנוב

  )1962 (נולד

  206, רי"פ בלה מינור 6מס' יה ספנט     יוהן יעקב פרוברגר

)Johann Jakob Froberger ,1667-1616(  

  )(גרסה של הפרלוד במי מז'ור 141מז'ור, ר"י בוקס' בדו  פרלוד     דיטריך בוקסטהודה

)Dietrich Buxtehude ,1707-1637(  

  בסול מינור צ'רקאריר     ג'ירולמו פרסקובלדי

)Girolamo Frescobaldi ,1643-1583(  

  552רי"ב  ,במי במול מז'ור פרלוד ופוגה      יוהן סבסטיאן באך

)Johann Sebastian Bach ,1750-1685(  



המשיך ולירושלים  עבר, עיר. לאחר שסיים את לימודיו בקונסרבטוריון דוניה ויצמן ב1973- ב חיפהנולד ב רביןיובל 

גב' אליזבט רולוף), תאוריה, מוסיקת בארוק וחינוך עם שם עוגב (הוא למד . ע"ש רובין את לימודיו באקדמיה למוסיקה

בה למד עוגב ואלתור ששוויץ, באזל, ות) מהאקדמיה למוסיקה בקיבל תעודת סולן (בהצטיינ 2001בשנת . מוסיקלי

מרקוס הינינגר צ'מבלו אצל בויקורד ווקלאנגינה בוכן ) Guy Bovetגי בובה (מודרני אצל הנגן הנודע 

)Markus Hüninger , .("פיט קיי  וביניהםבכיתות אמן אצל אמנים נודעים כמו כן השתתף ב"סקולה קאנטורום

)Piet Keeטוואן אלה (), אישIstvan Ella) ז'אן בואייה ,(Jean Boyer) ניקולס קינסטון ,(Nicolas Kynaston ,(

) ומונסרט Harald Vogel( רלד פוגלאה), Jon Laukvik( ן לאוקוויקוי), Ingmar Melcherssonאינגמר מלכרסון (

  .)Armando Pierucciיירוצ'י (ארמנדו פ אצלבמוסיקה של פרסקובלדי עוד השתלם ). Montserrat Torrentטורנט (

מופיע  ;ישראלביפן וב ,שוויץב ,השתתף בפסטיבלים באיטליההוא מרכז פעילותו. ובה רבין מתגורר כיום בשוויץ 

ארצות רבות באירופה, ביפן ויקורד וצ'מבלו, כסולן, באנסמבלים, עם מקהלות ועם תזמורות בובקביעות כנגן עוגב, קלא

. דיסק הסולו שלו בעולםשונות לתחנות רדיו  ההוקלטנגינתו  ורת.קיוזכה לשבחי הב ,ובישראל

"Organ Music from Israel בהוצאת  2001" ראה אור בשנתMDG 

(Musikproduktion Dabringhaus und Grimm) פרי עטוגם שתי יצירות , וכולל. 


