
          

 אוניברסיטת חיפה              לאמנויות הספר בית       

 החוג למוסיקה          

 קונצרט

 במסגרת הכנס

 יצירה ערבית פלסטינית: תיאטרון, מוסיקה ואמנות פלסטית

 

 אנסמבל למוסיקה ים תיכונית

 ד"ר תייסיר חדאד, מנהל מוסיקלי ומנצח
 

 ,41:00, בשעה 1041 מאיב 41', דיום 

 102, אודיטוריום במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

 

 

 

 

 

 ה ורבעמשך הקונצרט כשע



 

 

 תיכונית של החוג למוסיקה-למוסיקה ים חברי האנסמבל

 יםזמר/  غناء

 גבל'-אבומריה /  مريا جبل

 בראא דיאב/  براء ذياب

 נור זבידאת/  نور زبيدات

 לינה זחלאוי/  لينا زحالوي

 אן סברהוידי/  وديان صبرا

 דאאליאנור עוו/  اليانور عواد

 מרים קנדלפת/  مريم قندلفت

 מריאן שדיד/  مريان شديد

 פאדי ג'רייב/  فادي غريب

 ואד חורי'ג/  جواد خوري

 ורה לולאבש/  بشارة لولو

 עומר סבית/  عمر سبيت

 מואייד עוראבי/  مؤيد عرابي

 חמד עיסאומ/  محمد عيسى

 / נגניםالعازفون 

 כינור, פאדי ג'רייב/  كمان ,فادي غريب

 כינור ,רשא יאסין/  كمان, رشا ياسين

 כינור, סימה קוגן/  كمان, سيمة كوجان

 בוזק, עומר סבית/  بزق, عمر سبيت

 שהנקי-כלי, ראמי חרב/  ايقاعات, رامي حرب

 , עודפאדי ח'ליף/  عود, فادي خليف

 אקורדיון, שחאדה נאסר/  اكورديون ,شحادة ناصر

 , גיטרה בסאל-אבי טל/  جيتار باص, لا–افي تل 

 קלידים, וליאן יעקוב'ג/  كيبوردز, جوليان يعقوب

 

 פסנתר וניצוח ,תייסיר חדאד/  بيانو قيادة موسيقية, تيسير حداد



 תכנית      البرنامج الفني

 (פיירוז; זמרה: אניאחים רחבמילים ולחן: ) רג'עת בל מסאא    (االخوين رحباني / فيروز) رجعت بالمساء

 (לחן: סייד דרויש; מילים: בדיע ח'יירי) דא וקתכ   (الحان: سيد درويش ;بديع خيري :كلمات) دا وقتك

 מחרוזת שירים מהפולקלור הפלסטיני    وصلة اغاني من الفلكلور الفلسطيني

 לון-הל אסמר אל      االسمر اللون

 באלי       بالي بالي

 יאדי-אל       اليادي

 א מאילהי       يا مايلة

 שלביה -אל בנת אל      البنت الشلبية

 ח'ודני מעק       خذني معك

 (סלוא קטריב ; זמרה:רומיו לחוד )מילים ולחן:   (سلوى قطريب: غناء  ;كلمات: والحان روميو لحود)

 )שיר עם פלסטיני( הוא-מויאל אל       مويل الهوى

 (שיר עם פלסטיני) רוזנא-אל       الروزنا

 בלדי       بلدي

 (דאלידא; זמרה: בליע' חמדין: לח ;מרואן סעאדה: מילים)  داليدا : غناء; الحان: بليغ حمدي; كلمات: مروان سعادة)

 (פיירוזאני; זמרה: אחים רחב)מילים ולחן:  ביאולו סג'ייר    (االخوين رحباني / فيروز) بيقولوا صغير

 

_________________________________________________________________________________ 

 :ים במשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכטקרובה יםאירועה

81-5..2.5.82 – ContComp שיח בנושא קומפוזיציה בת זמננו-רבו, קונצרטים, הרצאות 

 קונצרט הסיום של תחרות הקומפוזיציה ע"ש איתי ויינר ז"ל – 52.2.5.82

 

_________________________________________________________________________________ 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –כדי לקבל הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

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

 

ות ע"ש ד"ר ראובן הכט, אוניברסיטת חיפה     המשכן לאמנוי בית הספר לאמנויות, אוניברסיטת חיפה

 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

