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 :בתכנית

Suite No. 1 in G Major, BWV 1007 

Prelude 

Allemande 

Courante 

Sarabande 

Menuet 1 & 2 

Gigue 

Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011 

Prelude 

Allemande 

Courante 

Sarabande 

Gavotte 1 & 2 

Gigue 

Nitza Lerner:  Dialogues for cello and piano 

Emanuel Gruber, cello 

Irena Friedland, piano 

Suite No. 3 in C Major, BWV 1009 

Prelude 

Allemande 

Courante 

Sarabande 

Bourree 1 & 2 

Gigue 

 



3 
 

 את והקליט שביצע הראשון הוא לסקאז פאבלו .לו'לצ הרפרטואר של נדיר אוצר הן באך של סולו לו'לצ הסוויטות

. 0231 בסביבותו נכתב הסוויטות ששת שכל כנראה .בקונצרט אותן לבצע וחולם אותן לומד לן'צ כל ומאז הסוויטות

  .יג'גו (בורה או גאבוט) מנואט ,סרבנד,קורנט ,אלמנד ,פרלוד :פרקים ששה סוויטה בכל

פרקי  .תוכנהו ,יצירהה אופי לגבי משמעות יש באך אצל ולסולם סולם באותו כולה כתובה מהסוויטות אחת כל

 מוזיקה הם הריקודים באך אצל אבל, תקופה באותה לכולם מוכרים שהיו ריקודים הם( המבוא) פרלודפרט ל, הסוויטה

 .ת ריקוד לצליליהםכוונ ללא ,לשמה כלית אמנותית

 האחרים בכלים כתמיכה ,קונטינואו-כבאסו בעיקר שימש לו'הצו באך בתקופת מקובלת היתה לא יחיד לו'לצ הכתיבה

 השימוש גם אבל .יחיד לו'לצ גדולה יצירה לכתוב הרעיון בעצם חלוץ כך לפי היה באך .המלודיה את שהובילו

 מלחינים מספר שאבו באךל לגדולתו הערצה מתוך .לזמנו מדהים הוא לו'הצ של בטכניקה עושה שהוא המתוחכם

 של הביצוע עם גדלתי אישית אני .הינדמית ,קודאי ,בלוך ,בריטן ,רגר :יחיד לו'לצ לכתיבה השראה העשרים במאה

  .הביצוע של ופיוהא הצליל את מעריץ אני ועדיין לסוויטות לסקאז

 קיים  .אבד לסוויטות באך של ידו כתב כי ,מקוריים אינם הם גםאגב ש ,המקוריים היד כתבי את לחקור ניסיון יש כיום

 מאוחרים יד כתבי שני עוד ישנם .באך של תלמיד שהיה ,קלר של יד וכתב באך של אשתו ,מגדלנה אנה של היד כתב

    שלרוע מגדלנה אנה של ידה כתב על בעיקר מתבסס אני שלי הנוכחי בביצוע .לבדוק מנסים אנחנו אותם שגם יותר

 .בנעורי שלמדתי ותאמהגרס ,גיוון יותר היוצרת הזו הגרסה את מעדיף אני .ברור תמיד איננו מזלה

 באך של לסוויטות העכשוויים שהביצועים לי ראהנ,  "יטנתאו"ה הביצוע את למצוא ,לנים'הצ ,שלנו הניסיון למרות

 .והעדפותיו אישיותו את מביע לן'צ שכל הוא יפה,דבר של ובסופו .אותן המבצעים לנים'הצ כמספר ושונים רבים

 (גרובר.ע)

 

 עמנואל גרובר

 חברהיה  ,כמו כן .3112-0020בשנים  הישראלית מריתאהק התזמורת של המוביל לן'צה היה גרובר עמנואל לן'הצ

 בתחילת .הישראלי לו'הצ אנסמבלבו ,מריתאק למוזיקה אגודהב ,אביב-תל הפסנתר תירביעיב ,הטמראק יתישלישב

 גרגור הדגולים לנים'הצ עם ולמד ישראל-אמריקה תרבות מקרן לימודים במלגות עמנואל זכה יקליתסהמו דרכו

 ובפרס הישראלית הפילהרמונית התזמורת לס מטעםזקא פאבלוק בפרס זכההוא  .שטארקר ויאנוש פיאטיגורסקי

  .יורק-בניו היוקרתי "גילד ארטיסט קונצרט"ה

 מזרח באוניברסיטת מריתאק ומוסיקה לו'לצ כפרופסורומכהן  הברית בארצות עמנואל שוהה 3112שנת  מאז

 לו'לצ הסונטות :להצלחה שזכו תקליטורים מספר בביצועו יצאו האחרונות בשנים .ינהיקרול צפון ,בגרינוויל קרוליינה

 3102 בתחילת .ארז ארנון הפסנתרן עם שניהם ,ופסנתר לו'לצ מנדלסון של יצירותיו כלולמו ,בטהובן של ופסנתר

 . ןאשומ רוברט מיצירות הפעם ,נוסף תקליטור לצאת עומד

 

 אירנה פרידלנד

 במהלכה, ומרצה קאמרית נגנית, סולנית כפסנתרנית אינטנסיבית פעילות כוללת אירנה של המוסיקלית הקריירה

 ,יוון ,איטליה ,רמניהג, צרפת ,נורבגיה ,שוודיה ,פינלנד ,לטביה ,ליטא ,הולנד ,בלגיה) אירופה ברחבי להופיע הרבתה

 פעמים מספר הקליטה, הראשונה השורה מן תזמורות עם כסולנית הופיעה בארץ .ב"וארה הרחוק המזרח ,(רוסיה
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 American Record" :תקליטורים שלושה הוציאה היא Romeo Records-USA   תבחבר  ,"המוזיקה קול" עבור

Guide" ,"International Piano"   ו– ""Gramophone Magazine החשובים מהמגזינים נלהבות לביקורות שזכו. 

 בשנים .ל"בחו באוניברסיטאות וקורסים הרצאות לתת מוזמנת ולעיתים הרחב לקהל הרצאות נותנת היא ,כן כמו

 את ולשמוע המוסיקה את לראות" – לקהל הרחב מוסיקליות הרצאות של הסדר בקביעות נותנת היא אחרונותה

 מתקיימים האלו פעיםומה .וציורים מוסיקליות יצירות בין המרתקביחס  הוהדנ וצבע צליל ןיב בקשר העוסקת, "הציור

יכרון זו, טבעוןת יקרי ,באשדוד ,ברחובות ,שנים 01 -כ אביב תל ניברסיטתובא, שנים 0 -כ הכט מוזיאוןב, בחיפה

 תמונות)" הקיבוצית הקאמרית התזמורת :ת המופעים הללו עם התזמורות בארץמוזמנת לתת א אירנה. יעקב

   .רחובות ותזמורת"( במוזיקה לצייר)" אשדוד תזמורת ,חיפה תזמורת, "(בתערוכה

 .א"ת באוניברסיטת מהטה-בוכמן ש"ע למוזיקה הספר בבית המורים חבר עם תמנינ אירנה

 

 ניצה לרנר

ר ארוין יונגר "בהמשך למדה תיאוריה וקומפוזיציה עם ד. בוגרת סמינר לוינסקי לחינוך מוסיקלי .0020נולדה בשנת 

 תאהשלימה לימודי תואר ראשון בחוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה והמשיכה  3102בשנת . ל"ומר אריק שפירא ז

 .עודד זהבי' לימודי הקומפוזיציה עם פרופ

 .אוניברסיטת חיפה, וג למוסיקהבח כיום לומדת תואר שני בקומפוזיציה

 לו ופסנתר'יצירה לצ – דיאלוגים: על היצירה

כיצד להביע  כך עולם הצלילים שלי חיפש, בדומה לדיאלוגים הנוצרים בין בני אדם שעשויים להיות רוויים ביצרים

 .דיאלוג דרכם

 

:"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית"ב הקונצרט הבא  

אודיטוריום מוזיאון הכט, 02:02, 3102 רבמצדב 32, אשוןיום ר  

הגמל והשיבוטה, האריה והממותה –שירי חיות   

פסנתר, עדו אריאל; בריטון, גיא פלץ; סופרן, עינת ארונשטיין  

____ ______________________________________________________________________________________  

:הקונצרט הבא   

אודיטוריום מוזיאון הכט, 00:11, 3102 בינואר 12, ביום   

 "רעות"בביצוע המקהלה והתזמורת של בית הספר לאמנויות , קול הכלים קונצרט

_________________________________________________________  

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

 

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

אוניברסיטת חיפה, לאמנויות בית הספר                                                      
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