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 במסגרת השניהקונצרט 

 (1025126) ו"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית תשע

 הכטמוזיאון באודיטוריום , 11:15בשעה , 7015 בדצמבר 72', יום א

 

 ִשירי ַחּיֹות
 "שירה שיר"מן הסדרה 

 סופרן, עינת ארונשטיין

 בריטון, גיא פלץ

 פסנתר, עידו אריאל

 

 

 :בתכנית

  ;Three Ravens (Folk/Folk)                     [ּדּוֶאטִ ]; (ֲעָמִמי/ֲעָמִמי)ְשלֹוָשה עֹוְרִבים 

 arranged by Amit Weiner                      ַיֲעֹקב ַשְּבַתאי: ִתְרּגּום; ָעִמית ַוייֶנר: ִעּבּוד

  

  ִשיִרים ִעְבִרִּיים

  (ְּבָיאִליק. נ.ח/ִמיְלֶנר. מ)ֶאל ַהִצּפֹור 

  (ֹנַח ִּפיֶנס/ֵחֶפץ. נ)לּו ָהִייִתי ִצּפֹור ָכָנף 

ִדי  גֹוב)ִשיר ַהגְּ גּום( ִאיִציק ָמאנְּגֶּער/ָסָשה ַארְּ ַתאי: ִתרְּ  ַיֲעֹקב ַשבְּ

 German Lieder                          ֶּגְרָמִנייםִשיִרים   

ש  פֵּ ן. ו.ל)ִשיר ַהִפשְּ הֹובֶּ טְּ ה. ו.י/בֶּ  Der Floh (L.v.Beethoven/J.W. Goethe) ( גֵּתֶּ

ט'ִמתֹוך )  ('from 'Faust)  ('ָפאּוסְּ

ש  פֵּ ִקי. מ)ִשיר ַהִפשְּ סְּ גְּ ה. ו.י/מּוסֹורְּ   Блоха - Blokha (M. Mussorgsky/J.W. Goethe) ( גֵּתֶּ

ט'ִמתֹוך )  ('from 'Faust)  ('ָפאּוסְּ

ְך  מֶּ ט. פ)ַדג ַהשֶּ רְּ ט. ד.פ.ק/שּובֶּ  Die Forelle (F. Schubert/C. F. D. Schubart) (שּוָברְּ

ל ַהָזִמיר  ט. פ)אֶּ רְּ יּוס. מ/שּובֶּ ָלאּודְּ  An die Nachtigall (F. Schubert/M. Caludius) (קְּ
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ס. י)ָזִמיר  מְּ ָרהְּ ד. ק/בְּ                              (ַריינְּהֹולְּ

ל ַהָזִמיר  ס. י)אֶּ מְּ ָרהְּ ִטי. כ.ה.ל/בְּ  An die Nachtigall (J. Brahms/L.H.C. Hölty) (הֹולְּ

 Adapted by J. H. Voss פֹוס. ה. י: ִעבּוד

 
 ' ֶקֶרן ַהֶּפֶלא ֶשל ָהַנַער'ִמתֹוך : ָמְהֶלר. ג

G. Mahler: from 'Des Knaben Wunderhorn' 

  Ablösung im Sommer ִמּלּוי ָמקֹום ַבַקִיץ

בּוָנה ַהַנֲעָלה ַבח ַהתְּ שֶּ  Lob des hohen verstands בְּ

  ִשיר ִעְבִרי  

גֹוב)ַהָבָלָדה ַעל ֲחמֹוִריקֹו  ָמן/ָסָשה ַארְּ רְּ תֶּ  ( ָנָתן ַאלְּ

 
 שֹוסֹון. א

                         E.A. Chausson  

ַבש  ה ִליל. מ. ש)יֹונֵּק ַהדְּ קֹונְּט דֶּ  Le collibri (C.M. Leconte de Lisle) (לְּ

ָפִרים  יֶּה. ת)ַהַפרְּ  Les papillons (T. Gautier) (גֹוטְּ

 

 

 Le bestiaire ou cortège d'Orphée                          ֵסֶפר ַהַחּיֹות אֹו ַתֲהלּוָכתֹו ֶשל אֹוְרֵפיאּוס   
 (F. Poulenc/G. Appolinaire)                          (ַאּפֹוִליֶנר. ג/ּפּוֶלְנק. פ)

 Le dormadaire ַהָגָמל

ִטית ז ַהִטיבֶּ  La chèvre du Thibet ָהעֵּ

ָחָגב  La sauterelle הֶּ

ִפין  Le dauphin ַהדֹולְּ

ַטן ַהנְָּהרֹות  L'écrevisse ַסרְּ

יֹון פְּ  La carpe ַהַקרְּ
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 סֹוְּפָרן, ֵעיַנת ָארֹוְנְשֵטיין

ש "ס למוסיקה ע"בביהבזמרה  ל כמוסיקאית מצטיינת וסיימה את לימודי התואר הראשון"שירתה בצה

י ' כיום לומדת בסטודיו של הגב. נון-אפרת בן' בכיתתה של הגב א"בוכמן מהטה בת י פּוְרַמְנְסקִּ ֶאבִּ

ֵעיַנת שרה במקהלת מורן ובאנסמבל זמרי מורן עמו הופיעה  .גרמניה, ון נוריס בברלין'ובסטודיו של ג

כסולנית שרה באופרה הישראלית את . תל ובהפקות רבות של האופרה הישראלי"בקונצרטים בארץ ובחו

את , (יני'פוצ) 'טוסקה'את תפקיד הנער הרועה ב, (מוצרט) 'חליל הקסם הקטן' תפקיד אורית בהפקת

ה באופרה, (הומפרדינק) 'הנזל וגרטל' תפקיד הנזל באופרה ( שנהב) 'מעשה בחצי ירח' את תפקיד ַהַיְלדָּ

בסטיין ' הופיעה בתפקיד בסטיינה באופרה(. מוצרט) 'חליל הקסם'ואת תפקיד אחד הילדים ב

הילד ' שרה את תפקיד הילד המת באופרה. בהפקה של האופרה הישראלית( מוצרט) 'ובסטיינה

כמו כן השתתפה . גרמניה, וכן בפסטיבל ויסבאדן, שהועלתה באופרה הישראלית( גיל שוחט) 'חולם

 .בקונצרטים אופראיים רבים מטעם האופרה הישראלית

, ביניהן התזמורת הפילהרמונית של האג, ל"בקונצרטים עם מיטב התזמורות בארץ ובחו הופיעה

, התזמורת הסימפונית ראשון לציון, התזמורת הסימפונית חיפה, התזמורת הפילהרמונית הישראלית

התזמורת הסימפונית ירושלים רשות , התזמורת הקאמרית הישראלית, תזמורת קאמרטה ירושלים

תזמורת , אביב-אנסמבל סולני תל, תזמורת סינפונייטה באר שבע, סימפונט רעננהתזמורת , השידור

, דן אטינגר, כריסטיאן זכריאס, תחת שרביטם של זובין מהטה, תזמורת הבארוק ירושלים ועוד, בארוקדה

, אבור הולרונגג, סטנלי ספרבר, דוד זבה, אבנר בירון, ישי שטקלר, מנדי רודן, ון נלסון'ג, דיוויד שטרן

אבנר , אורי סגל, מלקולם סינגר, אורי לשמן, ירון גוטפריד, איתן גלוברזון, פירס מקסים, שנדור גיודי

אריה ורדי במספר קונצרטים ועם ' הופיעה עם פרופ. דוד שמר ועוד, רונן בורשבסקי, זאב דורמן, איתי

, צרפת, סקוטלנד, גרמניה, הופיעה ברסיטלים בהולנד. הפסנתרן עידו אריאל בקונצרטי לידר רבים

צחוק של ' בתיאטרון הקאמרי הופיעה בתפקיד הילדה בהפקת האופרה. ויטנאם וסין, ספרד

בתפקיד ילדתו של ', 1939בדנהיים ' בתפקיד הינוקא בהצגה, (נאווה סמל: ליברית, אלה שריף) 'עכברוש

נאווה : ליברית, ריףאלה ש) 'לעוף מכאן' ובתפקיד הדרה באופרה 'היה או לא היה' אלכסנדר פן בהצגה

 (.סמל

הלר רֹוְנְשֵטיין את תפקיד הסולו בסימפוניה הרביעית של מָּ את תפקיד , במסגרת לימודיה שרה ֵעיַנת אָּ

ר) 'האלמנה העליזה' ולנסיין בהפקת האופרטה הנזל ' את תפקיד גרטל בהפקת האופרה, (להָּ

ס "עם תזמורת ביה( מוצרט) 'ניובָּ 'דון ג' ואת תפקיד צרלינה בהפקת האופרה( הומפרדינק) 'וגרטל

כמו כן שרה בקונצרט גאלה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית . למוסיקה בניצוחו של זאב דורמן

, (ניו יורק)בקונצרט גאלה בקרנגי הול  2012-ס תחת שרביטו של מאסטרו זובין מהטה וב"ותזמורת ביה

 .בניצוחו של זאב דורמן

פסטיבל , פסטיבל מוסיקה ווקאלית בירושלים, הם פסטיבל אבו גושֵעיַנת השתתפה בפסטיבלים רבים ב

 .חי ועוד-כיתת האמן לפסנתר תל, פסטיבל צלילי ילדות, פסטיבל ימקא קאמרי, בלום-המוסיקה בכפר

וכן בפרס הראשון בתחרויות  2014-2008ישראל בשנים -ֵעיַנת זכתה במלגת קרן התרבות אמריקה

האמן 'זוכת פרס . זוכת מלגת המכון לאמנויות הזמרה וקרן רונן. 2010-2009האקדמיה לזמרה לשנת 

, השייכת לפסטיבל אינסברוק, 2012לשירת בארוק לשנת ' סטי'צ'ל "בתחרות הבינ' הצעיר המצטיין
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שהתקיימה באיטליה ובפרס חביבת ' נטה'יטה די מג'צ'זוכת הפרס השני בתחרות האופרה . אוסטריה

 .צרפת, ופרה והמוסיקה הצרפתית אשר התקיימה במרגוהקהל ופרס האקדמיה בתחרות הא

ונוס 'ו( פרסל)' דידו ואניאס'אוסטריה בשני תפקידים בהפקות , לאחרונה הופיעה בפסטיבל אינסברוק

 שם הופיעה בקונצרט גאלה עם תזמורת הפסטיבל, אנגליה, בפסטיבל אלדבורג, (בלאו)' ואדוניס

 .גרמניה, בבית האופרה בפורט( יףשר-אלה מילך)' שתיקתו של ברוך'ובאופרה 

 . ועוד גרמניה, בבית האופרה בבון, לוקסמבורגבבית האופרה ב הופעה –בין התחייבויותיה לעונה זו 

 

 

 ָּבִריטֹון, ַּגְיא ֵּפְלץ

למד שירה . ל כמוסיקאי מצטיין"ושירת בצה, ש תלמה ילין"בוגר התיכון לאומנויות ע. 1997נולד בשנת 

עידו אריאל ורונן , מרינה ֶלויט' וניצוח תזמורת באקדמיה למוסיקה בירושלים בכיתתם של הגב

 . בורשבסקי

תזמורות והרכבים שר עם , כסולן. וכיום משמש כמנצח באנסמבל זמרי מורן, בעבר שר במקהלת מורן

התזמורת הקאמרית , התזמורת הקיבוצית, צ"תזמורת ראשל, תזמורת הקאמרטה ירושלים: רבים כגון

ש "תזמורת התיכון ע, תזמורת הבארוק ירושלים, תזמורת האקדמיה למוסיקה ירושלים, הישראלית

תזמורת , Taverner consort (UK) ,Capella Cracoviensis (PL) ,אנסמבל בארוקדה , תלמה ילין

אנסמבל ', גלוריאנה'שר ברביעיית , בנוסף. אנסמבל פניקס ועוד, אנסמבל סולני באך, (גרמניה)ויימאר 

 .שמבצע מוסיקה מתקופת הרנסנס

גראהם , (ב"ארה)ואן דורנמן 'גיא השתתף בסדנאות שונות ובכיתות אמן עם אמנים ידועי שם וביניהם ג

תפקידי (. הולנד)דוד שטרן וריטה דאמס , (קנדה)אן מוניאוס , (ליהאנג)פיטר הארווי , (אנגליה)ונסון 'ג

החגיגה 'נהר הסיין מ', הכתרתה של פופאה'אוטונה מ', דידו ואניאס'האופרה שביצע כוללים את אניאס מ

של מונטוורדי עם אנדרו פארוט ' אורפאו'ואפולו מ', דולי הפנינים'זורגה מ, של ויוואלדי' על נהר הסיין

 BBC Radio-קונצרטים ששר בהם שודרו ב. AVIEההקלטות  והקליט את האופרה עם חברת ,(אנגליה)

(UK) ,Poland Radio ובקול המוסיקה. 

,  קרן רונן, קרן בוכמן היימן, (7002-7013)זוכה מלגת הצטיינות מטעם קרן התרבות אמריקה ישראל 

רס דיקאן הפקולטה לאומנויות הביצוע ופ( 7010)ש תלמה ילין "ס ע"פרס ביה, ד ליאון שטרן"ש עו"פרס ע

 .מטעם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

 

 

 

 פסנתר, עידו אריאל

. בישראל השיר האמנותי בתחום הבולטות מהדמויות, ומרצה מנצח, זמרים מדריך, מלווה פסנתרן הוא

את  מסיים אלה ובימים,,בירושלים ולמחול למוסיקה האקדמיה מטעם בקורפטיציה אמן תואר הוא בעל

 למוסיקה באקדמיה ומוערך ותיק מורה הוא עידו. בלונדון המלכותי' בקולג שלו הדוקטורט עבודת
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 ומלווים זמרים כמדריך. שלה הווקאלית המחלקה כראש הוא מכהן 7013החל באוקטובר . בירושלים

 בקורסים העידו מרצ. האמנותי השיר ברפרטואר האופראי והאוראטורי והן ברפרטואר הן עידו מתמחה

 .שלה וההיסטוריה המוסיקה של התיאוריה בתחומי עיוניים

קבוצת  של והפסנתרן המוסיקלי המנהל הוא עידו. ובישראל באנגליה אמן כיתות כוללת כמרצה פעילותו

ה" ירָּ יר-שִּ  עם. בישראל והעברי הקלאסי האמנותי השיר תחום לקידום הפועלת קבוצה–שאותה יסד " שִּ

. קונצרטים סדרת עונה עורכת הקבוצה בכל –תלמידיו  היו שרבים מהם –מובילים בתחום  וזמרים זמרות

מילים "האמנותי  השיר בתחום הקונצרטים את סדרת הוא ניהל. מסביר ומנחה, בפסנתר עידו מלווה

 הארץ ברחבי הופיע. זה אחרות בתחום קונצרטים לסדרות ויעץ, בירושלים למוסיקה באקדמיה" שרות

 המוסיקלי באופרה בעבר היה חבר בצוות. קונצרטים וכמנחה שונים קאמריים בהרכבים גם ל"ובחו

( מוצרט)האופרות חליל הקסם  של סטודנטים הפקות כוללות כמנצח הופעותיו. החדשה הישראלית

  האופרה של מלאות הפקות על גם ניצח עידו(. ראוול)ושל הנער והקסמים  לאמנויות בפסטיבל ירושלים

( העליון בגליל המוסיקה קול פסטיבל; שנברג)הסהרורי  פיירו, (בולגריה, בבורגאס; ורדי)כות נשף המס

 .ועוד

 בירושלים ולמחול למוסיקה ובאקדמיה שבע-באר בקונסרבטוריון לימודיו במשך רבים בפרסים זכה עידו

 מחקר עבור הנשיא במלגת זכה בלונדון המלכותי 'בקולג. האביב בתחרויות כמלווה על נגינתו לשבח וצוין

 שיטות פיתוח של עם מוסיקולוגי מחקר המשלב פרויקט, ולפסנתר שנברג לקול של השירים של וביצוע

 .זמרים בהדרכת חדשות

 

 

 

 "רעות"בביצוע המקהלה והתזמורת של בית הספר לאמנויות " קול הכלים" :הקונצרט הבא

 הכטאודיטוריום מוזיאון , 12:00, 7015 בדצמבר 72, שנייום 

__________________________________________________________________________________________ 

 :"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית"ב הקונצרט הבא

 אודיטוריום מוזיאון הכט, 11:15, 7016 בינואר 12, אשוןיום ר

 חשמליתגיטרה , תום פאולס; גיטרה חשמלית, ירון דויטש, אנסמבל ניקל

 (7015)לשתי גיטרות חשמליות  OM.ON: י בילונה'פיירלואיג

__________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 אוניברסיטת חיפה, אמנויותית הספר לב

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

