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 (2021/22) פ"בשסדרת הקונצרטים האוניברסיטאית ת

 , באודיטוריום מוזיאון הכט14:15, בשעה 2021 בנובמבר 28 יום א',

 שלישיית פסנתר
 לוק שו, כינור; ריינר קרוסט, צ'לו; יהודה ענבר, פסנתר

 
  לאוש יאנאצ'ק

 

( Leoš Janáček1854-1928) 

I - בתנועה 

II – בתנועה 
III – אלגרו 

 

 ן בטהובןאלודוויג ו

(Ludwig van Beethoven, 1770-1827): 

 

I - אלגרו מודרטו 

II - אדאג׳ו אספרסיבו 

III - סקרצו אלגרו 

IV – אלגרטו 

 

 שומאן אלכסנדר רוברט

(Robert Alexander Schumann, 1810-1856) 

I - באנרגיה ובהבעתיות 

II - בחיות, אך לא יותר מידי 

III - לאט ובהבעה רכה 

IV - בתשוקה, במהירות גוברת 

 

 

  רבע משך הקונצרט כשעה



 כינור שו, לוק

(. כסולן הופיע בויגמור הול, Montreal Gazetteמוגדר כ"ליגה בפני עצמה, עם שליטה מלאה על הכלי" )וכנר והמלחין 

סנט ג'ון סמיט סקוור, טירת סנטר, אולם הרקולס, ג'ורדן הול, תאטרו קרלו פליצ'ה ועוד. 

  של הסמפונית התזמורת וולוניה, של הקאמרית המלכותית התזמורת הבלגית, הלאומית התזמורת עם כסולן הופיע

  לאונרד המנצחים עם עבד ועוד. אינדיאנפוליס של תהסמפוני התזמורת דאלאס, של הסמפונית התזמורת יוסטון,

  מצ׳לרו. וכריסטיאן קנטרו, ג׳אק ג׳ן פירובסקי, מארק וולֿף, הף ויירו, פסקל זניידר, ניקולאי סלטקין,

 DR-דנמרק וב הקנדי, NPR , CBC ברדיו שודרה נגינתו

  אליזבת. וקווין נילסן, יון, יזנג ינייבסקי,ו פגניני, אינדיאנפוליס, :בעולם היוקרתיות בתחרויות רבים בפרסים זכה

  הופיע ועוד. המלין, אנדרה מארק שחם, גיל פרנקל, פטר לין, ליאנג שו גולן, איתמר עם הופיע קאמרי כנגן

 אלנדה, דה מיגל סן אספן, ברן, ילו מנלו, אט מיוזיק קוב, פרשיה ג׳ולה, לה הקיץ ורבייה,פסטיבל קזלס, פבלו בפסטיבל

  כיום לומד עם הכנר גיא בראונשטיין בבית הספר הגבוה למוסיקה בבאזל.. יאונג טונג ופסטיבל

 

 צ׳לו קרוסט, ריינר

 2018 בשנת בינלאומית להכרה זכה ובאירופה. הברית בארצות קאמרית מוסיקה וכנגן כסולן מופיע קרוסט ריינר הצ׳לן

 ברן, ילו :ובהם רבים בפסטיבלים הופיע הול. בויגמור ורהבכ רסיטל לנגן הוזמן בעקבותיו פורנייר, פייר בפרס זכייתו עם

 לורנס לוין, רוברט עם פעולה ושיתף הופיע ועוד. מנלו אט מיוזיק טרונדהיים, קוב, פרשיה פרלמן, של המוסיקה תוכנית

  את משלים שם בברלין, מתגורר כיום קשקשיין. וקים שטוטגרט, החדשים הווקאליים הסולנים ויילרשטיין, דונלד לסר,

   מיינץ. פטר פרופסור של תובהדרכ לאומנויות רסיטהבאוניב לימודיו

 
 פסנתר ענבר, יהודה

 ע״י והוגדר 2019 בשנת שלו הבכורה אלבום צאת עם בינלאומית להכרה זכה חיפה, העיר יליד ענבר, יהודה הפסנתרן

די במגזין לשבחים וזכה ניוז(, )פיאנו שוברט״ של מאסטר ״פרשן ורגיש״, אינטיליגנטי מסקרן, כ״פסנתרן טיימס הסנדיי

 כסולן ניגן סקוור, סמיט ג׳ונס סנט הול, פסטיבל ברויאל הופיע ועוד. הארץ עיתון )לוקסמבורג(, פיציקטו הצרפתי, וןאפס

  לרסיטל סוסייטי קונצרט קירקמן ע״י ונבחר פילדס, דה אין מרטינס בסנט ברנגנבורג תזמורת עם המקלדת מן וניצח

 הסמפונית התזמורת חיפה, הסמפונית התזמורת הקיבוצית, יתהקאמר התזמורת עם הופיע כסולן הול. בויגמור בכורה

  בפסטיבל הופיע המוסיקה. ובקול הביביסי ברדיו חי בשידור שודרה נגינתו ג׳ון. סנט הקאמרית והתזמורת אשדוד,

  קונצרטים סדרות אצר ועוד. ישראל פסטיבל ורגה, טיבור ארטס, אגאן קוב, פרשיה דרטינגטון, פסטיבל בבון, בטהובן

  עם בירושלים למוסיקה באקדמיה למד לונדון. ובמרכז אביב בתל שגרתיים בלתי בחללים וג׳אז קאמרית מוסיקה של

  של בהדרכתה בלונדון אקדמי ברויאל לימודיו את השלים מכן ולאחר מונסטירסקי, וואדים תורגמן, דינה גלוברזון, איתן

  עבודת את משלים כיום ביותר. הטוב הסיום רסיטל על בהזה ובמדליית בטהובן בפרס זכה שם מקגרגור, ג׳ואנה

  פיניסי, כמייקל מובילים ממלחינים חדשות יצירות ומזמין פעולה משתף זו ובמסגרת המוסד, באותו שלו הדוקטורט

  ואחרים. דין ברט

 

 

 קונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":ה

 אודיטוריום מוזיאון הכט, 14:15, 2021 בדצמבר 12יום ראשון, 

 אריאל-דואו ברלד

 עידו אריאל, פסנתר; סמואל ברלד, בריטון

 מחזור השירים "שירת הברבור" מאת שוברט

 פשיתוהכניסה ח

______________________________________________________________________________ 

 – עיון ועוד-, כנסים, ימיהצגות ,קונצרטים, תערוכות –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

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

 

  ת, אוניברסיטת חיפהבית הספר לאמנויו 
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