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Schnittke - Suite in old Stile 

1. Pastorale 

2. Ballet 

3. Minuet 

4. Fugue 

5. Pantomime 

Grieg - Sonata No. 2 in Sol Major op. 13 

1. Lento doloroso – Poco –Allegro - Allegro vivace - Presto 

2. Allegretto tranquillo 

3. Allegro animato 

 

Wieniawski - "Faust" Fantasy 

 
 

 

 

 

 

 רבע משך הקונצרט כשעה



באקדמיה על שם גנסין במוסקבה.  סיימה לימודי פסנתר וביצוע, באקו, ברה"מ לשעבר 1960,ילידת , יוליה גורביץ'

ליוותה את נגן הצ'לו המפורסם ולנטין 1984-1990,  בין השנים. 1980-ב החלה את הקריירה שלה כפסנתרנית ומלווה

 .רבות נוספות , גרמניה, רומניה, בולגריה ומדינותקונצרטים ברוסיה, צרפת, יפן 300 ניגנה מעל ל פייגין, עמו

באוניברסיטת תל אביב כמלווה  מהטה - עלתה לישראל, והצטרפה לסגל ביה"ס למוסיקה על שם בוכמן 1990שנת ב

, ISA, בתחרויות בצ'כיה, איטליהכשופטת כיתות אמן בינלאומיות ולהדרכת גורביץ' מוזמנת  .הוהוויולבמחלקות הכינור 

 .בישראל ”קשת אילון”באוסטריה וב וגרמניה. יוליה היא חברה קבועה בסגלים של כיתות האמן הבינלאומיות קרואטיה

קוואטרו פלוס" בחסות התזמורת " ממשיכה בהצלחה רבה את הקריירה שלה כמבצעת, במסגרת ההרכב הקאמריהיא 

, איטליהבארה"ב,  רחבי העולםליה ניגנה קונצרטים בבמהלך העונות האחרונות, יו .הפילהרמונית הישראלית

 .באוסטריה, בצרפת, בקרואטיה, בשוויץ ובמקומות נוספים

שוייץ,  נבה,ז'ב הגבעה סולן, מייסד רביעית מיתרים ״אביב״, מורה בב״ס-כנררבות,  תתחרויוזוכה , סרגיי אוסטרובסקי

לאחר עלייתו . רוסיה, למשפחה של מוסיקאים(, ניז'ני נובגורוד)נולד בגורקי,  .אירופהב מובילותנגן ראשי בתזמורות ו

 .אביב-בתל ואירינה סבטלובה באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין המשיך ללמוד אצל פרופ' יאיר קלס1991 ארצה בשנת 

המובילות בישראל ובאירופה  שהפכה לאחת, את "רביעיית אביב" 1977בשנת הקים  קשתביחד עם עוד שלושה נגני כלי 

פרס גראנד :  עם רביעיית אביב סרגיי זכה בפרסים רבים. הרביעייה עד היום הכנר הראשון שלבתחומה. סרגיי הוא 

 ,ורדוב, פרס תחרות הרביעות באוסטרליהבמלבורן,  פרסים מיוחדים בתחרות הבינלאומית למוסיקה קאמרית וארבעה

של משרד החינוך של גרמניה. ואמנות ופרס  לתרבות אוסטריה, פרס שנתי של מפעל הפיס בגראץ, טבצרפת, פרס שובר

 , בפריז אצל רביעיית "איזאי" ובכיתות אמן שונות עם רביעיות"אלבן ברג" השתלם בקלן אצל רביעייתאוסטרובסקי 

 הראשון בתחרות האביב סולן הוא זכה במקום-ככנר  ."ג'וליארד" ועם הכנר איזק שטרן, "לה סאל" ,"אמרסון", אמדאוס""

הוא גם הופיע כסולן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית  .ובתחרות הבינלאומית בליפיצר איטליה 1999בשנת 

 בין השנים. שוויץאפריקה, ו דרומית, דרוםאה היקור ״ב , ספרד,התזמורות בארועם , יואל לויוזובין מהטה   בנצוח של

 .2011-2015תזמורת האופרה בוולנסיה והוביל את  רומאנד, בג׳נבה היה נגן כנר ראש בתזמורת סויס 2007-2012

 גרמניה, צוח בבי"ס הגבוה למוסיקה בדרזדןני סרגיי למד. למוסיקה של ג'נבה הפרופסור לכינור בבה״ס הגבוהוא מכהן כ

על התזמורת הקאמרית הישראלית, על  הוא הוזמן לנצח רג כריסטוף זנדמן .ובניצוח אצל ישראל גוסמן וגיא השתלםו

, שאטל"וקאמרית "סולני נההתזמורת  מכהן כמנהלה המוזיקלי ומנצחה שלסרגיי  2011שנת מ. באירופהת ןתזמור

פילהרמונית  אורח עם הפילהרמונית של לונדון, תזמורת -להופיע בתור נגן ראשי אוסטרובסקי מוזמן באופן קבוע .שוויץ

אוסטרובסקי נמנה בין סגל המורים הבכירים של  2015 מקיץ. בזלסימפוניות של לוצרן, ברן והמורות תזועם ה, BBCשל 

 ", ישראל.אומן ב"קשת אילון כיתות

 

 קונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":ה
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 טריו זריאב

 מוסיקה ערבית קלאסית

 פרסקו, כלי הקשהבנגינת תייסיר אליאס, עוד; נסים דקואר, כינור; זוהר 

 פשיתוהכניסה ח
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 – 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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