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 Kwanseiלאחר לימודי תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת. 6ילידת טוקיו, החלה לנגן בכינור בגיל  ,יסקו הירטה

Gakuin (, שם ניגנה ככנרת ראשונה בתזמורת1993) , יפןKwansei Gakuin Orchestra ,  למדה כינור באקדמיה

עד  2007גרה יסקו בישראל. בשנים  2000שנת מ . Theodora Geraetsהמלכותית של האג, הולנד, אצל פרופסור

 2015-ב הופיעה ככנרת בארוק, ניגנה בכלי התקופה במגוון הרכבים, והייתה ממקימי הרכב הבארוקדה. 2014

לכל  ת, שהתאחדה לאחרונה עם התזמורת הסימפונית ירושלים.הצטרפה יסקו לתזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצי

 -דואו, טריו, רביעיית כלי קשת ועוד  - ככנרת מובילה יקה קאמרית במסגרות שונותאורך שנים אלה ניגנה יסקו מוס

 .עם טריו הגליל, אנסמבל ספקטרום, אנסמבל קולי נונה ועוד

עם התזמורת  14בגיל  צ'ייקובסקימאת רוקוקו ת ריאציווו התחילה את הקריירה שלה בנגינת חגית גלזרהצ'לנית 

יחד הכנר אייזק שטרן המנוח הזמין אותה להופיע עמו לכבוד יום הולדתו בקרנגי הול  16באר שבע. בגיל  הסימפונית

 ,צוקרמן. מאז חגית זכתה בפרסים רבים והופיעה כסולנית ונגנית קאמרית על במות חשובות ברחבי העולם עם

 רנקפורט, קנדי סנטר בוושינגטון, סיינט מרטין ורוייאלקרנגי הול ולינקולן סנטר בניו יורק, אלטה אופר בפ -ביניהן

 לוקאס פוס, מרים -פסטיבל הול בלונדון, פאונטיין בלו בפאריז ועוד. היא הופיעה עם נגנים גדולי שם כגון

 תארים מג'וליארד ומאנס בניו יורק בעלתמארק נייקרוג, צוקרמן ועוד. חגית  פיליפ אנטרמו, שלמה מינץ, פריד,

 .גם היום שם היא מלמדת, ברסיטת ת"אואוני

 

אחד הפסנתרנים  תואר כ"כשרון יוצא דופן" בידי המבקרים והקהל, ורוכש לעצמו כיום מוניטין של אסף קליינמן

כ"מוסיקאי ופסנתרן בעל כישורים נדירים,"  הישראלים הידועים בדורו. הפסנתרן הרוסי הנודע ניקולאי פטרוב תיאר אותו

בהזמנתו הוא מופיע כסולן ברחבי העולם. בין 2004 בקרמלין" ב  הבכורה שלו בפסטיבל "מוסיקהומאז הופעת 

 את הקרמלין במוסקבה, אולם הקונצרטים של שיאן בסין, פלאו דה לה מוזיקה קטלנה המקומות בהם הופיע ניתן למנות

 .בברצלונה, מרכז אומנויות הבמה של ווה בשוויץ ואולם האורגן במולדובה

התזמורת הקאמרית  ,הופיע כסולן עם תזמורות שונות כמו התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון בארץ

והסינפונייטה הישראלית באר שבע,  הישראלית, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית, תזמורת סימפונט רעננה

ל יוסטוס פרנץ, אוריאל הסימפונית ע"ש קרטר תחת שרביטם ש מהטה והתזמורת-התזמורת הסימפונית ע"ש בוכמן

עומר מאיר ולבר ואחרים. הופעותיו שודרו בתחנות רדיו וטלוויזיה כמו הטלוויזיה  ,סגל, ואג פאפיאן, דורון סלומון

 .הטלוויזיה הרוסית, "רדיו קלאסיקה" בספרד ותחנת "כל המוסיקה" הישראלית ,הישראלית

של קטעים, וכמו כן הוא  י רוק ומוסיקת עם ולעבד מספר גדולעיסוקיו בתחומי מוסיקה שונים הביאו אותו לחבור עם נגנ

המוקדמות כמו "בקשות אחרונות" לפסנתר ותזמורת,  מתעסק בתחום האלתור בו הוא תואר כ"פנומן." מספר מיצירותיו

ית איומות ומתוקות" לשלישיית פסנתר, "דיאלוגים" לרביעיית מנדולינות, רביעי "שיר אהבה" לקול ופסנתר, "תשוקות

 "לקרימוזה וגליירד" לשלישיית מנדולינות, "ספר ההומאז'ים" לפסנתר או "התפרצויות" ,מיתרים וטייפ

 .למנדולינה סולו בוצעו והוקלטו

מוריו בארץ ניתן  בישראל שם החל את לימודיו בפסנתר ובקומפוזיציה בגיל שבע. בין1986אסף קליינמן נולד בשנת 

מיכאל וולפה ושמואל אלבז  ,והר ודליה פלדמן בפסנתר, ואנדרה היידולמנות את עמנואל קרסובסקי, אסף ז

דמיטרי בשקירוב בביה"ס הגבוה למוזיקה ע"ש  בקומפוזיציה ואלתור. אסף סיים את לימודיו אצל הפסנתרן האגדי

התפתחותו המוזיקאלית הייתה בעקבות השתלמותו אצל הפדגוג הנודע  המלכה סופיה במדריד. השפעה גדולה על

 .פרנץ רדוש

 

 קונצרט הבא ב"סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית":ה

 , אודיטוריום מוזיאון הכט14:15, 2022 במרץ 13יום ראשון, 

 אנדרס מוסטונן ואנסמבל "הורטוס מוזיקוס" )אסטוניה(

 שטיינברגיצירות מאת קאומן, ברדנשווילי, פארט, 

 פשיתוהכניסה ח
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