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מוצ"ש

וירה לוזינסקי בליווי
הפסנתרנית אלה דנציג
רסיטל מרגש עם מיטב שירי יידיש.
התכנית כוללת את השירים הקלאסיים
המוכרים ,שירי משוררים יידיים
גדולים וגם יצירות חדשות ומשלבת
סגנונות מוסיקליים שונים כמו
וואלסים ,טנגו רומנסים רוסיים
וצועניים.
כמו כן אלה דנציג תציג את יצירותיה
בביצוע וירטיאוזי בפסנתר.
כרטיסים
לתלמידים

₪ 40
₪ 10

ד"ר פנחס חנוך
פרטים בטלפון389-9934 :
E-Mail :pinichanoch@bezeqint.net

וירה לוזינסקי

וירה לוזינסקי היא אחת הזמרות הבולטות השרות ביידיש
כיום .זוכת הפרס הגדול של התחרות הבינלאומית למוסיקה
יהודית באמסטרדם לשנת  .2012נולדה ב 0791 -בעיר בלץ
במולדובה למשפחה של אמנים יידיים  .כבר בגיל צעיר החלה
בלימודי המוסיקה והצטיינה בנגינה בכינור .את האהבה לשפת
היידיש ולשירים ביידיש קיבלה בבית הוריה .עם עלייתה ארצה
בגיל  01בשנת  0771למדה וירה לוזינסקי מוסיקולוגיה וספרות
יידיש באוניברסיטת בר אילן .בנוסף ,סיימה בהצטיינות את בית
ספר 'רימון' לג'ז ומוסיקה מודרנית במגמת קול .למדה כמה
שנים אצל זמרת היידיש האגדית נחמה ליפשיץ  .הרפרטואר
העשיר שלה כולל שירים יידיים עממיים ,שירי הפייטנים
הידועים ושירים חדשים .כמו כן ,משלבת וירה בהופעותיה גם
שירים ברוסית ,רומנית ,צוענית ושפות אחרות.
וירה הופיעה בקונצרטים ופסטיבלים בין-לאומיים בארצות אירופה ,צפון ודרום אמריקה  .הוציאה
שלושה דיסקים נושאי פרסים בינלאומיים  .עובדת עם תזמורות ולהקות בינלאומיות ידועות .
הופעותיה שודרו בערוצי טלוויזיה כמו  ARTEהצרפתי/גרמני  ,בערוץ  2הישראלי  ,ובתחנות רדיו
כמו  ( CBCקנדה )  ( Deutsche Welle ,גרמניה ) וקול ישראל.
בין הפרסים שהיא זכתה:
• Grand Prize: International Jewish Music Competition in Amsterdam - 2012
• Mira Rafalowicz Prize (best Yiddish): International Jewish Music Competition in Amsterdam - 2012
• Independent Music Awards (USA) nominee 2009, 2012 World Traditional album category
• Just Plain Folks Music Awards 2009 winner - for the song Malokhim Lid

הדואט הוירטואוזי עם אלה דנציג הופיע השנה עם התכנית בניו יורק במסגרת הפסטיבל היוקרתי
למוסיקה יהודית  KulturFest NYCבהצלחה רבה .כאן ניתן לראות קטעים מהמופע בניו יורק עם
תגובות הצופים בסוף:
Kulturfest Diary (3): Wandering Stars and Vira Lozinsky
www.viralozinsky.com

אלה דנציג
אלה דנציג היא פסנתרנית רב צדדית ,מלחינה ומעבדת ,השולטת
סגנונות הקלאסיים ,העממיים ,ג'אז והסגנונות המודרניים.
נולדה במינסק ,סיימה את האקדמיה למוסיקה של בלורוס במגמת
פסנתר .משתתפת פעילה בהופעות וגם בהוראת המוסיקה ,מלחינה
מוסיקה להצגות בתיאטרונים.
השתתפה בפסטיבלים רבים של מוסיקת כליזמר שנערכו בקייב,
סנקט פטרבורג ,מוסקבה ,לונדון ,וויימר וצפת.
הוציאה  5דיסקים של מוסיקה קלאסית ,כליזמר ושירים ביידיש.

