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 חנוך פנחס ר"ד
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sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

:בתוכנית  

Ernest Bloch “Baal Shem” Suite  

Vidui – Nigun - Simchat Torah 

 

Johannes Brahms Violin Sonata no.2 op.100 in A major  

Allegro Amabile - Andante tranquillo - Allegretto 

 הפסקה

Ludwig Van Beethoven  

Sonata for Violin and Piano no.7 op.30/2 in C minor 

Allegro con brio - Adagio cantabile - Scherzo: Allegro - Finale: Allegro; 

Presto 

 

Pablo de Sarasate  

Introduction et Tarantella op.43 
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  כינור -סרגיי אוסטרובסקי 
 

ולאחר  עירוהחל את לימודי הכינור באקדמיה למוסיקה ב. רוסיה, גורקי  יליד

יאיר קלס ואירנה סבטלובה ' המשיך אצל פרופ 1991 עלייתו ארצה בשנת
  .אביב-ש רובין בתל"באקדמיה למוסיקה ע

-ב  "רביעיית אביב"ביחד עם עוד שלושה נגני כלי מיתר הקים את  7991
סרגיי הוא הכנר   .שהפכה לאחת המובילות בישראל ובאירופה בתחומה

 .הראשון של הרביעייה עד היום
במקביל לפעילותו בתחום המוסיקה הקאמרית סרגיי אוסטרובסקי מפתח 

ובתחרות הבינלאומית  7999מקום הראשון בתחרות האביב בזכה הוא . סולן-בהצלחה יתרה קריירה של כנר
 שימש כנר ראשי בתזמורת. 7991ישראל מאז -כה במלגות קרן התרבות אמריקהווכן ז ,ליפיצר באיטליה

התזמורת הקאמרית  היה חבר. ל"עמה הופיע רבות כסולן הן בארץ והן בסיורים בחו, הפלהרמונית הצעירה
  .הופיע עמה כסולן והוביל אותה גם כנגן ראשי, הישראלית

 
הראשון בתחרות  זכה בפרס 7999 שנתב  .קאמרית הקיבוציתשימש כנר ראשי בתזמורת ה 7991-7999בעונת 

  .ברוטרדם בהולנד ס למוסיקה"ש אילונה קורנהאוזר וסיים תואר ראשון ושני בביה"האביב ע
מנחם נבנהויז ועם האנסמבל , זאב דורמן, הופיע בתור סולן עם תזמורות תחת שרביטם של דורון סולומון

 (.1007-1002)בהרכב זה היה הנגן המוביל , לבניצוחו של ברק ט" אביב-סולני תל"
 .יואל לווי ואינמה שרה, הוא גם  הופיע כסולן עם התזמורת פילהרמונית הישראלית  בנצוחם של זובין מטע 

עם התזמורת הקאמרית , טאון-אוסטרובסקי הופיע בדרום אפריקה עם תזמורת יוהנסבורג וקייפ סרגייל "בחו
 (.רומניה) "תזמורת פאול קונסטנטינסקי מפלואשטי"כמו כן עם , ברדיו ורשה "אמדאוס"

 1001משנת  .אילן-סרגיי ממשיך להופיע ברסיטלים ובסדרות של מוסיקה קאמרית כגון סדרה באוניברסיטת בר
 Suisse Romande" (Geneva .)"סרגיי עובד ככנר ראשון בתזמורת 

 . נבה'פרופסור לכינור בקוסרבטוריון של ג – 1009-1070משנת לימודים 
 . בסידרת קונצרטים בצפון אמריקה ובקנדה" רביעיית אביב"השתתף עם  - 1070 -במאי השנה 

 
 פסנתרן –ברכמן  י יבגני

  לימודיוולאחר שסיים את ( ניי נובגוריד'ניז)גם יבגניי נולד בגורקיי 
 אקדמיה )המשיך לתואר שלישי בקונסרבטוריה , באקדמיה מקומית

 . מוסקבה וחזר לעיר הולדתו ב( למוסיקה
 ות בנוסף להופע  .הקריירה הבינלאומית המרשימה שלו מתקיימת משם

 .י בכיראקדמברכמן מלמד באקדמיה למסיקה בעירו ומכהן בתפקיד 
 ,צרפת  ,בגרמניה - ל"סיה ובחורוב םרכביהיבגניי ברכמן מרבה להופיע בתור סולן ב

 , ישראל ,איטליה
 . קוריאה ,יפן ,אנגליה ,אוסטריה ,שווייץ, רצות הבריתא
הפרס הראשון יר את רצוי להזכ. ברכמן זכה בפרסים רבים בתחרויות ביינלאומיותבגניי י
 - "טיבולי"ב

 " הסונטה הקלאסית הטובה ביותר"פרסים מיוחדים  -מקום רביעי ושני , 1001שנת ב(  דניה) קופנהאגן
 מקום ראשון בתחרות -ובאותה שנה   1009בשנת קליבלנד שבאמריקה ב " ית הטובה ביותרויצירה עכשיו"-ו

 ,לפסנתר החוג וכראש כפרופסור מכהן ברכמן יבגני 2017 משנת. .(גאורגיה)ביינלאומית  בטביליסי 

 .נובגורוד ני'בניז גלינקה ש"ע בקונסרבטוריון
 

 
 
 

 
 21.12.19     :קונצרט הבא

 10:00ש בשעה "מוצ  
 

 ”טנגו יהודי"
 ,שיראל דשבסקי ,רות לוין, וירה לוזינסקי
 פובולוצקייורי  

 

 


