
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:בתוכנית  
 

 קטעי פנטזיה לצ׳לו ופסנתר - שומן
 צ׳לו ופסנתר, לקלרינט  38קטעים אופוס  -ברוך

 טריו פאתטיק - גלינקא

 הפסקה

 רומנסות לקלרינט ופסנתר - שומן
 טריו -ברהמס 
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 חנוך פנחס ר"ד
 389-9932:    בטלפון פרטים

sf_chanoch@bezeqint.net :Mail-E 
 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 קלרינט -גלעד הראל 
 צ׳לו -יוני גוטליבוביץ 

 פסנתר -אנה קייסרמן
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 קלרינט –גלעד הראל 
ממוסיקה קלאסית דרך  –ותו המוסיקלית של הקלרניתן גלעד הראל עשירה ומגוונת פעיל

 .פסלסה ופו, כליזמר, אילתור חפשי, מוסיקה מודרנית
נבה 'הופיע לאחרונה כסולן עם הז. גלעד הראל מופיע ברסיטלים וכסולן באירופה ובישראל

סימפונית ירושלים עם התזמורת ה, ב"מונד בארה'התזמורת הסימפונית של ריצ, קאמרטה
ניגן תכנית שלימה כסולן עם התזמורת , רשות השידור בניצוחו של פרדריק שזלאן

הופיע בפסטיבל הבינלאומי לאמנויות , נבה בניצוחו של דויד גרילסאמר'הקאמרית של ז
ב עם זמרת הפופ נטלי "עבד בארה, עם נגן המנדולינה אבי אביטל( טאיוואן)בטאיפיי 

עם השישייה של רוברטו , פולין, טיבל לתרבות יהודית בקרקובהופיע בפס; נט'מרצ
שיתף פעולה עם מלחינים כגון  .רהרכב המשלב מוסיקה קובנית עם כליזמ –רודריגז 

כיהן כקלרניטן הראשי , כמו כן. טניה ליאון ועוד, טריסטאן מוראיי, ון זורן'ג, סאלבטורה שיירינו, אליוט קארטר
 Chamber Music Society of– ההופיע כאמן אורח עם ; ם הופיע גם כסולןאת" מנהטן סינפונייטה"של ה

Lincoln Center; לכיהן כמנהל האמנותי ש Fountain Chamber Music Society,  וכיועץ אמנותי וקלרניתן
גלעד הראל חזר לפני ארבע שנים לחיות בישראל לאחר העדרות  רהרכבו של דויד גריילסאמ –" סואדמה"ב

 ."רמית"כאן הוא חבר באנסמבל  .ממושכת
, בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה" מרכז למוסיקה חדשה"גלעד הראל מנהל את ה, מלבד פעילותו הקונצרטית

-מהטה באוניברסיטת תל-ש בוכמן"ס למוסיקה ע"מלמד קלרינט וסדנאות ביצוע מוסיקה עכשווית בביה; אביב-תל
גלעד הוזמן לפתוח את הקתדרה למוסיקת כליזמר בחוג הרב תחומי . אביב ובאקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים

 .םבאקדמיה בירושלי
הקונסרבטואר הלאומי בפריז והקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל , יורק-וליארד בניו'ס ג"גלעד הראל בוגר ביה

 .באבי
 

 לו`צ`, יונתן גוטליבוביץ
הראל  תלמידם של צבי, בוגר האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, 7711, יליד ישראל

בתזמורת  לן ראשון`שימש כצ, במהלך לימודיו באקדמיה זכה במספר פרסים. וצבי פלסר
 ובתזמורת הקאמרית שליד, אוסטריה, הקאמרית הצעירה של אירופה בסטיריה

בוריס  ,ברנרד גרינהאוס: לנים כגון`השתלם אצל צ. האקדמיה עימה אף ניגן כסולן
  .ר ואחרים`וולפגנג בצ, יאנוש שטרקר, יקוב`פרגמנצ

לעיסוקו  בנוסף, ןעימו הופיע גם כסול, לן ראשי באנסמבל סולני תל אביב`כיום משמש צ
הופיע  בין השאר, מרבה בנגינת מוסיקה קאמרית. לו ומוסיקה קאמרית`בהוראת צ

המוסיקה  ימי, ש פליציה בלומנטל"ביניהם הפסטיבל ע, ל"בפסטיבלים בארץ ובחו
  .ש ארתור רובינשטיין באילת ועוד"פסטיבל הפסנתר ע, בהולנד

בביצועי  חלקן, גם יצירות חדשות, וכרותלצד יצירות מ, הרפרטואר שלו הוא מגוון וכולל
" קרן תרבות אמריקה ישראל"זוכה מלגות  הוא. הקליט לתחנות שידור בארץ ובאירופה` יונתן גוטליבוביץ. בכורה

 .מהקרן והוא אף מנגן על כלי נגינה המושאל לו
 

 פסנתר – אנה קייסרמן
. את לימודי הפסנתר החלה בגיל שש. 7711-ועלתה ארצה ב 7718-נולדה ברוסיה ב

מיכאל בוגוסלבסקי באקדמיה , אצל חנה שלגי בקונסרבטוריון גבעתיים למדה
. גרמניה, אביב ואריה ורדי בבית הספר הגבוה למוסיקה שבהנובר-למןסיקה בתל

בעקבותיו הופיעה , ש פרנסואה שפירא"זכתה בפרס הראשון בתחרות ע 7771בשנת 
ה במקום ראשון כן זכת-כמו. א"וברסיטל במוזיאון ת, ברסיטל בשידור חי ברדיו

הייתה חברה בשלישיית . א"בתחרות למוסיקה קאמרית של האקדמיה למוסיקה בת
הופיעה כסולנית עם תזמורת האקדמיה . ל"טל הישראלית שזכתה בפרסים בארץ ובחו

התזמורת הסימפונית חיפה והתזמורת הקאמרית , א"ש רובין בת"למוסיקה ע
 .הישראלית

הופיעה עם תזמורת סימפונט רעננה במסגרת פסטיבל ישראל בנגינת  7773-ב .ל"השתתפה בפסטיבלים בארץ ובחו 
בוגרת התיכון . רבים מהקונצרטים שלה הוקלטו ושודרו ברדיו ובטלויזיה". שיר השירים"יצירתו של גיל שוחט 

 ושרתה בצבא, השתתפה ביחידת הנגנים הצעירים במרכז למוסיקה בירושלים. ש תלמה ילין"לאומנויות ע
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