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צוותא,
כצנלסון 53
ק.טבעון

מוצ"ש

יוליה רובינסקי  -נבל
ליאור איתן – חליל

י.ס .באך – סונטה בסול מינור
ג .פורה – אימפרומפטו בנבל סולו
א .פיאצולה  -אטיוד בסגנון טנגו לחליל סולו
פ .פולנק – סונטה לחליל
ז’ איבר – "נגינת ביניים"
י .תלמי – "סוויטה ישראלית"
פ .בורן – פנטסיה על נושאים מתוך "קרמן"

כרטיסים
לתלמידים

₪ 40
₪ 10

ד"ר פנחס חנוך
פרטים בטלפון457-00.4584, 989-0094 :
E-Mail :sfchanoch@gmail.com

יוליה רובינסקי  -נבל

הנבלאית יוליה רובינסקי ,מכהנת כנגנית הנבל הראשית בתזמורת
הפילהרמונית הישראלית משנת .3002
היא נולדה בסנט פטרסבורג ולמדה בבית הספר המיוחד למוסיקה .היא
סיימה את לימודיה לתואר שני באקדמיה למוסיקה על שם רימסקי
קורסקוב .ב 8811-זכתה בתחרות הנבל הלאומית במוסקבה.

מאז עלייתה ארצה ב 8888-רכשה לה מקום מרכזי על בימות הקונצרטים
בארץ .היא מופיעה לעתים קרובות במסגרת קבוצת מוסיקה נובה,
השתתפה בפסטיבל כפר בלום ,פסטיבל משגב ופסטיבל אבו גוש ,ומרבה בנגינת מוסיקה קאמרית בהרכבים
שונים .היא הופיעה כסולנית עם התזמורות החשובות בישראל ,לרבות התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
כמו כן ערכה סיורי קונצרטים בארה"ב ואמריקה הדרומית ,סינגפור ותאילנד ,קייב וסופיה.
חמישה תקליטורים בנגינתה יצאו בשנים האחרונות.
בשנת  3003זכתה בפרס ראש הממשלה לביצוע יצירה ישראלית.
יוליה רובינסקי שייכת לסגל ההוראה של בית הספר הגבוה למוסיקה על שם בוכמן ומהטה שבאוניברסיטת
תל אביב משנת  3082ומ 3082 -הינה המנהלת האמנותית של תחרות הנבל הבינלאומית בישראל.

ליאור איתן – חליל.

ליאור איתן ,מבכירי החלילנים בישראל ,פעיל מזה שנים רבות כסולן וכנגן
מוסיקה קאמרית.
הוא נולד בישראל ב –  .8822את שירותו הצבאי עשה בתזמורת צה"ל וב – 8811
סיים בהצטיינות את לימודיו באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בת"א בהדרכת
אורי שוהם .באותה שנה ,בגיל  33בלבד ,התמנה לתפקיד החלילן הראשי של
הסינפונייטה הישראלית – באר שבע .מאז  8811הוא מכהן כנגן הפיקולו הראשי
של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ומחודש מרץ  3082גם כחבר בהנהלתה.

מקום מיוחד בפעילותו הוא מייחד למוסיקה הישראלית .במהלך שלושים השנים האחרונות נכתבו והוקדשו לו
למעלה מחמישים יצירות ישראליות ,אותן ביצע בביצועי בכורה .לצד הקריירה שלו כאמן מבצע הוא פעיל גם
כמעבד.
הקהל הישראלי מכיר אותו מהופעותיו הרבות ברחבי הארץ ,מן הפסטיבלים של כפר בלום ,טבחה ,אבו גוש וצלילים
במדבר ומהופעותיו הרבות ברדיו ,במסגרת סדרת הקונצרטים "אתנחתא".
ב –  8881הקליט תקליטור ראשון ובו יצירות קלאסיות בעיבוד לחליל ולנבל .מאז הקליט כשבעה תקליטורים
נוספים עבור המכון למוסיקה ישראלית ,וחברות התקליטים
 Meridian ,Centaurו – .Romeo

קונצרט הבא18.05.19 :
מוצ"ש בשעה 30:00
וירה לוזינסקי –שירה ביידיש
 ,אלה דנציג – פסנתר

