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צוותא,
כצנלסון
 53ק.טבעון

מוצ"ש

מרים רפפורט – כינור
מריאן רפפורט – כינור
ויקטור כריסטוסוב  -ויולה
לב מטיוקוב  -צ'לו
בתכנית:
י.הידן  -רביעיית מיתרים אופ 77.מס1.
Allegro moderato
Adagio
Menuetto
Finale

ו .לויט  -רביעיית מיתרים מס5 .
הפסקה
י .קלמן  -קטע מאופרטה "מריצה"
פ .להר  -קטע מאופרטה "האלמנה העליזה"
פ .סרסטה – נעימות צועניות"
ס .אסלמזיאן  6 -קטעים על נושאים ארמניים

כרטיסים
לגמלאים
לתלמידים

₪ 50
₪ 40
₪ 20

ד"ר פנחס חנוך
פרטים בטלפון:
E-Mail :sf_chanoch@bezeqint.net
389-9934

רביעיית כלי קשת כנרת
רביעיית כנרת נוסדה בשנת  ,1191ומנהלת פעילות פורה ומגוונת בכל רחבי הארץ ואירופה.
ההופעות כוללות קונצרטים במוסדות תרבות ואומנות ובאוניברסיטאות .כמו כן השתתפה הרביעייה בפסטיבלים
בינלאומיים ,כגון פסטיבל "קול המוסיקה"  4002בכפר-בלום" ,דרייקלנג" בגרמניה ()4002
ו"-טרצ'יה" בבולגריה ( .)4000הרפרטואר של הרביעייה כולל יצירות בסגנונות שונים כולל מוסיקה בת זמננו.
כל הקונצרטים נחלו הצלחה יפה ,ונסקרו בביקורות מעולות.

מרים רפפורט ( -כנור ראשון)

נולדה במוסקבה (רוסיה).
בשנים  1175-1190למדה באקדמיה למוסיקה ע''ש "ּצ'ייקובסקי" במוסקבה ,בהדרכתם של
פרופסור א .גיללס ופרופ' גָ .ברינובה.
בשנים  1190-1199הופיעה מרים כסולנית באקדמיה למוסיקה ע''ש "גנסין" במוסקבה,
בקונצרטים רבים.
החל משנת  ,1199מנגנת בקבוצת הכינורות הראשונים בתזמורת סימפונית חיפה.
מרים נתנה רסיטלים רבים ,הופיעה כסולנית עם תזמורת סימפונית ,וניגנה בהרכבים שונים
של מוסיקה קאמרית.
משנת  1191ועד היום מנגנת מרים כחברה ברביעיית "כנרת" .

מריאן רפפורט (כנור שני)
נולד בבוקרסט (רומניה).
למד באקדמיה למוסיקה ע''ש "פליקס מנדלסון -ברטולדי" בלייפציג (גרמניה) בכיתתו של
פרופסור ג .גָראי.
עם מוריו של מריאן נימנים פרופ .ש .גיורגיו ,מ .יפטינקי וסילויה מרקוביץ' מרומניה.
בשנים  1171-1192ניגן מריאן בקבוצת הכינורות הראשונים בתזמורת סימפונית גוטה
(גרמניה).
מריאן הופיע ברסיטלים כסולן עם התזמורת הסימפונית ,וניגן בהרכבים קאמריים שונים.
החל משנת  ,1192מנגן מריאן בתזמורת הסימפונית חיפה.
החל מ 1191 -חבר ברביעיית "כנרת".

ויקטור כריסטוסוב (ויולה)

ויקטור כריסטוסוב נולד בסאנקט-פטרסבורג ,ברוסיה.
בשנת  1176סיים את הקולג' למוסיקה ע"ש מוסורגסקי ,ובשנת  1191סיים את האקדמיה
למוסיקה בלנינגרד כוויולן.
הוא ניגן רסיטלים רבים ברוסיה ובישראל .כמו כן השתתף בקונצרטים קמריים רבים.
עבד בתזמורת הפילהרמונית בלנינגרד ,וגם בתזמורת של תיאטרון האופרה והבלט .משנת
 1191מתגורר בישראל ומנגן בתזמורת הסימפונית חיפה כראש קבוצת הוויולות.
החל משנת  1191חבר ברביעיית "כנרת".

לב מטיוקוב (צ'לו)
ב 1191-בגר אקדמיה למוסיקה במינסק ,בלרוס.
בין  1177-1110ניגו בתזמורת הסימפונית הממלכתית-אקדמית של בלרוס.
בין  1171-1190כיהן כראש קבוצת הצ'לו בתזמורת הסימפונית של האקדמיה בעיר מינסק.
בין  1171-1190ראש קבוצת הצ'לו של התזמורת שליד האקדמיה של בלרוס.
ב 1110-עלה ארצה .מאותה שנה מנגן בתזמורת סימפונית חיפה .הוא מאוד פעיל במוסיקה
קאמרית בהרכבים שונים.
מ 4002-חבר ברביעיית "כנרת".

