
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :בתכנית
      לאה גולדברג   , לייבו לוין" זמר נושן"
 עממי (  יידיש)"  תחת עריסת יענקלה"
 רוזנטלזלמן , לייב גלאנץ   (יידיש)"  הגג שלנו נשבר " 
 הרץ ריווקין(   יידיש)"  שירי לילה"
    ביאליק. נ.ח, לייבו לוין"  תרזה יפה"
   שמואל האלקין, לייבו לוין   (יידיש)"  יקרה שלי"
 שאפיר. מ.מ, עמנואל האקן  (יידיש)" ...אדבר אלייך חרש"
 רגינסקי 'שמרקה קצ, אברהם ברודנו  (יידיש"  )אביב"

  
 
 
 
 
 

 
 
 

,צוותא  

 53כצנלסון 

טבעון.ק  

27/60/15  
19:00 

ש"מוצ  

שרה - לוין רות  
גיטרה  –בלואוסוב  אלכסיי

  

 חנוך פנחס ר"ד
 450-9954584  ,389-9934:    בטלפון פרטים

sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 לגיטרה סולו"  סוויטה קסטיליינית"
  (פ יהודה הלוי"ע)ביאליק , משה שניאור(  יידיש)" יםשירי ה"
 נתן אלתרמן, סשה ארגוב"   זמר המפוחית"
  רחל –ביאליק . נ.ח, יהודה שרת"  ואולי –יש לי גן "
     רחל, לייבו לוין"   הנה אקח את מבט עיֶניך"
 איציק מאנגר, לייבו לוין  (יידיש).." ?מיהו הענן, יודע"

 
 
 

mailto:sfchanoch@gmail.com


  רות לוין
 

ממשיכת שושלת אמנותית של , 7991לשנת ש סגל "כלת פרס לתרבות יידיש ע
שפה , משחק, שירה, למדה אמנות ובלשנות, גדלה והתחנכה בארץ. תרבות יידיש

, לייבו לוין החלה את הקריירה הבימתית בנעוריה לצדו של אביה. וספרות יידיש
, הפקות מוסיקליות, המשיכה עם תכניות יחיד; רנוביץ'שחקן ומלחין נודע מצ

 .השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים רבים. טלוויזיההקלטות לרדיו ו

 

" שירה וניגון. לייבו לוין"פרץ את האנתולוגיה . ל. בהוצאת י פרסמה 5002-ב
עם , אביה לשירי משוררים ביידיש ללחנים ש 99 הספר מכילהכוללת  .בעריכתה

, של כל השירים תרגומים לעברית ואנגלית, עיבודים לפסנתר מאת חנן וינטרניץ
 . א וסקירה ביוגרפית מפרי עטהמבו

 

  .וכן כותבת שירה, בנוסף לפעילותה הבימתית עוסקת בתרגום ספרות יידיש ועברית לשפה הרוסית

 .עורכת תכניות תרבות ביידיש בקול ישראל 5072החל משנת 

www.ruthlevin.com 

 
 
 

 אלכסיי בלואוסוב
 .אחד המובילים בארץ, קלאסית נגן גיטרה

משורר יידיש אלכסנדר , יחד עם אביו 7990-עלה לארץ ב. רוסיה, בסמרה 7910-נולד ב
 .גר בירושלים. ל"בלואוסוב ז

, גרמניה, בולגריה, מלמד בסדנאות ברוסיה, חתן פרסים רבים בתחרויות בינלאומיות
 . סטיבלים הגדולים בעולםהוזמן לועדות שופטים בפ. הונגריה ועוד, תאילנד, סרביה

 Guitar“תחרות הבינלאומית לגיטרה קלאסית –הפסטיבלוהמנהל האמנותי של  המייסד

Gems” 5002שנת מאז  שמתקיים מדי שנה בנתניה.  

, בקירובמנהלו האמנותי של הפסטיבל הבינלאומי לגיטרה קלאסית  - 5077החל משנת 
 .רוסיה

, מנהלו האמנותי של פסטיבל ותחרות בינלאומית בברטיסלאבה – 5072החל משנת 
 .  L.Luthierסלובקיה על שם 

 http://www.bratislavaguitarcompetition.com 
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