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 (כינור) אפשטיין אבגניה  .
 למדה שם, רוסיה שבמרכז (יקטרינבורג) מסברדלובסק 0991 בשנת לישראל עלתה 

 באקדמיה לימודיה החלה לארץ עלייתה עם מיד. למוסיקה מיוחד ס"בבי 6 מגיל
 .סבטלובה. א, קלס. י, זיסרמן. א' הפרופ בהדרכת א"בת רובין ש"ע למוסיקה

 בהנחיית ,(הולנד)ברוטרדם המלכותי בקונסרבטוריון השלימה המאסטר לימודי את 
   .שמיר. ב' הפרופ
 הכינור קבוצת כמובילת היתר בין, בארץ תזמורות במספר עבדה 0991-0990 בשנים

 בתזמורת עבדה כן כמו; הקיבוצית והתזמורת הצעירה הפילהרמונית בתזמורת השני
 ".פיאמיני אי" הבלגית הקאמרית

 לאחת הפכה אשר" אביב" מיתרים רביעיית את ,אוסטרובסקי סרגיי עם יחד, הקימה 0991 בשנת
 אוסטריה, אוסטרליה, הולנד, כיה'בצ בינלאומיות בתחרויות זכתהש ,בעולם הטובות רותיהצע הרביעיות

 . הפיס וממפעל וישראל גרמניה של התרבות משרדי מטעם מיוחדים לפרסים וכן וצרפת
 עם" שירז" בשלישיית, (מינקין. מ ר"ד) מבלו'צ עם" והלאה בארוק" בדואט קבוע באופן מופיעה, בנוסף

 .מרסר ל'רייצ עם לו'וצ כינור של בדואו וכן, ירצקי ומרינה מרסר ל'רייצ
 .רוטרדם של למוסיקה המלכותית באקדמיה רשמי באופן מלמדת יהאבגנ ,6116 משנת החל

 של שוברט באולם פרייזיצר. ר של ונבל לכינור רטו'הקונצ של בכורה ביצוע ביצעה אבגניה 6111 למאי 60-ב
 .וינה של הסימפונייטה תזמורת בליווי, וינה-קונצרטהאוס

 בעמק נויותומהא בבית מצטיינים לתלמידים שיעורים של סדנאות מעבירה היא 6116 מדצמבר החל
 .ויותנמוהא לבית אביב רביעיית בין הפעולה שיתוף תכנית במסגרת, יזרעאל

; נוספות וערים טורונטו, פריז, בשטוקהולם כסולנית הופיעה אבגניה, בארץ רבים קונצרטים על נוסף
     .בארמניה ארוך הופעות סיור - 6112 בספטמבר

ומוסיקה קאמרית באקדמיה לאומנויות ומורה לכינור ( דוצנט)משרה של מרצה בכירה מחזיקה ב אפשטיין שנים 3מזה  
  .קרואטיה, בספליט

 .ישראל-אמריקה לתרבות הקרן י"ע לה שהוענק( רי'רוג מאת) 01-ה מהמאה איטלקי כינור לאבגניה
 

 ) פסנתר) לזנוב'ז אירינה
' הפרופ עם קאמרית ומוסיקה נסידקין.א' הפרופ עם פסנתר למדה לזנוב'ז אירינה

 דוקטור תואר גם קיבלה שם, במוסקבה ייקובסקי'צ ש"ע למוסיקה באקדמיה אליכנוב.ט
(PhD)  קאמרית במוסיקה. 
: שהן, פסנתרנים לצמד בינלאומיות תחרויות 6-ב ראשונים במקומות זכתה אירינה

 הבינלאומית התחרות, רומהב הבינלאומית התחרות, בבלגראד הבינלאומית התחרות
 דראנוף מוריי ש"ע פסנתרים לשני השלישית הבינלאומית התחרות, ב"ארה, בהארטפורד

 .הראשון בפרס" לזנוב'ז דואו" זכה שבה, בטוקיו הבינלאומית והתחרות ב"ארה, במיאמי
 בקונצרטים - תזמורת ועם לבדה – וכסולנית כמלווה, קאמריים בהרכבים כחברה הופיעה לזנוב'ז' גב

 כולל, ואוזבקיסטאן ספרד, יוון, ישראל, איטליה, גרמניה, יפן, קנדה, ב"ארה, ברוסיה ופסטיבלים
 .ואחרים ב"ארה, במיאמי" סטרווינסקי פסטיבל"ב

, קנדה, ב"ארה, ברוסיה וכמלווה פסנתרנים מצמד כחלק ורדיו טלביזיה, דיסקים הקלטות לאירינה
 "New-York Times", :ב הםיבינ, בינלאומית תונותיבע לביקורות זכו הופעותיה. וישראל אוזבקיסטאן

."Miami Herald" ,"La Gazetta" ,"Saale Zeitung" ,”Jerusalem Post” את לשבח ציינו המבקרים 
 את, בהרכב ובנגינה בטכניקה הגבוהים כישוריה את, אירינה של שבנגינתה הדימויים ועושר הרוחניות

 המניין מן פרופסור לזנוב'ז' הגב שמשה שנים משש יותר במשך .הצליל אצילות אתו פרשנויותיה של העידון
 .בטאשקנט למוסיקה לאומית באקדמיה קאמרית למוסיקה הקתדרה וראש

 וחברה אביב בתל למוסיקה הישראלי בקונסרבטוריון עובדת היא. לישראל עלתה לזנוב'ז אירינה 6112-ב
 מלווהלוקחת חלק כ היא. "אילון קשת" צעירים לכנרים הבינלאומי קורס-מאסטרה של הפסנתרנים בסגל

 מופיעה אירינה. בירושלים הבינלאומי קורס-במאסרט וכןבאילת  קאמרית למוסיקה הבינלאומי בפסטיבל
 רחמנינוב ש"ע הראשון בפסטיבל הופיעה 6102-וב ווקאליים ובקונצרטים קאמרית מוסיקה של ברסיטלים
 בואו" הקאמריים הקונצרטים מחזור של המרכזיות המשתתפות אחת לזנוב היא 'אירינה ז. בירושלים

 מארצות בולטים מוסיקאים בהשתתפות, ובירושלים אביב בתל המתקיים ,!"יחד מוסיקה נעשה
 .ישראלכולל  שונות


