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 חליליות –נעמי רוגל 

 פסנתר – עירית רימון ניידורף
 

 צוותא,

כצנלסון    

ק.טבעון  53  

13/03/35 
19:00      
 מוצ"ש

 

 חנוך פנחס ר"ד
 050-9930584  ,381-9930:    בטלפון פרטים

sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 בתוכנית:

 דיברטימנטו – ג'ון גרייבס -
Prelude - Air - Festivo - Soliloquy - Finale 

 בלדה – קלוד דביסי -

 סונטה – שטפסהנס אולריך  -
Ruhig bewegt – Lebhaft – Langsam - 

Sehr schnell 
 מוסיקה לציפור – לינדה מרטין הנס -

 אסטוריאס, טנגו - אלבניז יסאקא -

 ריקודים ספרדיים - גרנדוסאנריקה  -

 קטעי בידור 4 – טורנר ון’ג-
Intrada – Waltz – Aubade – Hornpipe 

 שירים – סשה ארגוב -

 

 .ללא הפסקה דקות הקונצרט שעה וארבעיםמשך 
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 נעמי רוגל 

נגינה בקונצרטים והוראת שפת המוסיקה.  מוסיקאית וותיקה המשלבת

ומעמיקה במיוחד בהבנת  הברית,-מופיעה ברחבי הארץ ,אירופה וארצות

חליליות :ברנסנס ,בברוק -המוסיקה בראי התקופות המתאמות לכלי הנגינה

 העשרים.-ובמאה

שנה במדרשה למוסיקה אשר במכללת לוינסקי,מנחה  03לימדה למעלה מ

העמידה מוסיקאים מובילים בארץ  ,ויות"רעות"לאמנ  ספר-הרכבים בבית

מנת לחוות הנגינה -ומלווה היום מורים ברחבי הארץ על ומחוצה לה

 בחליליות ברמה גבוהה יותר.

של ציבור   חיי המוסיקה , ובהנחייה  משלבת בחיי המשפחה )ילדים ונכדים(

 את תורתו של משה פלדנקרייז.  מגוון

 
 

 עירית רימון ניידורף

ניידורף הינה אחת מהמוסיקאיות הפעילות ביותר  –הפסנתרנית עירית רימון 

כסולנית וכנגנית קאמרית, כמרצה מבוקשת, מנצחת מקהלה ומורה  ,בארץ

ישראל כמו גם פרסים רבים -זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה .ייחודית

סיימה בהצטיינות יתרה את התואר הראשון והשני באקדמיה  .אחרים

שם הייתה תלמידתם של פרופ' פנינה זלצמן,  ,באוניברסיטת ת"א למוזיקה

השתלמה בנגינה בכלי  .בוגוסלבסקי מיכאל 'פרופ' אלכסנדר וולקוב ופרופ

עירית הופיעה בקונצרטים . מקלדת עתיקים: צ'מבלו, עוגב ופסנתר פטישים

באירופה,  השתתפה בפסטיבלים למוזיקה קאמרית ,רבים בארץ ובחו"ל

מנגנת ומנחה סדרות קונצרטים מוסברים  .מיטב הנגנים והזמרים והקליטה לרדיו ולטלוויזיההופיעה עם 

עירית שולטת  .מוסיקליות, וחברה במספר הרכבים קאמריים כמו גם סדרות מבוקשות של הרצאות

הקדישה את עצמה לחקר ולביצוע יצירותיו של  .ברפרטואר נרחב המשתרע מהבארוק ועד ימינו אנו

מתגוררת בגליל  .עבודת תזה בנושא ואף כתבהויקטור אולמן ,אשר נספה באושוויץ ,הודי המלחין הי

 .ועוסקת רבות בקידום חיי המוסיקה הקלאסית בצפון הארץ

 

 

 


