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 קלרינט –מיכאל גורודצקי

 לו’צ – גרגורי ינובסקי
 פסנתר –אינסה פרידמן
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ש"מוצ  

 

 חנוך פנחס ר"ד
 058-9910524  ,329-9930:    בטלפון פרטים

sfchanoch@gmail.com :Mail-E 

 ₪ 60  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 :בתוכנית

W.A. Mozart Opus 498 Trio Es-Dur for Klavier, 

Klarinet and Viola ( לו'צ )  

-Andante 

-Menuett 

-Allegretto 

  

L. van Beethoven Trio for Klavier, Klarinet and 

Cello opus 11 

-Allegro con brio 

-Adagio 

-Thema: Pria ch'io l'impegno  

 

 הפסקה

  

Michael Glinka - Trio Pathetique for Klavier, 

Klarinet and Cello  

-Alegro moderato 

-Scherzo 

-Largo 

-Allegro con spirito 
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  פסנתר  – אינסה פרידמן

 עם .הפסנתר לימודי את החלה שם ,המועצות בברית נולדהאינסה פרידמן 

 ל"בצה שירותה את .שוורץ בטי 'הגב אצל לימודיה המשיכה לישראל עלייתה
 'פרופ אצל סיימה הראשון התואר לימודי את .מצטיינת כמוזיקאית עשתה

 שני תואר בוגרת מהטה-בוכמן ש"ע למוזיקה ס"בביה בוגוסלבסקי מיכאל

 'פרופ של בכיתתו א"ת באוניברסיטת מהטה-בוכמן ש"ע למוזיקה ס"בביה

 אומנים של בהדרכתם ,לה ומחוצה בארץ אמן בכיתות השתתפה.לב תומר

 לה העניק אשר ,פרסלר מנחם ,שיף אנדרס ,זלצמן פנינה ,פרנק קלוד :כגון

 של הסימפונית התזמורת עם ניגנה ,כסולנית .מטעמו אישית לימודים מלגת

 ,רודן מנדי מאסטרו של בניצוחו מהטה‐בוכמן ש"ע למוזיקה ס"ביה
 ,יוסף בן קארין של בניצוחה שבע באר הישראלית הסינפונייטה ,אילן טליה של בניצוחה חולון "הבמה" תזמורת

 ברחבי הופיעה "המוזיקה קול"ב חי בשידור וניגנה הקליטה .פפיאן ואג של בניצוחו אשדוד הסימפונית התזמורת

 פרסים זוכת .מנדרלינג רביעיית ,אביב רביעיית ביניהם שונים קאמריים בהרכבים מופיעה .ב"וארה אירופה

  2010-2006 . לשנים ישראל אמריקה התרבות קרן מטעם הצטיינות במלגת זוכת .ל"ובחו בארץ שונות בתחרויות
 

 לו’צ  – גרגורי ינובסקי
שסיים לאחר . לנים הישראליים המוכשרים ביותר'אחד הצ - גרגורי ינובסקי

באקדמיה   הוא המשיך את לימודיו לתואר שני  את הקונסרבטוריון בלנינגרד
מר ינובסקי זכה בפרסים של מספר . גנסין במוסקבה   למוסיקה על שם

לן הראשי 'היה הצ לפני עלייתו לארץ  . תחרויות בברית המועצות לשעבר
 ". מאלי האופרה"בלנינגרד 

מקום בין המוזיקאים הבולטים ביותר  לקח מייד בישראל גרגורי ינובסקי  .
לן הראשי 'היה הצ , הוא ניגן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית: בארץ 

והופיע כסולן וכחבר בהרכבים קאמריים , שבע-בסינפונייטה הישראלית באר
לן הראשי של התזמורת 'עכשיו מר ינובסקי הוא הצ .שונים ברחבי העולם
 . הקאמרית הישראלית

 
 

 קלרינט – גורודצקי מיכאל
 המורכבת, בסרביה חמישיית של והסולן המייסד הוא, הפילהרמונית נגן לשעבר

, ואקורדיון סקסופון, בקלרינט מנגן גורודצקי. מובילים תזמורות מנגני
 קלה קלאסית מוזיקה, וצוענית בלקנית פולקלור במוזיקת בעיקר ומתמחה
 סיפק, בארץ הראשיים התרבות באולמות הופיע גורודצקי. כלייזמר ומוזיקת

 לשחרור שנה 06, הנשיא בבית אירוע כמו רשמיים בטקסים מוזיקלי ליווי
 קהילות בפני הופיע וכן, טורקיה בשגרירות העצמאות וחגיגות בפולין אושוויץ
 .ובאירופה ב"בארה יהודיות

, ובעולם בארץ עממית מוזיקה של רבים בפסטיבלים חלק לוקח אף גורודצקי 
, בפריז יידיש פסטיבל, שבסקוטלנד ינברנס בעיר פולקלור מוזיקת פסטיבל ובהם

 .בצפת הכליזמרים פסטיבל
 

 
 ש"מוצ - 51.30182 :קונצרט הבא

 
 עם "ייז'דג-ייזאכלדואו "

  ,והלכנה אקורדיון - בוריס מלקובסקי 
 חצוצרה - גרגורי ריבקין

 
 

 

 

 

 


