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 ₪ 50  כרטיסים
 40₪  לגמלאים

 20₪  לתלמידים

 

 ?מה נשמע
 

בופ -נפגשים בי( קולית-רב)מה קורה כשבצומת פוליפונית 
 ?פולקלור יהודי ממזרח אירופה ופולקלור צועני מדרום הבלקן,

שמחה ללא גבול וצחוק ". אז'ג-כלייז"את התשובה מספק הצמד 
מוסיקה אמריקאית המסורתית , דרך בכי כמו אצל שלום עליכם

 .והסטנדרטים הגדולים 
זהו צמד המציג . היצירות נכתבו על ידי מלקובסקי וריבקין 
הלוהט של " בופ"בה המאזין יפגוש את ה, מקורית" אריזה"

, שלו בזרם שוטף בזמן האלתור  הנשפך מהחצוצרה, ריבקין
הסרקאסטית ומלאת , שיח עם שפתו המלנכולית-מעורבב בדו

 .התשוקה של מלקובסקי
 

mailto:sfchanoch@gmail.com


 

 (אקורדיון כפתורים) באיאן - בוריס מלקובסקי
 –מפיק ווירטואוז בנגינה על אקורדיון כפתורים , מעבד, פסנתרן, הוא מלחין בוריס מלקובסקי

אז ויוצר מסע 'צוענית וג,  קלאסית, הוא משלב בנגינתו אלמנטים של מוזיקה יהודית.באיאן
שמוביל את המאזינים בדרך מלאה בפיתולים , מרומם והומוריסטי, מרגש, מאתגר

החל להופיע כפסנתרן  71ובגיל  4ללמוד פסנתר בגיל החל . נולד באודסה שבאוקראינה.מפתיעים
הלחין מוזיקה לעשרות . אלבומים 03-הוא הקליט למעלה מ. עלה לישראל 7997בשנת . אז'ג

מוזיקת עולם ומוזיקה קלאסית ברחבי , פולק, אז'פרויקטים בתאטרון ומופיע בפסטיבלי ג
רביעיית , AOC Orchestra, הומוזיקה נוב 17 -מלקובסקי הופיע עם אנסמבל המאה ה.העולם

פרוייקטים  03 -השתתף ביותר מ 7991-1332במהלך השנים . הרביעייה הישראלית למוזיקה עכשווית ורבים אחרים, טמפוס
ייזם והפיק את  1331בשנת . הבימה ואחרים, היידישפיל, החאן, תיאטרליים עם התיאטראות הגדולים בישראל כגון גשר

מלקובסקי הופיע בפסטיבלים . Jaro Records -ב, יחד עם התזמורת הקאמרית הנורווגית Moscow Art Trio -הקלטה של ה
, (7991)כפר בלום , (7990)בריסל -אינזדה, (7991)שפיים : מוזיקה מודרנית ומוזיקה קאמרית, עם-מוזיקת, אז'רבים של ג

פסטיבל שירי עם , (1331)אז גלובוס ירושלים 'ג ,(1332)כלייזמר וינה , (1334)פסטיבל הכלייזמרים בצפת , (7991)גוש -אבו
 03  -מלקובסקי הקליט יותר מ.ואחרים( 1331)הפסטיבל לתרבות יהודית באנטוורפן , (1331)כלייזמר וינה , (1331)ין 'בבייג

 Bob Malkovsky's Bobe:  הוציא תקליטור בשם 1332בשנת . מוזיקה עכשווית ופופ, מוזיקת עולם, קאנטרי, אז'אלבומי ג

Maises Band . הוזמן האנסמבל לפסטיבלים חשובים נוספים של , 1332לאחר פרמיירה אירופית מוצלחת באירופה ביולי
יצא  Time Petah-Tiqvaהתקליטור . סקנדינביה ובמדינות הבלטיות, פולין, גרמניה, קרואטיה, מוזיקת עולם באוסטריה

אביב למוזיקה קאמרית עבור נגנים -נה במקור על ידי אנסמבל תלעם מוזיקה שהוזמ, 1331 -ב Tzadik Recordsבחברת 
, שמלא לא רק בתחכום ודמיון, תקווה הוא תקליטור כמעט עוצר נשימה-זמן פתח."מהתזמורת הפילהרמונית הישראלית

רו בארץ יקיים חי ופועל היום בעיקר בפולין ובביקוThom Jurek, All Music Guide -כך נכתב ב." אלא גם במשמעת והמון הומור
 .מספר הופעות

http://www.borismalkovsky.com/ 
 חצוצרה-ריבקין  גרגורי

 היה בתקופה אחרת – מורגן ולי הבורד פרדי ,שו וודי של דרכם ולפי המסורת מיטב פ"ע שמנגן החצוצרן"

 מלאים שלו הסולואים , למדי מושך שלו הצליל .בלייקי ארט של אז'הג משליחי לאחד בקלות נחשב

 .תמידית בתשוקה מנגן והוא ,בהפתעות
 בשנים החצוצרה של הקצב למכתיבי אותו יהפכו ומומנטום רצון באמצעות ריבקין של והשאיפה הלהט

 כתלמיד דרכו את התחיל ריבקין גרגורי החצוצרן "לס'אנג לוס של אז'הג זירת" ,יאנוו סקוט פ"ע - " הבאות

 שלו הראשונה ההכירות להיות הפכו אשר ארמסטרונג לואיס של מההקלטות התרשמות כדי תוך .לפסתנר

 מדריכיו של עצתם פ"ע ,ועדיין .מקצועי באופן חצוצרה על אז'ג לנגן מתמדת שאיפה עם חצוצרה ללימוד עבר גרגורי ,אז'ג עם

 האזין גרגורי  .אז'הג לימודי קלאסית לקראת מוזיקה ביצוע על התמקד הוא ,(מוסקבה)לנגינה ומורה פסנתרנית ,ואימו

 הרושם את לקבל מ"ע רלד'פידג ואלה דוויס מיילס ,גילסף דיזי ,ארמסטרונג לואיס - "המותר אז'ג"ה של המוגבלת לרשימה

 ס"ביה ,רובין"ב למד החצוצרן ל"הנ בעשור .בישראל חי גרגורי 1990-2000 השנים במהלך .השפעתם את ולספוג הראשוני

 לשלב התחיל גרגורי בו המקום היה ישראל .למוזיקה באקדמיה לימודים של שנתיים וסיים ,בירושלים "ולמחול למוזיקה

 – האמריקאית מהקרן מקבל מלגה רבקין .השונים הזרמים בשני כמבצע ניסיון ולרכוש אז'ג לימודי עם קלאסיים לימודים

 הקלאסית אז והמוזיקה'הג בזירת להופעותיו בנוסף . .רצופות שנים תשע במהלך - וקלאסי אז'ג כנגן  לתרבות ישראלית

 פסטיבל ,"האדום הים" אז'הג בפסטיבל  רבות הופיע כן וכמו הישראלית הפילרמונית בתזמורת סולן היה גרגורי ,בישראל

 אמן דיפלומת עם וסיים למד גרגורי 1997-1999 םהשני בין ליווי וסולן כנגן - בירושלים המוזיקה פסטיבל ,באשדוד אז'הג

 ,היום במהלך וידיעותיו ביצועיו ושיפור הקלאסית במקביל לנגינה .צרפת,הלאומי בפריס מהקונסרוטריון ראשון ופרס

 פגישות רבקין ערך .Goy Touvron -טוורון גי של הדרכתו תחת קלאסי כחצוצרן אז'הג במועודוני הופיע גרגורי בלילות

 כמלווה להופיע ההזדמנות לו הייתה האלו במהלך השנתיים  ב"וארה מאירופה לאומית-הבין מהזירה אז'ג נגני עם והכירויות

 התואר קבלת עם מרי-ין'ג אלן הפסנתרן (Alan Jean-Marie) ליטסי וקירק (Kirk Lightsey)  גרגורי גריפין וני'ג הסקסופון נגן עם

 אז'הג בזירת והתמזג של ראשון לציון  עבד בתזמורת הסמפונית  ,חצוצרה לימד נגינת הוא .לישראל חזר גרגורי ,האירופאי

 התואר לימודי את סיים גרגורי.אז'הג בלימודי בעיקר להתמקד מ"ע ב"לארה עובר גרגורי 2000 שנת בסתיו.אביב-תל של

 ,University)  בניוארק "רוטגרס" באוניברסיטת ומחקר מקצועי בתואר והתמחה יורק בניו "סקול-ניו" באוניברסיטת ראשון

New York, NYמופיע  2006 ב ..2005ו 2003 ב  "קרוזו קארמין " לאומית-הבין  אז'הג חצוצרת בתחרות המובילים מבין היה הוא 

 שותף הוא .יורק בניו אז'ג מועדון בכל כמעט ומלווה כסולן הופיע גרגורי האחרון העשור במהלך "הול קרנגי"ה במת על כסולן

  Greg Tardy, Ralph Bowen, Don Braden ,Ralph Lalama; Mike DiRubbo, Mike Karn, Eric Alexanderכגון  "חיות אגדות" עם להופעות
Bill Goodwin, Cecil Brooks III, Adam Nussebaum, Billy Hart ,Avi Rothbard, Dmitry Kolesnik דמתמי בצליל"...רבים  אחרים ועוד 

 באופן המאזינים לעיני הנפתחים דמיון בקווי המופקים בצלילים סיפור מספר ריבקין גרגורי החצוצרן ,מחודד אלתורי וסגנון

   – " (Zan Stewart, Newark Star Ledger)."ונעים מפתיע
 .נאחל לו הצלחה מירבית. חזר ארצה ( 7+נשוי)לאחרונה גרגורי רבקין . ב.נ

www.gershonmusic.com  

http://www.thejazznetworkworldwide.com/profile/GregoryRivkin 
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