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The next concert will take place on Tuesday,  

1 January 2008 at 5:00 pm 
Gal Nyska cello, Nadav Hertzka piano 

Works by Debussy, Rachmaninov, 
Crumb, Gilad Cohen 

  
          
  3' קונצרט מס, 19-העונה ה        
  17:00 בשעה 2007מבר דצ ב18, ישיליום ש        

  

  
  חליל שוורצמן גילי

  כינורגיא בראונשטיין 
   ויולה'  חיימוביץנועם
  לו'צ קפלנסקי גלעד

  
  קול המוסיקהמוקלט ל

  )12:00מבר בשעה דצ ב28, ישודר ביום ששי(
  

  אמוץ פרידמן: מנחה
  

  
  , ישילש הבא יתקיים ביום קונצרטה

   17:00 בשעה 2008ינואר  ב1
  פסנתר נדב הרצקה  ,לו' צ ניסקהגל

  גלעד כהן , קראמב, רחמנינוב, דביסימיצירות 
  
  
  
  
  



  א285' ק, לו'ויולה וצ, כינור, ור לחליל' בסול מז2' רביעייה מס       מוצרט. א.ו
)1791-1756(  

Andante 
tempo di menuetto  

  
  א77' אופ, כינור וויולה, ור לחליל'סרנדה  ברה מז        רגרמקס 

)1873-1916(  
Vivace 

Larghetto 
presto 

  
  לו'לחליל וצ, שריקת הסילון                  וילה לובוסהייטור 

)1959-1887(  
allegro non troppo 

adagio 
vivo 

  
                       הפסקה         

  
  חליל סולו סונטה בלה מינור ל      באךמנואלעארל פיליפ ק
)1788-1714(  

poco adagio 
allegro 
allegro 

  
  לו'ויולה וצ, כינור, סרנדה לחליל                     חיים-בןפאול 

)1984-1897(  
con moto moderato 

tranquillamente improvisando 
andantino commodo e cantabile 

  

W.A. Mozart Quartet no. 2 in G major for flute, violin, viola and cello, 
(1756-1791)  K. 285a 

Andante 
tempo di menuetto  

 
 
Max Reger   Serenade in D major for flute, viola and violin, op.77a 
(1873-1916) 

Vivace 
Larghetto 

presto 
  

 
Heitor Villa Lobos                The jet whistle, for flute and cello 
(1887-1959) 

allegro non troppo  
adagio 

vivo 
  
 

                        Intermission 
 
 

Carl Philipp Emanuel Bach Sonata in A minor for solo flute  
(1714-1788) 

poco adagio 
allegro 
allegro 

 
 
Paul Ben-Haim          Serenade for flute, violin, viola and cello 
(1897-1984) 

con moto moderato 
tranquillamente improvisando 

andantino commodo e cantabile 
 
 



אנדרש אדוריאן אצל  גילי שוורצמן החלילנית בימים אלה לומדת 
 .ס הגבוה למוסיקה במינכן"בביה

וכן , ש רובין בתל אביב"בארץ למדה באקדמיה הישראלית למוסיקה ע
בהדרכתם של יוסי ארנהיים ואיל , ליםבאקדמיה למוסיקה ולמחול בירוש

 .עין הבר
ומשמשת , כיום גילי חברה באנסמבל סולני תל אביב ובאנסמבל גרופיוס

 בגרמניה מרבה להופיע .בלונדון" עדן"חלילנית ראשית בתזמורת 
בהרכבים קאמריים ובתזמורות שונות דוגמת , כנגנית אורחת וכסולנית
 .של דניאל בארנבויםבניצוחו , מערב-תזמורת דיוואן מזרח

 .ישראל-בהן מלגות קרן התרבות אמריקה, גילי זוכת מלגות שונות
  
 

הכנר גיא ". צעירים במרכז" אורח מיוחד בסדרה גיא בראונשטייןהכנר 
ולאחר מכן , בראונשטיין נולד בתל אביב ולמד בהדרכתו של חיים טאוב

בוגר יחידת הנגנים הצעירים של . בהדרכת פנחס צוקרמן בניו יורק
מגיל צעיר גיא מופיע כסולן עם תזמורות . המרכז למוסיקה ירושלים

, טונהלה ציריך, חשובות בעולם בהן הפילהרמונית של ברלין
  .הפילהרמונית הישראלית ורבות נוספות

) כנר ראשון מוביל( מונה גיא למשרת הקונצרטמייסטר 2000בשנת 
ומאוחר , ל ברלין בניצוחו של קלאודיו אבדובתזמורת הפילהרמונית ש

 .יותר תחת שרביטו של סר סיימון ראטל
 משמש גיא פרופסור לכינור באוניברסיטה לאמנויות 2003משנת 
 .בברלין
   . החל להפיק את פסטיבל רולנדצק בגרמניה2006בשנת 

   
  
 
 
  
  
  

למד במגמת המוסיקה של , 1987 נולד בישראל בשנת נועם חיימוביץ
את דרכו . חיפה, ו"יבת הביניים רעות ושל בית הספר ויצחט

למד .  בחר בויולה ככלי ראשי15המוסיקלית החל ככנר ובהיותו בן 
  . אצל גד לברטוב וכיום תלמידו של צבי כרמלי

נועם מרבה להשתתף באירועי מוסיקה קאמרית במהלכם ניגן עם 
זוכה במלגת , כמו כן. צבי כרמלי וצבי פלסר, חגי שחם, רביעיית אביב

לימודים מטעם הקרן לתרבות אמריקה ישראל כנגן מוסיקה קאמרית 
בוגר יחידת הנגנים הצעירים של המרכז . 2004וכסולן משנת 

  .למוסיקה ירושלים
עמו הופיע בארץ , נועם נמנה על חברי אנסמבל סולני תל אביב

 ,מנגן באנסמבל סולני ברלין בניצוחו של צבי כרמלי, בנוסף. ל"ובחו
  .עמם הופיע מספר פעמים בפסטיבלים באירופה

ל כמוסיקאי מצטיין ובמקביל לומד בבית הספר "נועם משרת בצה
שם הוא מנגן בתזמורת , אביב-מהטה בתל-ש בוכמן"למוזיקה ע

  .ובהרכבים קאמריים
  
 

  .לו בגיל ארבע בהדרכת דודו סלע' החל את לימודי הצגלעד קפלנסקי
ש תלמה ילין בגבעתיים שירת "ויות עעם תום לימודיו בתיכון לאמנ

חידש את , 1998בעקבות פציעה בשנת . ל כקצין קרבי בסיירת"בצה
 .הקריירה המוסיקאלית שלו

בהדרכת דניאל , ל"גלעד השתתף בכיתות אמן רבות בארץ ובחו
 בוגר יחידת הנגנים הצעירים .ברנרד גרינהאוז ועוד, יו מה-יו, ברנבוים

  .םשל המרכז למוסיקה ירושלי
וכיום מוביל את , ל"גלעד ניגן כסולן עם תזמורות שונות בארץ ובחו

  .בלגיה, לי בתזמורת הפילהרמונית של אנטוורפן'קבוצת הצ
ס הגבוהה "בימים אלה משלים גילעד את התואר השני שלו בביה

  .גרמניה, למוסיקה בקלן
 


