
 
 
 
  19th Season, Concert no. 6 
  Tuesday, 22 January 2008 at 5:00 pm 

  

  
Batia Murviz piano 
Yoo-Jin Cho violin 
Lotem Beider viola 
Yoni Gotlibovitch cello  

 
 

Recorded for The Voice of Music 
(Broadcast on Friday, 8 February at 12:00 noon) 
 
Host: Danny Orstav 

 

 
The next concert will take place on Tuesday,  

5 February 2008 at 5:00 pm 
Outstanding jazz ensambles from the Israeli Conservatory of 

Music, Tel-Aviv   Amit Golan artistic director 
The Hod Moshanov Trio   The Omri Abramov Quintet 

Original works alongside unique arrangements  
of recent and veteran jazz standards 

 

  
          
  ו בשבט"לט, 6' קונצרט מס, 19-העונה ה        
  17:00  בשעה2008ר ינוא ב22, ישיליום ש        
   
   פסנתרבתיה מורביץ 

   כינורו'ין צ'ג-יו
   ויולהלטם ביידר

  לו' צ'יוני גוטליבוביץ
  

  קול המוסיקהמוקלט ל
  )12:00בשעה פברואר  ב8, ישודר ביום ששי(
  

  דני אורסתיו : מנחה
  

  
  , ישילש הבא יתקיים ביום קונצרטה

   17:00 בשעה 2008פברואר  ב5
  אביב-תל, אז מצטיינים בוגרי הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה'הרכבי ג

  חמישיית עומרי אברמוב  שלישיית הוד מושונוב    מנהל מוסיקליעמית גולן 
  אז ותיקים וחדישים'רים מקוריים לצד עיבודים ייחודיים לסטנדרטי גחומ

  
  
  
  



  28'      47' אופ, ור'רביעיית פסנתר במי במול מז  שומןרוברט 
)1856-1810(  

Sostenuto assai-Allegro ma non troppo 
Scherzo, molto vivace-Trio I-Trio II 

Andante cantabile  
Finale, Vivace 

  
  

  7.5'                               בכורהיער עצי משנה    טלמוןסףאורי בן יו
  )1974. נ(
  
  

  15'הפסקה                                                                                             
  

  37'    60' אופ, בדו מינור 3' מסרביעיית פסנתר    ברהמסיוהנס 
)1897-1833(  

Allegro ma non troppo 
Scherzo, allegro 

Andante 
Finale, Allegro 

  
                    

                                      
  
  
  
  
  

Robert Schumann        Piano quartet in E flat Major, op. 47 
(1810-1856) 

Sostenuto assai-Allegro ma non troppo 
Scherzo, molto vivace-Trio I-Trio II 

Andante cantabile  
Finale, Vivace 

 
 
 

Ori Ben Yosef Talmon Forest of secondary trees premiere 
(b. 1974)   

  
  
  

                     Intermission 
  

  
Johannes Brahms       Piano quartet no. 3 in c minor, op. 60 
(1833-1897) 

Allegro ma non troppo 
Scherzo, allegro 

Andante 
Finale, Allegro 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
 



 סיימה 2004ביולי .  החלה את לימודי הפסנתר אצל גרטה אידלשטייןבתיה מורביץ
מהטה -ש בוכמן"ס למוזיקה ע"את לימודי התואר הראשון בהצטיינות בביה

בעת שירותה הצבאי שימשה . ל"אביב אצל פנינה זלצמן ז-באוניברסיטת תל
. ל והופיעה עמה כסולנית וכן בהרכבים קאמריים רבים"ורת צהכפסנתרנית של תזמ

 זכה ההרכב שלה בפרס ראשון בתחרות מוסיקה קאמרית מטעם 2003במאי 
 החלה את לימודיה כמלגאית לקראת 2004בספטמבר . אביב-אוניברסיטת תל

במוסד זה . בלומינגטון  ,תעודת אמן אצל מנחם פרסלר באוניברסיטת אינדיאנה
-לנית סה'ובשלישיית פסנתר עמה ועם הצ, לי גו-או עם הכנרת הסינית ווןניגנה בדו
לאחר שובה ארצה ממשיכה בהשתלמות אצל נטשה טדסון במסגרת . דו פארק

   .אביב-לימודי תואר שני באוניברסיטת תל
ובארבע השנים , באוסטרליה ובישראל, בתיה הופיעה כסולנית בקונצרטים באנגליה

יחד עם אביה הכנר , ויטנאם בחסות משרד החוץ הישראליהאחרונות בתאילנד ובו
בין השאר ). לשעבר נגן ראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית(משה מורביץ 

הופיעה כסולנית עם תזמורת המיתרים של תאילנד ובהרכבים קאמריים עם 
השתתפה בכיתות אמן למוסיקה קאמרית עם מוסיקאים כגון . מוסיקאים מקומיים

רבעיית המיתרים של סנט פטרסבורג ומרים , אנטוני פיי, יונתן זק, אידה הנדל
    .פריד

  
  .והחלה לנגן בכינור בגיל צעיר 1985 נולדה בדרום קוריאה בשנתו'ין צ'ג-יו

 התקבלה במלגה מלאה למכינה של האוניברסיטה הקוריאנית לאמנות 12בגיל 
שאחד מתלמידיה , וויגב והחלה ללמוד אצל מימי צ" עברה לארה16בגיל . ולמוסיקה
עמו סיירה , "Violin Virtuosi"גין היתה חברה באנסמבל -יו. ושוע בל'הנודעים ג
  .ב"באסיה ובארה, באירופה
 Suzuki and" הגיעה לשלב הגמר בתחרות המוסיקה הקאמרית 2004בשנת 

Friends "הכנר הראשון של התזמורת הסימפונית של , והופיעה עם הדטרו סוזוקי
רטו לכינור של 'באותה שנה ניגנה כסולנית עם תזמורת זו את הקונצ. ,וליסאינדיאנפ

  ". side by side"בעקבות זכייתה בתחרות , ק'דבוז
רטו לכינור מאת מנדלסון עם התזמורת הקאמרית ' הוזמנה לנגן את הקונצ2005-ב

-רטו השלישי לכינור של סן' ניגנה שם שוב את הקונצ2007ובאפריל , של טוקיו
  .כמו כן הוזמנה אשתקד לנגן רסיטל באולם מוצרט בקוריאה. סאנס

בה היא ,  רביעיית המיתרים שלה2005-ב. ו היא גם נגנית קאמרית פעילה וויולנית'צ
הרביעייה . באוניברסיטת אינדיאנה" קוטנר"זכתה בתחרות , משמשת ויולנית

  .2006-בוושינגטון ב" קנדי"ן במרכז הוזמנה לנג
ו משלימה בימים אלה את השנה הרביעית של לימודיה במלגה מלאה 'צ

, בהדרכתה של מימי צוויג ולעתים אף בהדרכת עתר ארד, באוניברסיטת אינדיאנה
  .ויולנה לשעבר של רביעיית קליבלנד

  . אנההיא אף הכנרת הראשית של התזמורת הסימפונית של אוניברסיטת אינדי

בהיותה בת שלוש החלה בלימודי הכינור .  ילידת ישראל לטם ביידרהוויולנית
 2000בשנת . בהדרכת אבשלום שריד, ובגיל עשר נטלה לידיה גם את הויולה

אוניברסיטת , החלה ללמוד בהדרכת גד לברטוב באקדמיה הישראלית למוסיקה
פרסים בתחרויות לאורך לימודיה זכתה ב. שם השלימה תואר ראשון ושני, א"ת

 ופרס שלישי 2003המוסיקה הקאמרית של האקדמיה כולל הפרס הראשון לשנת 
ישראל והשתתפה -לטם זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה. בתחרות לכלי סולו

משכנות , בפעילויות יחידת הנגנים הצעירים של המרכז למוסיקה ירושלים
, מייקל טרי,  צימרמןבין השאר עם טבאה, השתתפה בכתות אמן רבות. שאננים

, היא הופיעה במסגרות תזמורתיות שונות בישראל. נובוקו אימאי ועתר ארד
כמו כן ; בכללן עם התזמורות הקאמרית הישראלית והפילהרמונית הישראלית

ס "הובילה את קבוצות הויולה של הפילהרמונית הצעירה ושל תזמורת ביה
במסגרת קבוצות קאמריות שודרה בקול המוסיקה .מהטה-ש בוכמן"למוזיקה ע

ל ובכללן פסטיבל ביירוית "השתתפותה בפעילויות מוסיקליות בחו. שונות
לטם שוקדת זו השנה . ופסטיבל אספן" דיוואן מזרח מערב"תזמורת , לצעירים

. בהדרכת עתר ארד) בלומינגטון(השנייה על תעודת אמן באוניברסיטת אינדיאנה 
ס ונמנית עם "מורת הקאמרית של ביההיא מובילה את קבוצת הויולה של התז

לאחרונה ביצעה כסולנית את . נגני התזמורות הסימפוניות של אוונסבורו ואוונסויל
). בלומינגטון(ס "ה עם התזמורת הסימפונית של ביה'רטו לויולה מאת רוז'הקונצ

התרבות והספורט לביצוע מצטיין של , בינואר האחרון זכתה בפרס משרד המדע
  .2007ת בתחרויות האביב יצירה ישראלי

  
מוריו . לן ראשי באנסמבל סולני תל אביב'משמש כצ' יונתן גוטליבוביץלן 'הצ

מרבה יונתן להופיע עם , כסולן. לנים צבי הראל וצבי פלסר'העיקריים הם הצ
מרבה בנגינת מוסיקה ' גוטליבוביץ. הרכב זה כמו גם עם תזמורות אחרות

: ת קונצרטים ובפסטיבלים בארץ ובעולם כגוןהוא מופיע בקביעות בסדרו, קאמרית
רבות מהופעות אלו , מחווה לארתור רובינשטיין ועוד, פליציה בלומנטל, כפר בלום

בשנה האחרונה ניגן . מוקלטות לתחנות רדיו וטלוויזיה בארץ ומחוצה לה
, הרביעייה הישראלית החדשה: ביניהם, עם הרכבים מובילים בארץ' גוטליבוביץ

מרבה לנגן ' גוטליבוביץ. אנסמבל ידיד ואנסמבל זמיר, קפריזמה21-אנסמבל מאה
יצירות , לו  ולפסנתר'סונטות חדישות לצ, בין הקלטותיו  , ולהקליט מוסיקה חדשה

מלמד , בנוסף להופעותיו. לו סולו ובנוסף מוסיקה לסרטים ושירים ישראליים'לצ
ן "מתא, בנצרת" עידס-ברנבוים"לו ומוסיקה קאמרית בבית הספר 'צ' גוטליבוביץ

זוכה בקביעות במלגות קרן ' גוטליבוביץ. ומחנות של המרכז למוסיקה ירושלים
  .ישראל-התרבות אמריקה

  
  
  


