"Yad Gertrud Kraus", Artist Village Ein-Hod הוד- כפר האמנים עין,״יד גרטרוד קראוס״

Chamber Concert

קונצרט קאמרי

Saturday, 21.3.2015 at 16:30  בשעה21.3.2015 ביום שבת

Harp - Flute

נבל וחליל

״From Baroque to Impressionism״
Adina Hroz - Harp
Lior Eithan - Flute

מברוק לאמפרסיוניזם
 נבל- עדינה הרעוז
 חליל- ליאור איתן

Program:
J.S.Bach (1685-1750) Prelude in C Major

:בתוכנית
- )1685-1750(  באך. ס.י
פרלוד בדו מז’ור

Bach/Gunod (1818-1893) Ave Maria

- )1818-1893( גונו/באך
אווה מריה

J.S.Bach (1685-1759) Sonata in C Major for flute & Continuo
(Arr. For harp-Z.Steinberg)

Andante/Presto,Allegro,
Adagio, Menuet I, Menuet II

- )1685-1759( באך.ס.י
סונטה בדו מז’ור לחליל וקונטינואו
) שטיינברג. ז- (עיבוד לנבל

G.F. Handel (1685-1759) Passacaglia

- הנדל.פ.ג
פאסקאליה

G.Bizet (1838-1875) Entr’acte for flute & harp

-)1838-1875( ביזה.’ג
אנטראקט לחליל ונבל

INTERMISSION

הפסקה

G.Donizetti/A.Zabel (1797-1848) Kadenza from the opera “Lucia”
G.Donizetti Sonata

-)1797-1848(  צאבל.א/דוניצטי.ג
”קדנצה מתוך האופרה “לוצ’יה
- דוניצטי.ג
סונטה לחליל ונבל

Largetto, Allegro

C.Debussy (1862-1918) Syrinx solo flute

- )1862-1918( דביסי.ק
סירינקס לחליל סולו

C.Debussy En Bateau

- דביסי.ק
בסירה לחליל ונבל

Adonis A.Hovhaness (1911-2000) The Garden of for flute & harp
J.Ibert (1890-1962) Entr’act

- )1911-2000(  הובהנס.א
גנו של אדוניס לחליל ונבל

Next concert 18.4.2015 at 16:30  בשעה18.4.2015 הקונצרט הבא
Violin - Viola - Flute Trio
Yoram Livne - Violin
Yaniv Livne - Viola
Meitar Mezner - Flute

! נא לדייק

- )1890-1962( איבר.’ז
”“אנטראקט

 ויולה וחליל, כינור- שלישיה
 כינור- יורם לבנה
 ויולה- יניב לבנה
 חליל- מיתר מצנר

Entrance Fee 50 N.S. (for village Members 40 N.S.) Includes coffee & cake  כולל קפה ועוגה- ) ש״ח לתושבי עין הוד40(  ש״ח50 דמי כניסה

050-4659848 , טלפון,30890  חוף הכרמל.נ. ד,הוד- ״יד גרטרוד קראוס״ עין:לקבלת תוכנית מפורטת נא לפנות

For detailed information apply to: ״Yad Gertrude Kraus ״Ein Hod, M.P. Hof Hacarmel 30890 Tel. 050-4659848 www.ein-hod.org

״יד גרטרוד קראוס״ ,כפר האמנים עין-הוד "Yad Gertrud Kraus", Artist Village Ein-Hod

עדינה הרעוז  -נבל
ילידת ירושלים ,בעלת תואר אומן של האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים .מופיעה ברסיטלים,
באנסמבלים קאמריים וכסולנית עם תזמורות בארץ ובחו"ל .זכתה לשבחי הביקורת בסיורים
ובפסטיבלים בהולנד ,נורבגיה ,צרפת ,אירלנד ,אנגליה ,אוסטריה וארה"ב.
זוכת פרס ה"צילינדר" של אומנות לעם עבור הקונצרטים המונחים שלה ופרסי הביצוע של רשות השידור
על ביצועים של יצירות ישראליות
תקליטיה "מוסיקה ישראלית לנבל" ו"פניני נבל" ,זכו אף הם לשבחי הביקורת ומושמעים בתחנות רדיו
בארץ ובחו"ל.
ספרה "למה לא?!" כולל תקליטור קאמרי ובו סיפור ילדים מאויר המשובץ בנעימות פרי עטה ויצירות
קלאסיות .הספר חושף את אחורי הקלעים של המבצעים ותהליך היצירה.
כמו כן הקליטה תקליטור הנקרא “ ”Graceשנועד להרגעה ומדיטציה.
מלחינים רבים הקדישו להרעוז יצירות אותן ביצעה בביצועי בכורה בארץ ובחו"ל.
"דואו הרעוז" אותו יסדה יחד עם בנה נצן ,נגן טרומבון ראשון בתזמורת פילדלפיה ,מבצע אף הוא
יצירות שנכתבו עבורו ע"י המלחינים ,טל ,נטרא ,גולדשטיין ,לוינזון,זיידמן ,פריידלין ופרמונט .הדואו מוזמן
לקונצרטים ברחבי העולם ולפסטיבלים בין לאומיים.
בזכרון יעקב שם התגוררה עד לא מזמן ,יסדה עדינה הרעוז את "ענבלים"-מרכז לנגינת נבל ולהופעות
של אנסמבלים קאמריים קטנים .המרכז פעל בהצלחה במשך  13שנים ותרם רבות לקירוב הקהל הרחב
לכלי הייחודי ולמוסיקה בכלל .הפעילות הנוכחית של עדינה הרעוז הגרה היום בכפר ורדים ,כוללת הוראת
נבל ופסנתר והופעות רבות ברחבי הארץ ובחו"ל .מפעל "סל תרבות ארצי" מרבה לשלוח אותה לבתי
ספר בכל הארץ כדי להופיע בפני התלמידים ולהרחיב את החשיפה שלהם לכלי המיוחד שלה ולמוסיקה
אומנותית בכלל.
הרעוז כיהנה כשופטת במספר תחרויות נבל ומלאה תפקידים בהנהלת הקונגרס הבין לאומי לנבל והייתה
פעילה בוועדות השונות של "תחרות הנבל הבין לאומי הישראלית".
ליאור איתן  -חלילן
ליאור איתן ,מהחלילנים הבולטים בישראל ,פעיל מזה שנים רבות כסולן וכנגן מוסיקה קאמרית ומרבה
להופיע ולהקליט ,בארץ ובחו"ל.
הוא פעיל מאד בקידום היצירה הישראלית .במהלך השנים נכתבו עבורו יצירות מקוריות רבות שבוצעו על
ידו בביצועי בכורה.
ליאור איתן נולד בישראל ב 1963-והינו בוגר האקדמיה למוסיקה בתל אביב כתלמידו של אורי שוהם.
הוא כיהן כחלילן ראשון בסינפונייטה הישראלית – באר שבע בין השנים  1985-1988ומאז  1988הינו
חבר בתזמורת הפילהרמונית הישראלית.
עד כה הפיק שבעה תקליטורים להרכבים שונים.

לקבלת תוכנית מפורטת נא לפנות :״יד גרטרוד קראוס״ עין-הוד ,ד.נ .חוף הכרמל  ,30890טלפון050-4659848 ,

 Ein Hod, M.P. Hof Hacarmel 30890 Tel. 050-4659848 www.ein-hod.org״Yad Gertrude Kraus״ For detailed information apply to:

