
 
 

 
 

 חלילן ומנצח –הבר -איל עין
 

כפרופסור לחליל בבית הספר הגבוה   2016שנה בתפקיד המשנה לחלילן הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית , מכהן מאז 20הבר, ששימש במשך קרוב ל-איל עין
 למוסיקה במונסטר, גרמניה.

. כמו כן זכה בפרסים בתחרויות בינלאומיות לחליל 1996 -ובפרס פרנסואה שפירא ב 1996 - 1983ישראל בין השנים -הבר זכה במלגות של קרן התרבות אמריקה-עין
 ).1993)  וביפן (1992בהולנד (

 בי העולם. הואהבר מופיע בקביעות כסולן וכמנצח עם כל התזמורות החשובות בישראל, לרבות התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כמו גם עם תזמורות שונות ברח-איל עין
 אמן בקורסים בין לאומיים.-גם מרבה לנגן בהרכבים קאמריים וברסיטלים בפסטיבלים ובסיורי קונצרטים בארץ ובחו"ל ומנחה כתות

 מישראל ואירופה ועד לארה"ב, קנדה ואמריקה הדרומית.  -הופעותיו הרבות מתפרשות על פני כמה יבשות 
 שנה. 75נבה,  אשר חגגה לאחרונה אף הוזמן לשפוט בתחרות החליל הבינלאומית בז

הול (ניו יורק), הופיע כסולן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית תחת שרביטו של גוסטבו דודמל. הקונצרטים התקיימו בישראל  ובסיור בארצות הברית בקרנגי  2008ב 
 הבר ודודמל.-עין -בניו גרזי, פילדלפיה, סאן דייגו ולוס אנגלס. הביקורת היללה בסיור זה את שני האמנים 

מנצח עם -אס" בברלין, סולןבין הופעותיו על בימות העולם נימנות התזמורת הסיפונית של צ׳סטוחובה (פולין), תזמורת האופרה הלאומית לורן (צרפת), תזמורת הנוער "רי
ברסיטת קונספציון בצילה והתזמורת הפילהרמונית קאליש התזמורת הסימפונית הלאומית של קולומביה, ה"קאמרטה נורדיקה" בשבדיה, התזמורת הסימפונית של אוני

 בפולין.
 ניצח על מרבית התזמורות בישראל, לרבות התזמורת הפילהרמונית הישראלית. 

 מייסד בחמישייה הישראלית לכלי נשיפה אתם הוציא לאור שלושה תקליטורים.-הבר הינו חבר-איל עין
 לילים הישראלי. את תקליטיו אפשר למצוא בחברות:כן הקליט ארבעה תקליטורים עם אנסמבל הח-כמו

Centaur Records (USA) , Meridian (England) , IMI (Israel.ואחרים  ( 
 זכה לביקורות נלהבות במדריך התקליטורים של ארה"ב ובעתון של אגוד החלילנים הבריטי.-", עם האבובן דודו כרמל It Takes Two to Trioהתקליטור "



 

 

 לין טרנר (ארה"ב)
 1962 בשנתבישראל, השנייה הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית 

 
שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה לתחרות הנבל הבינלאומית , היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחד מזוכות התחרות לאורך השניםלין טרנר 
 !לכבוד הוא לנו לארח אותה שוב. בתל אביב הישראליתבדצמבר במשכן האופרה  12-הקונצרט יתקיים ב. בישראל

זמן קצר לאחר זכייתה בפרס הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית  1962-הסימפונית של שיקגו ב תלין טרנר הצטרפה לתזמור
 .אמריקאית הראשונה)(ה בישראל

היה כנר  בהדרכתה של אמה. אביהלימודי פסנתר החלה בבגיל שמונה ו בגיל ארבע עברה לשיקגו ,לין נולדה בסנט לואיס
 ם שנים.יסימפונית בשיקגו במשך עשרים ושתיהבתזמורת 
ראשונה עם התזמורת ל בגיל ארבע עשרה הופיעהכבר ו ,הכיר לה אביה את הנבל שהפך לכלי הנגינה המועדף עליהבגיל עשר 

 יתה הנגנית המרכזית בסדרה של קונצרטים לנוער. יהסימפונית של שיקגו וה
בגיל  ,למדה עם אלברטו סלבי בשיקגו ועם פייר גאמל בקונסרבטוריון בפריס. לאחר סיומה את לימודיה בהצטיינות יתרהטרנר 

 הגדולות בארה"ב. שהיא מ ,מוסיקאית הצעירה ביותר בתזמורתלתה יחזרה לשיקגו והי, עשרים ואחת
בפסטיבל , בתזמורת רת הפילהרמונית הישראליתלין הופיעה כסולנית בתזמורות והרכבים שונים ברחבי העולם כולל התזמו

תה חברה יהי בקרה בבתי ספר רבים כחלק מתוכנית חינוכית של התזמורת בשיקגו.היא  .חמישיית כלי נשיפהועם סיאנה 
 פורסט.-פול וקולג  לייק-הבפקולטות של אוניברסיטת ד

ושלים בה לקחו חלק, כמוה, זוכי פרס ראשון בחגיגות החמישים של תחרות הנבל הישראלית ניגנה בקונצרט הגאלה ביר
הראשונה  הנבל בתחרותכמו גם , בה שימשה כשופטת 17-הוזמנה וחזרה לארץ לתחרות ה ליןבתחרויות לדורותיהם. 

 .2017-ב שהתקיימה בוונקובר
סרטים דוקומנטריים , בנה בנט במאי 1977 סולן בתזמורת ויניפג מאזונגן נבל  -אחיה ריצרד  םה התאמנים נוספים ממשפח

 פנים. תמוערך ובתה רחל מעצב
 !של לין עם התזמורת הפילהרמונית של שיקגו 57-זו עונתה ה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 שנטל מתיו (צרפת)

 1970בשנת  בישראל, רביעיתהזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית ה
שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה לתחרות , היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחד מזוכות התחרות לאורך השניםשנטל מתיו 

 !לכבוד הוא לנו לארח אותה שוב. בתל אביב בדצמבר במשכן האופרה הישראלית 12-הקונצרט יתקיים ב. הנבל הבינלאומית בישראל
, הפרס הראשון בתחרות הנבל 14בגיל כבר פרס הראשון מטעם הקונסרבטריון של פריס ב זכתהשנטל מתיו 

 Concours of-ובפרס השני ב Concours International Guildeהבינלאומי בישראל, מקום ראשון בתחרות 
Execution Musicale בגנבה. 

קריירה בינלאומית מזהירה. היא מוזמנת לתזמורות הטובות ביותר וברבות השנים פיתחה שנטל נולדה בליל צרפת, 
ומופיעה לעיתים קרובות  ות,ואחר Sinfonietta de la Suiss  Romandeפילהרמונית של ברלין, תזמורת כולל ה

 כסולנית ובמוסיקה קאמרית.
ביניהם  פרנקו דונטוני,  לנבל, עבורה יצירותבמיוחד ים כתבו רבבהיותה נבלאית נלהבת למוסיקה עכשווית מלחינים 

 עיבודים ליצירות קיימות. וכן  ,י.מ. דאמאסה, י.פ. צבינדר ואחרים
פרופסור בבית הספר לימדה כו ,בגרמניה כנבלאית ראשית בתזמורת "צפון גרמניה" בהמבורג נגנהשנטל מתיו 

שנה לימדה נבל ומוסיקה קאמרית בבית הספר הגבוה למוסיקה  30למוסיקה שם טרם השתקעותה בגנבה. מעל 
 בכירים בעולם המוסיקה.ה לשעבר משמשים בתפקידים יבלוזאן ורוב תלמיד

-1990ונשיאת הארגון בשנים  1988-תה שנטל שותפה להקמת ארגון הנבל השוויצרי ביבנוסף לפעילויות אלה הי
בגנבה בשנת  8-ליושבת הראש בקונגרס ה ונבחרה 1988-חברה בהנהלת הקונגרס העולמי לנבל בליתה י. ה1996
 Internationale des Harpists etנשיאת ארגון מכהנת כבפריס ו  Arts Medicine-. לאחרונה סיימה לימודיה ב2002

Amis de la Harp . המוסיקהבקריירה כמורה בכיתות אומן ברחבי העולם ומעשירה את עולם מתיו במקביל ממשיכה 
 תקליטורים.   20-ביותר מ

 
 
 

 

 
 

 

 



 

 

 אמילי מיטשל (ארה"ב)
  1979בישראל בשנת השביעית הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית 

שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה לתחרות , היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחד מזוכות התחרות לאורך השניםאמילי מיטשל 
 !לכבוד הוא לנו לארח אותה שוב. בתל אביב בדצמבר במשכן האופרה הישראלית 12-הקונצרט יתקיים ב. הנבל הבינלאומית בישראל

 ,העדינהבנגינתה  "הנבלאית הנפלאה אשר הקסימה את הקהלאמילי מיטשל תה ניו יורק טיימס כובביקורת הנ
 בדמיון". ומשתמשת  והושינגטון פוסט ציין ש"מיטשל שולטת במגוון צבעים ,"מתוחכמתוה פההי

צגה בפני וסיורה במזרח ארה"ב, הבעת  שנה שכוללת נגינת סולו בתזמורת הקיבוצים 30קריירה בת  למיטשל
. יית בוושינגטון די.סעם הנסיך פיליפ בשגרירות הבריט הפגשנ, בבריטניה 1977-המלכה האם בפסטיבל המלך לין ב

ובפני דובר הקונגרס, טיפ אוניל,  בבית  הנבחרים  1980-, בפני הגב הראשונה, רוזלין קרטר, בבית הלבן ב1980-ב
 .1981-בהאמריקאי 

המהללות הביקורות  1987-לווי והתזמורת של סט. לוק באולם קרנגי בניו יורק. בויימס גמיטשל הופיעה עם סר ג
 ורבים אחרים. , CNN , BBC"בוקר טוב אמריקה"  ",ובעיתונות ובטלויזיה כללו את ה"טודי שוא

 EOS, היתה הנבלאית הראשית בתזמורת 1982-1987עבור "קולומביה ארטיסטס" במסע הופעות מיטשל סיירה 
הקלטות נגינתה  הוקטלג החקר .1992-2008, לימדה בפקולטות באוניברסיטת ניו יורק ופרצס קולג 1992-2002

עבור הקונצרטים לנבל כללו מיצירות החלילן והמלחין גרי שוקר ו. 1989-1993בנבל הקלטי עבור ר.ס. ויקטור 
 .2012-2016אולבני רקורדס 

תה תלמידתה של איילין יועם סיומה זכתה בתעודת אומן. הי 1975ת מיטשל בוגרת ביה"ס איסטמן למוסיקה בשנ
 מאלון, וחברת כבוד ברויאל קולג למוסיקה.

וזכתה במקום  1979-בתחרות הנבל בירושלים באמילי מיטשל של מריסה רובלס, השתתפה תלמידתה בזמן היותה 
 . הראשון
"ש סטפן פ. אוסטין באוניברסיטת המדינה. כיום עברה מיטשל לגור בטקסס והוזמנה ללמד בפקולטה ע 2008בשנת 

 פסו.–מערב באל-ניו מקסיקו ועובדת עם התזמורת הסימפונית והאופרה דרום י,היא גרה באלבוקרק
 

 

 

 

 

 



 

 

 ט ונטינק (הולנד)נגווי
 1998 בישראל השלוש עשרה הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית

שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה לתחרות , מזוכות התחרות לאורך השנים היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחדגווינט ונטינק 
 !לכבוד הוא לנו לארח אותה שוב. בתל אביב בדצמבר במשכן האופרה הישראלית 12-הקונצרט יתקיים ב. הנבל הבינלאומית בישראל

נות בתפקידים וסגנונות מסוגים נבלאית שקצרה שבחים בינלאומיים, יזמית תרבות ותומכת אומ אגווינט ונטינק הי
 שונים.

 Canto Ostinato", סיעור מוחות ופלטפורמה שיצרה אתState of the United Arts" של מנהלתהמייסדת וההיא 
Audio Visual  נבחרה להופיע היא  .ניו יורק ומוסקבה ,דניסי ,כגון טוקיובעולם  איתם סיירה בהולנד,  ובערים

 .2015-הופעתם בקנדה בושל המלכה מקסימה והמלך ויליאם אלכסנדר מהולנד  םב"קונצרט המלכים" מטעמ
, הופיעה באולמות המכובדים ביותר כגון קרנגי ומרכז לינקולן בניו יורק תסיונייכנבלאית של מוסיקה קלאסית ונ

 אולמות הרויאל אלברט והרויאל אופרה בלונדון, הקונצרטהאוס בברלין ואחרים. 
 . Terry Riley ו  ,Theo Loevendie , Marius Flothuisובילים בעולם כתבו יצירות עבורה כוללרבים מהמלחינים המ

ומוסיקת בארוק אנגלית בניצוחו של סר אליוט   Orchestra Revolutionaire et Romantique-סולנית בנק יונט
. היא הציגה את הנבל למוסיקה ההודית הקלאסית ומנגנת באופן רבות גוניות נגינתה זכתה לתשבחות-גרדינר. רב

 .Chaurasia  Pt. Hariprasadקבוע עם נגנים ענקים כמו 
זכתה בפרס המוסיקה ההולנדי, אות הכבוד הגבוה ביותר המוענק  2017ונטינק זכתה בפרסים רבים. בשנת 

 אומני קונצרטים צעירים בניו יורק.  פרס בו 1998-, מקום ראשון בתחרות הנבל הישראלי בלמוסיקאים בהולנד
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סיון מגן (ישראל)
 2006בישראל  השש עשרה הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית

 זו בתחרות שזכה הראשון הישראלי והוא  ),2006( בישראל 16-ה הבינלאומית הנבל בתחרות הראשון הפרס זוכה הוא מגן סיון
 בראשות ועדה בו בחרה 2012 וב יורק,-בניו מוזיציס-פרו קרן של הבינלאומי בפרס גם זכה 2009ב .1959 -ב היווסדה מאז

 כסולן הופיע הוא בלונדון. בויטוני-בורלטי קרן של היוקרתי בפרס הזוכה הראשון הנבלאי להיות אושידה מיצוקו הפסנתרנית
 האופרה בית בלונדון, הול וויגמור יורק, בניו הול כקארנגי באולמות פה,ואירו ישראל, אסיה, אמריקה, דרום בארה"ב, וברסיטלים

 של הסימפונית שטרסבורג, של הפילהרמונית הישראלית, הפילהרמונית כגון תזמורות ועם וינה, של והקונצרטהאוס סידני של
 פריז, של הלאומי בקונסרבטוריון חאור פרופסור היה 2017 באביב פול. וסיינט וינה סקוטלנד, של הקאמריות והתזמורות סידני,
  הפינית. הרדיו תזמורת של ראשון נבלאי הוא 2017 סתו ומאז

 אתם )2011 המצטיין להרכב התרבות שרת פרס (זוכה הישראלי הקאמרי הפרויקט של מייסד חבר הוא סיון נלהב, קאמרי נגן
 בפסטיבל בירושלים, קאמרית למוסיקה הבינ"ל בפסטיבל הופיע כן כמו ובקנדה. בסין בארה"ב וכן בארץ, שנה מדי מופיע הוא
 של בפסטיבלים בארה"ב, ואספן מרלבורו של בפסטיבלים בפריז, וטריאנון גאבו באולמות ירושלים, למוסיקה במרכז בלום, כפר

 שמואל פאהוד, עמנואל אימאי, כנובוקו נודעים אמנים עם בשיתוף והופיע בפינלנד, קוהמו בפסטיבל בצרפת, ובריונה זיברני
 עם VOCI TRE שלישית את הקים 1120ב וגוליארד.  גווארנרי מרביעיות וחברים ודובר, קולדר דנאל, רביעיות אשכנזי,

 ECMל שלהם הבכורה דיסק ומקסיקו. אירופה בארה"ב, בסיורים הופיע אתן קשקשיאן, קים והויולנית פיציניני מרינה החלילנית
  נלהבות. לביקורות זכה

 "מצו" לערוץ ית,הישראל לטלוויזיה הפינית, הלטלוויזי המוסיקה, לקול הקליט סיון ,Linn לחברת סולו אלבומי שני מלבד
 בחברת ראוס קריסטופר של הקאמרית המוסיקה כלל בהקלטת והשתתף בארה"ב, NPRו WQXR ולרשתות הצרפתי
KOCH INTERNATIONAL. בהשתתפותו הישראלי הקאמרי הפרויקט של הבכורה תקליטור לאור ייצאו קודמות בעונות 
 בנגמין של ולנבל לטנור המוסיקה כלל את הכולל פאן, ולאסניק הטנור עם AVIE לחברת שהקליט תקליטור וכן AZICA בחברת

 בנגינתו ראוול של ואלגרו" ה"מבוא ).2012-ל טיימס יורק-הניו של השנה" של הטובות "ההקלטות לרשימת נבחר (הדיסק בריטן
 האמריקאי. "מרלבורו" לפסטיבל שנה 60 לרגל המיוחד בתקליטור נכלל

 בפינלנד, קוהמו פסטיבל של באקדמיה בעמק", "צלילים הבינלאומי בסמינר ארה"ב,ב אספן בפסטיבל סיון השתתף כמורה
-ניו קונסרבטוריון פיבודי, מכון קרטיס, מכון גוליארד, (ביה"ס בארה"ב אמן כיתות והעביר בצרפת, ניס של הקיץ באקדמית
 של (הקונסרבטוארים צרפת הולנד, ולומביה,ק טייואן, יוטה), אוניברסיטת טקסס, אוניברסיטת פיטסבורג, אוניברסיטת אינגלנד,

 המלכותי והקולג בלונדון גילדהול וביה"ס קולג טריניטי המלכותי, הקולג המלכותית, (האקדמיה ואנגליה שטרסבורג), ושל פריז
 בתחרות בישראל, הבינ"ל הנבל בתחרות שפט כן כמו יורק.-בניו קולג ברוקלין של סגל חבר היה 16-2012 בשנים הוולשי).

 הנבל תחרות של השופטים-חבר יו"ר והיה ארה"ב הילי-אנד-ליון בתחרות במוסקבה, דולובה בתחרות בהולנד, הבינ"ל הנבל
 טייוואן. של הלאומית

  
 סיון נסע בירושלים, ולמחול למוסיקה באקדמיה קגנובסקי אירנה אצל למד במהלכו מצטיין, כמוסיקאי הצבאי שירותו לאחר
 פאריז של הגבוה הלאומי בקונסרבטואר מורטי איזבל של בכיתתה ובהמשך בליון לורנזיני זרמן אצל תחילה -  בצרפת ללמוד

 יורק בניו גוליארד הספר בבית אלן ננסי אצל שני תואר לימודי השלים בהמשך בהצטיינות. פרס עם סיים אותו
 

 



 

 

 אנאיס גודמאר (צרפת)
 2012 בישראל השמונה עשרה הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית

שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה לתחרות , היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחד מזוכות התחרות לאורך השניםאנאיס גודמאר 
 !לכבוד הוא לנו לארח אותה שוב. בתל אביב הישראליתבדצמבר במשכן האופרה  12-הקונצרט יתקיים ב. הנבל הבינלאומית בישראל

לאית מזהירה מבין המוסיקאים בהבינלאומית אנאיס גודמאר בלטה במהרה בעולם המוסיקה כנהסולנית והנבלאית 
 של הדור החדש. 

היא זכתה בפרס ראשון ומיוחד על ביצוע ופרשנות ליצירתו של מוריי שאפר "הכתר של אריאנה" בתחרות הנבל 
     .ARD פרס שני בתזמורת הקאמרית של מינכן בתחרותבו 2016-וב 2012ינלאומית היוקרתית בישראל בשנת הב

נבחרה להופיע באולמות התזמורות הנחשבות באירופה. היא הופיעה כסולנית באולם  2018-2019בעונה 
בלונדון, הפילהרמונית של  פילהרמוני בהמבורג, בפילהרמונית של קלן, מרכז ברביקן-וינה, באלבוהקונצרטים ב

-פאולה דה מוסיקה בקטלוניה, בפסט בוצאר בבריסל, פריס, לוקסנבורג, מטעם קרן קאלוסטה גולבנקיאן בליסבון,
הקונצרטים בשטוקהולם ובאמסטרדם מות שפילהאוס בבדן בדן גרמניה, קאסה דה מוסיקה בפורטו פורטוגל, ואול

 בין השאר.
-בפסטיבל הקיץ המוסיקלי בגשטאד. פרס זה ניתן לה מהקרן פרו  Thiery Scherzאניאס זכתה בפרס 2015-ב

הזדמנות להקליט את התקליטור הראשון שלה עם תזמורת. אנאיס גודמאר בחרה את ה לה נוסיינטיאה וארטה שנת
ר להקדיש אותו לקונצרטו לנבל מאת דבוסי, בולדיאו וגינסטרה עם התזמורת של האופרה רואן בנורמנדי. התקליטו

(פרס המוסיקה הקלאסית   ICMAלפרס ת. ההקלטה התקבלה בחום ע"י העיתונות וכמועמד2016-יצא לאור ב
 .2017-הבינלאומי) ב

בפברואר השנה יצא האלבום החדש שלה "סולו" שהוקדש ליצירותיהם של סקרלטי, בך, פורה, רנייה, הינדרמיט 
 והרסאנט.

  מתוצרת ליאון והילי שיקגו.   23על נבל זהב מדגם  18-הבתחרות הנבל הבינלאומי הישראלי אניאס ניגנה 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 לנקה פטרוביץ (סרביה)
 2018בישראל  העשרים הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית

 
שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה , היא אחת משבע נבלאיות ונבלאי אחד מזוכות התחרות לאורך השנים לנקה פטרוביץ

לכבוד הוא לנו לארח אותה . בתל אביב בדצמבר במשכן האופרה הישראלית 12-הקונצרט יתקיים ב. הנבל הבינלאומית בישראללתחרות 
 !שוב

היא הסרבית  2018הנבלאית לנקה פטרוביץ זוכת הפרס הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית בישראל בשנת 
קגנובסקי עבור הביצוע הטוב ביותר של מולדאו  הראשונה שזכתה בפרס זה. באותה תחרות זכתה גם בפרס אירינה

 )  Moldau: Bedrich Smetana/Trnecekמאת בדריך סמטנה/טרנסק (
ולהט מבצעת שילוב של יצירות נבל מסורתיות ועיבודים של יצירות שלא נכתבו עבור לנקה, סולנית מלאת תשוקה 
 גוניות של הכלי.-הנבל, דבר המוכיח את הרב

כלל רסיטלים בסין, ארגנטינה, איטליה וארה"ב וכל זאת בזכות זכייתה בתחרות הנבל  2018-2019שיא עונת 
 .19-הבינלאומית הישראלית ה

לנקה הופיעה בפסטיבלים הבינלאומיים לנבל במוסקבה, זאגרב ובלגרד והופיעה בקונצרט לאומנים מוכשרים 
 בהונג קונג. 2017-בקונגרס הנבל העולמי ב

 
 
 
 
 
 
 

זאת הזדמנות חגיגית . במשכן האופרה הישראלית בתל אביב, 12.12.19, ביום חמישי הקונצרט יתקיים
 .בקונצרט אחד, על במה אחת, השנים 60מכל התחרויות לאורך , זוכות וזוכה ישראלי אחד 7לכנס 
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