
בישראל ת 
מי

או
ל

בינ
ה

ל 
ב

THE INתחרות הנ
TE

RN
AT

IO
N

A
L 

H
A

RP
 C

O
NTE

ST
 IN

 ISRAEL

60
1959 - 2019



60 יובל ה- 2

ברכות



Greetings from the President of Israel

Dear talented harpists, culture and music lovers,

The harp is one of the first known musical instruments mentioned in the Bible, King David is 

known to us as a harp player . Based on biblical texts some believe that he also played the violin  

which may have been in those days a kind of harp.  the harp therefore brings with it not only 

sounds, but also a story, the story of the Jewish people, of humankind, the story of music.

Music is unique in that it touches the heart before the words which come from the brain,unique 

in its capability to bewitch and enthrall, in its possibility to bring down walls and open the 

hearts, just as David " who played well" taught us, and as all music lovers know.

I am happy to send my warm greetings to all those of you who join us tonight, to the First Prize 

winners of former competitions who came to us from different corners of the world and joined in 

this special celebration of music, the music which is a bridge between cultures and people. 

Sixty years since this wonderful Harp Contest has become a tradition, I would like to thank the 

organizers of this international endeavor for their devotion and for their contribution to placing 

Israel on the map of the world of music.
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Minister of Culture & Sport 

   

 

Welcome to the 20th International Harp contest in Israel! 

  
The international harp contest in Israel is one of the highlights of musical events in 
Israel and abroad. The Ministry of Culture appreciates the important activities carried 
out by the Harp and Zamir Society and the constant emphasis on the performance of 
Israeli works during the contest.  
The harp is one of the most important musical instruments mentioned in the Bible 
and its music is identified with King David. The harp contest celebrates the 
connection between ancient and contemporary and between the Biblical and everyday 
life. 

 
I was glad to know that this year has a record number of registered contestants, from 
all over the world, who are the future generation of harpists.  
The existence of the contest in the city of Acre, a wonderful "Pearl" in the north of 
Israel, adds strings and shades to the contest. Acre is a  spectacular and inspiring 
combination between the ancient and the contemporary, between the azure sea and 
the urban experience. In recent years, the city of Acre has been blessed with a surge 
in the fields of culture and sport. I am proud that my vision and the policy of cultural 
justice, which I lead, are expressed in the many cultural projects, taking place in 
Acre  and in the periphery in general.  

 
I wish success and great pleasure to each of the participants in the contest, who will 
arrive to Israel from near and far. The contestants took great challenge posed by the 
competition, worked on the preparation of the repertoire, and poured their artistic 
perception into sounds, producing with their ten fingers, pedals on their feet and 
mainly with their emotional involvement.   
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60 שנה לקיומה של הת�ח  ברוכות וברוכים הבאים לקונצרט �גיגי לציו ן

רות הבינלאומית לנבל.

אני גאה על קיומה של הת�רות הבינלאומית לנבל, ה�וגגת ששים שנים 

של הצל�ות אדירות בת�ום. לפני ששים שנה , הת�רות הייתה �לוצה 

לפני המ�נה והיוותה הת�רות הראשונה בעולם לנבל. במרוצת השנים, 

למרות שנוספו ת�רויות בת�ום זה, ת�רות הנבל הבינלאומית בישראל 

היא עדיי ן ה�שובה והיוקרתית ביותר בעולם.  

מעל לכל זוהי ת�רות של  צעירות וצעירים מוכשרים מכל ר�בי תבל, 

שהנבל הוא כלי הביטוי שלהם, הכלי היי�ודי שבו ב�רו להפליא לנג ן 

באור� מקצועי , כלי נגינה עתיק יומי ן ורב �שיבות, שיש המיי�סים לו 

קישור ישיר לכינורו של דוד המלך. 

חלאירוע המיו�ד השנה  הוזמנו זוכי ת�רות הנבל הבינלאומית לדורו

תיהם, אשר יבצעו יצירות ממגוו ן הרפרטואר,  שנכתב לנבל בליווי נגניות 

ונגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

אני מברכת את כל א�ת וא�ד מהנבלאים, אשר הגיעו אלינו מר�בי 

העולם ומישראל, ומא�לת לקהל המאזינים והאור�ים המכובדים הנאה 

מאירוע מיו�ד זה. אני מאמינה, כי הנבל, עליו יפרטו הנגניות והנגנים 

המופלאים בקונצרט ה�גיגי, יפרוט בוודאי על  מיתרי הנשמה. 

בברכה,

�"כ )תא"ל במיל'( מירי רגב

שרת התרבות והספורט

Welcome to the Gala Concert celebrating the 60th Anniversary 

of the International Harp Contest in Israel.

I take pride in the International Harp Contest in Israel, which 

celebrates sixty years of tremendous achievements in the 

world of the harp music. Sixty years ago, the Contest was a 

pioneer, it was the harbinger of all competitions, the world's 

first ever competition for the harp. Over the years, even 

though other international and national competitions followed, 

the International Harp Contest in Israel has remained the 

single most important and prestigious in this field in the world.

Above all, the Israeli Contest provides the best stage for 

talented young musicians, the world over, who chose to 

play this unique instrument, the harp. Many musicians chose 

this beautiful ancient musical instrument, because of its 

association with the Bible and its resemblance to King David's 

harp.   

First Prize Winners of all previous International Harp Contests 

have been invited to perform, and they are the soloists of 

this extraordinary musical event. They will perform pieces 

from the varied repertoire of musical pieces composed for 

the harp; they will be accompanied by musicians of the Israel 

Philharmonic Orchestra.

I congratulate each and every one of the harpists from abroad 

who made a special trip   Israel to be with us on this occasion, 

as well as the Israeli musicians and wish the audience and 

the distinguished guests and enjoyable evening. I believe that 

the harp music, which will be performed by these wonderful 

musicians, will play upon the cords of the soul.

Sincerely yours,
MK Brig. Gen. (Res.) Miri Regev,
Minister of Culture and Sport
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זה אלפי שנים שצליליו הערבים של הנבל מהדהדים באוויר. הנבל הוא 

הפיוט הקסום של כל אנסמבל או תזמורת. הקולות העדינים נושאים 

את מאזיניהם לממד א�ר ויופייה של הפריטה על מיתריו של הנבל 

משרה אווירה הממזגת בי ן העכשווי לקדום. 

בשל ה�יבור העמוק והשורשי של העם היהודי לנבל, הציע אהרו ן צבי 

פרופס, ממקימי בית"ר העולמית ומהדמויות הבולטות ב�יי המוזיקה 

בישראל, לקיים בארץ ת�רות נבל בי ן-לאומית. ההצעה נפלה על 

אוזניו הכרויות של ראש הממשלה דאז דוד ב ן-גוריו ן, וכך יצאה לדרכה 

ת�רות הנבל הבי ן-לאומית הראשונה. מאז, במשך שישה עשורים, היא 

מהווה את פסגת העשייה המוזיקלית בת�ום. 

בכל שלוש שנים מתכנסים בתל-אביב-יפו נגני נבל מהמצטיינים בעולם, 

ומביאים איתם אל בירת התרבות של ישראל את מיטב הצלילים 

שמפיק כלי המיתר הקדום. אמנם במשך השנים נוספו ת�רויות על פני 

הגלובוס, אולם זו המתקיימת בתל-אביב-יפו הייתה ועודנה היוקרתית 

וה�שובה בעולם. 

קונצרט הגאלה ה�גיגי, במלאת 60 לת�רות הבי ן-לאומית לנגינה בנבל, 

הוא הזדמנות נפלאה לכנס מעל בימה א�ת את הזוכים בת�רויות 

שנערכו במרוצת השנים. שבע הזוכות מר�בי העולם - מארצות 

הברית, מהולנד, מסרביה, מאוסטרליה, מצרפת, מסי ן - והזוכה 

הישראלי, יפליאו בנגינה של מיטב רפרטואר יצירות הנבל, בליווי 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית. 

השילוב בי ן כלי הנגינה הנפלא ובי ן קדמת הטכנולוגיה שמייצגת העיר, 

צופ ן בתוכו אירוע בלתי נשכ� שבו עבר והווה צופים פני עתיד, המוזיקה 

מפילה בו �ומות, מקרבת לבבות ויוצרת הרמוניה של צלילים ורגשות.

תיהנו!

שלכם,

רון חולדאי

ראש עיריית תל - אביב-יפו

 It has been thousands of years for the harp's enchanted
 sounds to resonate in the air. The harp is the magical poem of
 any ensemble or orchestra. The harp’s soft sound carries its
 listeners to other dimensions and the beauty of playing the
 harp's strings creates an atmosphere that blend the present
and the past.
 Due to the deep rooted connection of the Jewish people to
 the harp, Aharon Zvi Propes, one of the founders of World
 Beitar Movement and a prominent figure in the Israeli music
 scene, offered to hold an International Harp Contest in Israel.
 Prime Minister David Ben Gurion loved the idea and the first
 international harp contest in the world was born. For six
 decades, the Israeli Harp Contest has been the highlight of
musical activity in the field.
 Every three years, the world's most outstanding harpists
 gather in Tel Aviv –Jaffa, bringing with them to Israel's
 cultural capital the fascinating sounds produced by ancient
 string instruments. Although over the years competitions
 have been added across the globe, the one that exists in
 Israel has been and still is the most prestigious and important
in the world.
 The Festive Gala Concert, marking the 60th anniversary
 of the International Harp Contest in Israel, is a wonderful
 opportunity to gather on one stage the winners of competitions
 over the years. The seven winners from around the world -
 from the United States, the Netherlands, Serbia, Australia,
 France, China - and the Israeli winner will be playing pieces
 of the best repertoire of harp compositions, accompanied by
musicians of the Israel Philharmonic Orchestra.
 The combination of the wonderful musical instruments
 and the city's state of the art technology represent an
 unforgettable event, in which the present and the past take
 us into the future, the music is tearing down walls, bringing
hearts together, harmonizing sounds and emotions.

Enjoy!

Yours,
Ron Huldai

Mayor of Tel Aviv-Jaffa
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הקמת ת�רות נבל בינלאומית ב-1959, במלאת עשור למדינת ישראל 

שעדיי ן נל�מה על הישרדותה, הייתה ה�לטה אמיצה .היא הציבה את 

�זונה של  מדינת  ישראל ואת רצונה  העז לתרום לעולם המוסיקה.

שישים שנה מאו�ר יותר אנו גאים בהשיגינו. רוב רובם של גדולי 

הנבלאים  בעולם הינם זוכי הת�רויות שלנו  ומאז קיום הת�רות מעל 

600 נבלאים השתתפו בעשרים הת�רויות שקיימנו ,בהם  נוגנו יצירות 

מקוריות שנכתבו ע”י מל�ינים ישראלים במיו�ד עבור ת�רויות אלו, 

יצירות שהעשירו את רפרטואר הנבל ועולם המוסיקה.

ת�רות הנבל הבינלאומית בישראל שומרת על רמתה ואיכותה גבוהה  

ונ�שבת מאז ועד היום כת�רות ה�שובה, האיכותית  והיוקרתית לכלי 

זה בעולם. 

לציו ן �גיגות ה-60  הזמנו כמה מזוכי הפרס הראשו ן לנג ן הערב 

בקונצרט הגאלה המיו�ד ואנו מודים להם עבור ידידותם ואמונתם בנו. 

יהיה זו ללא ספק מפגש מרגש לכל אוהבי המוסיקה. 

מודים אנו לכל תומכינו ומצפים לעוד שנים של יצירה  עשיה ותרומה 

לעולם הנבל והמוסיקה.

קולט אביטל
יו”ר עמותת הנבל והזמיר

Creating the first International Harp Contest in 1959 when 
Israel was barely ten years old and still fighting for its 
survival was an act of courage. But it represented Israel’s 
vision of its role, and of its strong desire to contribute to the 
world of music. 
Sixty years later, we take stock of our achievements. 
Most of the greatest and best-known harpists in the world 
are the winners of our competitions. Since our inception, 
more than six hundred contestants have participated in 
our twenty contests; they have performed musical pieces 
especially created by Israeli composers, thus enriching the 
harp repertoire and the world of music. The International 
Harp Contest in Israel has maintained its high standards and 
quality and has remained the most important and prestigious 
contest for this instrument in the world. 
To mark our Sixtieth Anniversary we have invited some 
of our first prizewinners to play tonight at our special 
Gala Concert. We thank them for their faithful friendship. 
They will be accompanied by the musicians of the Israel 
Philharmonic Orchestra. This will no doubt be an exciting 
and enriching encounter for all music lovers. 
We are most grateful to all our supporters and are looking 
forward to many more years of creative contribution to the 
world of the harp.

Colette Avital
Chairperson
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 שישים שנה של ת�רויות הנבל הבינלאומיות בישראל אינו דבר המוב ן 

מאילו .

�זונו של אהרו ן צבי פרופס ואומץ לבם של מייסדי הת�רות שהייתה 

הראשונה לנבל במוסיקה העולמית ראויים למלוא ההערכה .מאז 

שנות ה�מישים הביאה כל ת�רות את מיטב נגני הנבל מר�בי העולם, 

צעירים וצעירות, שהפכו לימים לשגרירים של מדינת ישראל כמדינה 

שו�רת תרבות ואמנות .

עולם הנבל �ב �וב של כבוד לת�רות הנבל הישראלית על ה�שיפה 

של עשרות כישרונות, סולנים ועל היותה של הת�רות זרז לייסוד ן של 

עשרות ת�רויות בינלאומיות המתקיימות במדינות שונות .

מסירותם של המייסדים להעשרת עולם הנבל ביצירות �דשות 

של מל�ינים ישראליים היה לשם דבר וכאלה מתנגנות באולמות 

הקונצרטים עם מיטב התזמורות בארץ ובעולם .

אני  מודה למנהלים המוסיקאליים וצוותי העובדים שלאורך שנים 

ידעו לשמור על  הת�רויות גם בעתות של מצוקה ו�וסר ביט�ו ן, 

שלק�ו על עצמם את הא�ריות לשמור על ה�זו ן, לשמור על רעננות 

המ�שבה ועל הרעננות המוסיקלית .

ברכה לשישים הבאות.

יוסי פרוסט
מנכ"ל

Celebrating 60 years of International Harp Contests cannot 
be taken lightly. 
 
Aharon Zvi Propes’ vision and that of the other founders, 
who had the courage to declare the first International harp 
competition ever, should be duly appreciated.
 
Since the 1950th every contest has brought a considerable 
number of leading harpists from all over the world - they 
have turned into ambassadors of Israel, presenting it as a 
country striving for excellence in matters of art and culture.
 
The contest has turned to be a place where leading 
performers and soloists have been discovered and thus it 
also became a catalyst for scores of similar competitions 
elsewhere.
 
The founders, faithful to their vision to enrich the harp 
repertory, have also commissioned new works from Israeli 
composers, and these are played nowadays at concert halls 
in Israel and across the world.
 
Allow me to express my gratitude and appreciation to the 
musical directors and to the loyal team, who despite all 
obstacles and hardships, stood steadfast all along fulfilling 
the founders’ vision to keep a lively musical touch and 
always aspire for a fresh and new approach.

 
 

Yossi Frost
Director
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קשה להאמי ן כי אנו �וגגים שישים שנה לייסודה של ת�רות הנבל 

הבינלאומית שלנו.

חבמהלך ששת העשורים הללו התוודענו למוזיקאים נהדרים רבים, שה�

לו את דרכם בת�רות שלנו.

ברצוני להודות ולברך את 600 המשתתפים, מכל קצוות תבל, שה�לו 

את מסעותיהם המוסיקליים בעשרים ת�רויות הנבל בישראל מאז 

.1959

שנת ה 60- שלנו היא הזדמנות להודות לכל המשתתפים וזוכי הפרסים 

המצטיינים בת�רויות העבר ואנו מברכים אותם על הישגיהם הגדולים. 

אנו רוצים להודות לכל מי שכיהנו ב�בר השופטים הבינלאומי בכל 

השנים - מוזיקאים מצלי�ים ועסוקים מאוד - שהיו מוכנים להשהות את 

הקריירה שלהם ולתרום מזמנם וכישרונם לת�רות כיוו ן שהאמינו שהיא 

�שובה מעל לכל.

אנו מודים מאוד לכל מי שתמך בת�רות הנבל הבינלאומית בישראל 

לאורך השנים. תודה מיו�דת ומכל הלב למעניקי הפרס הראשו ן - סלבי 

וליו ן והילי – בוני הנבלים.

חוא�רונים �ביבים, אנו מתכבדים להודות ולקבל את פני זוכי הפרס הרא

שו ן בת�רויות עבר, שהגיעו ל�גוג אתנו, לנג ן בקונצרט ה�גיגי ולהפוך 

את הקונצרט הזה למיו�ד.

יוליה רובינסקי

נבלאית ראשית,

 התזמורת הפילהרמונית הישראלית

מנהלת אמנותית, 

ת�רות הנבל הבינלאומית בישראל

This year, unbelievably, we are celebrating sixty years since 
the foundation of our Harp Contest.

Over these six decades, we have journeyed together with 
many wonderful musicians, who began their own respective 
careers with us. A contest requires contestants, and, 
consequently, I would like to thank and congratulate the 600 
or so participants from all over the world, who started their 
musical journeys in the twenty harp contests in Israel since 
1959.

As we celebrate our 60th anniversary, we acknowledge 
all the outstanding laureates of our past contests and 
congratulate them on their great achievements.

We want to thank all of our jury members – successful and 
very busy musicians –who were willing to put their careers 
on hold for the Contest because they believed it is above all.
We are very grateful to everyone who has supported the 
Harp Contest in Israel over the years. Special and heartfelt 
thanks goes to the prize-givers and harp builders – Salvi and 
Lyon & Healy.

On this occasion, we are honored to welcome back the First 
Prize winners of past contests, who came to celebrate the 
anniversary with us and to make this concert unique.

Julia Rovinsky
Principal Harpist

Israel Philharmonic Orchestra
Music Director of the International

Harp Contest in Israel

60 יובל ה- 8

ברכות



ברכות לרגל �גיגות ה- 60 של הת�רות!

מדהים ל�שוב שהת�רות הגדולה הראשונה לנבל בעולם קיימת כל 

כך הרבה שנים. בתור בוגרת הת�רות )הת�רות השישית, 1976(, 

אני מבינה אישית כמה �יים של נבלאים צעירים הושפעו לטובה 

מהשתתפות בת�רות הגדולה הזו.

קונגרס הנבל העולמי משתתף אתכם בשלי�ות של לעורר השראה 

בנגני נבל צעירים ולעודד הל�נה של  יצירות �דשות לנבל.

אנו מקווים שרבים מכם יצטרפו אלינו לקארדיף, וויילס, בי ן התאריכים 

24-30 ביולי, 2020, לקונגרס הנבל העולמי הארבעה-עשר שלנו.

 

בכבוד רב,

 

קתי קינזל

יו"ר הדירקטוריו ן

קונגרס הנבל העולמי

Congratulations on the celebration of your 60th anniversary! 

It is amazing to think that the first major competition for 
harp in the world has existed for so many years. As an 
alumna of the competition (Sixth Competition, 1976), I 
understand personally how many young harpists lives 
have been positively affected by taking part in this great 
competition. 

The World Harp Congress shares with you the mission of 
inspiring young harpists and encouraging the composition of 
new music for the harp. 

We hope many of you will join us in Cardiff, Wales, next 
July 24-30, 2020, for our fourteenth Congress.
 
Sincerely yours,
 

Kathy Kienzle
Chair, Board of Directors

World Harp Congress
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Zubin Mehta, President

Nir Barkat 

Mario Falcao

Ida Haendel  

Ron Huldai

Kumiko Inoue

Yoel Levi

Judith Liber

Susanna Mildonian

Emilia Moskvitina

Sergiu Natra

Marielle Nordman

Krzysztof Penderecki

Itzhak Perlman

Marisa Robles

Arie Vardi

Patricia Wooster

זובין מהטה, נשיא

ניר ברקת

מריו פלקאו

אידה הנדל

רון חולדאי

קומיקו אינואה

יואל לוי

יהודית ליבר

סוזנה מילדוניאן

אמיליה מוסקוויטינה

סרג’יו נטרא

מריאל נורדמן

קז’ישטוף פנדרצקי

יצחק פרלמן

מריסה רובלס

אריה ורדי

פטרישיה ווסטר

60 יובל ה- 12

International Honorary Committeeהועדה הבינלאומית לשם כבוד



משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות

עיריית תל אביב – יפו, אגף תרבות ואמנויות

עיריית עכו 

החברה לפיתוח עכו העתיקה בע”מ ועובדיה

קרן סלבי, ארה”ב

חברת ליון והילי, שיקגו, ארה”ב

סלבי נבלים, איטליה

מאראם שטרן, סגן נשיא, הקונגרס היהודי העולמי, בריסל

התזמורת הפילהרמונית הישראלית

רשת מלונות אטלס

 נילי קוניאצ’ני, שוחרי הנבל בישראל

 האופרה הישראלית

The Ministry of Culture & Sport,
Culture Directorate

The Aviv – Jaffa Municipality,
Culture & Art department 

Akko (Acre) Municipality 

The Old Acre Development Company Ltd &
its employees

The Victor Salvi Foundation, USA

Lyon & Healy, Chicago, USA

Salvi Harps Limited, Italy

Maram Stern, Executive Vice President,
World Jewish Congress, Brussels

The Israeli Philharmonic Orchestra  

 Atlas Hotels

 Nili Konieczny, Israel Harp’s Store

 The Israeli Opera
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סוזנה מילדוניאן - בלגיה

SUSANNA MILDONIAN - BELGIUM

לין טרנר - ארה”ב

מרטין ז’ליו ז”ל - צרפת

LYNN TURNER - USA

MARTINE GELIOT (R.I.P.) - FRANCE

CHANTAL MATHIEU - FRANCE

 זוכת הפרס הראשון בתחרות הבינלאומית הראשונה לנבל,
 בישראל, נולדה בשנת 1940 בוונציה. היא למדה נגינה בנבל
 עם ַמְרֶגִריָטה ִצ’יקֹוְנָיאִרי, בקונסרבטוריון ע”ש ֶּבֶנֶדטֹו ַמְרֶצ’לֹו
 בשנת 1962 שבוונציה, שם זכתה, בשנת 1959, בפרס ראשון.
שוב שם  בפריס,  ַז’אֶמה,  פייר  עם  לימודיה,  את   המשיכה 
 זכתה בפרס הראשון. סּוָזָנה היא הנבלאית היחידה שזכתה
הבינלאומיות הנבל  תחרויות  שלוש  בכל  הראשון   במקום 
 הראשיות: בישראל )1959(, בז’נבה )1964( ובפריס )1971(. היא
הופיעה, לראשונה על בימת ַקְרֶנִגי הֹול, בניו יורק, בשנת 1972.
 היא הופיעה עם תזמורות מובילות וביצעה רסיטלים ברחבי
בסיינה. צ’יגיאנה  המוסיקלית  באקדמיה  ומלמדת    העולם, 
בתחרות הבינלאומי  השופטים  בצוות  חברה  הייתה   היא 
בישראל, לנבל,  הבינלאומית  התחרות  של  ה-50   היובל 

בשנת 2009.

First Prize Winner of the 1st International Harp 
Contest in Israel was born in Venice. She studied harp 
with M. Cicognari at the B. Marcello Conservatoire in 
Venice, where she obtained the first prize in 1959. 
In 1962,  further studies with P. Jamet in Paris, 
again rewarded with a first prize. Mildonian is the 
only harpist ever to win a first prize in the three 
most important International Harp Contests: 1959 
in Israel: 1964 in Geneva; 1971 in Paris. She made 
her Carnegie Hall debut in New York in 1972. She 
has performed with many leading orchestras and 
has given recitals all over the world, and teaches 
at the Accademia Musicale Chigiana in Siena. Ms. 
Mildonian was a member of the International Jury 
of the 50th Anniversary International Harp Contest in 
Israel in 2009.

 לין טרנר זכתה בפרס הראשון בתחרות הבינלאומית השנייה
בקונסרבטוריון  .1962 בשנת  בישראל  שהתקיימה   לנבל 
טרנר לין  יתרה.  בהצטיינות  הראשון  בפרס  זכתה   בפריס, 
מנת על  לארה”ב  שבתי  וישראל,  צרפת  “לאחר   מספרת: 
התמניתי,  24 ובגיל  התזמורתית  הקריירה  את   להמשיך 
התזמורת של  הנבלאית  לתפקיד  ריינר,  פריץ  ד”ר  ידי   על 
והחשובים הגדולים  ההרכבים  אחד  שיקגו,  של   הסימפונית 
נתפסות בלתי  והתנסויות  בחוויות  אותי  שהעשירה   בעולם, 
ריקרדו החדש,  המוסיקלי  מנהלנו  עם  בכך  ממשיכה   והיא 
הבינלאומי השופטים  בצוות  חברה  הייתה  טרנר  לין   מוטי.” 
לנבל, הבינלאומית  התחרות  של  ה-50  היובל   בתחרות 

בישראל, בשנת 2009.

Lynne Turner, was awarded the First Prize at the 
Second International Harp Contest in Israel, 1962. 
At the Paris Conservatoire, she was awarded the 
“Premier Prix” with highest honors. Ms. Turner 
says, “After France and Israel, I returned to the 
United States to pursue an orchestral career 
and at age 24, I was appointed to my position as 
harpist with the Chicago Symphony, one of the 
great ensembles of the world, that has provided 
me with unimaginable musical experiences and 
continues to do so, with our new Music Director, 
R. Muti.” Lynne was a member of the International 
Jury at the 50th Anniversary International Harp 
Contest in Israel in 2009.

פייר אצל  ולמדה  נבלאים  למשפחת  נולדה  ז’ליו   מרטין 
 ַז’אֶמה, בקונסרבטוריון של פריס, שם זכתה בפרס הראשון,
השלישית הבינלאומית  הנבל  בתחרות  עשתה  שגם   כפי 
העולם, ברחבי  הופיעה  מאז,   .1965 בשנת   בישראל, 
רבות יצירות  רבות.  תזמורות  עם  וכסולנית   ברסיטלים 
הייתה היא   1978 מאז  לה.  והוקדשו  עבורה  במיוחד   נכתבו 
צרפת של  הלאומית  התזמורת  של  הראשונה   הנבלאית 
 ומוסיקאית מבוקשת על ידי גופים רבים. מרטין ז’ליו לימדה
השופטים חבר  על  נמנתה  היא  פריס.  של   בקונסרבטוריון 
.)1985( בישראל  התשיעית  הבינלאומית  הנבל   בתחרות 

מרטין ז’ליו נפטרה בשנת 1988.

Martine Geliot was born to a family of harpists 
and studied with Pierre Jamet at the Paris 
Conservatory, where she won first prize. Martine 
Geliot was First Prize Winner at the Third 
International harp Contest in Israel in 1965. 
Since then she appeared throughout the world as 
recitalist and soloist with many orchestras. Many 
works were written for her and dedicated to 
her. Since 1978 she was principal harpist of the 
Orchestre National de France and a sought after 
guest artist. She taught at the Paris Conservatory. 
She served at the Ninth International Harp 
Contest in Israel (1985). Martine Geliot passed 
away in 1988.

1959 - 1

1962 - 2

1965 - 3

1970 - 4
 Chantal Mathieu, First Prize Winner of theשנטל מתייה - צרפת

4th International Harp Contest in Israel, is a 
musician and a harpist who’s artistic and human 
qualities are internationally acknowledged. She 
won the First Prize of the Conservatoire National 
Supérieur de Musique of Paris when she was 
only 14 years old, in the class of Jacqueline 
Borot.     Besides the 1st Prize in Israel, she was 
also rewarded with the 1st Prize in Paris, and 
2nd  Prize in Geneva. Chantal  has pursued an 
international career as a soloist and with famous 
orchestras, alongside well-known conductors and 
partners. Ms. Mathieu has served, a few times, on 
the International Jury of the International Harp 
Contest in Israel.

ַשְנַטל ַמְתייה )צרפת( שנטל מתייה, זוכת הפרס הראשון 
היא  לנבל, בישראל,  בתחרות הבינלאומית הרביעית 
והאנושיים  האמנותיים  שכישוריה  ונבלאית  מוסיקאית 
הראשון  בפרס  זכתה  היא  בינלאומית.  להערכה  זכו 
מבקונסרבטוריון הלאומי הגבוה למוסיקה בפריס כשמ

לאו לה 14 שנים, בכיתתה של ז'קלין בֹורֹו. לצד הפרס 
הראשון בישראל, היא גם זכתה בפרס הראשון בפריס 
מובפרס השני בז'נבה. שנטל הצליחה לעצב קריירה בינ

לאומית כסולנית וכן עם תזמורות נודעות לצד מנצחים 
ושותפים מפורסמים. הגב' שנטל מתייה כיהנה, מספר 
הבינ בתחרות  הבינלאומי  השופטים  בחבר  מפעמים, 

לאומית לנבל בישראל.
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הזוכים בפרס הראשון בתחרויות קודמות



Nancy Allen, First Prize Winner of the 
5th International Harp Contest in Israel, in 1973, 
joined the New York Philharmonic in June of 
1999 as Principal Harpist. She maintains a busy 
international concert schedule as well as heading 
the harp departments of The Juilliard School, Yale 
School of Music, and the Aspen Music Festival and 
School. In addition, Ms. Allen appears regularly 
with The Chamber Music Society of Lincoln Center 
and the Orpheus Chamber Orchestra. Ms. Allen’s 
recording of Ravel’s Introduction and Allegro with 
the Tokyo Quartet, received a Grammy Award 
nomination. Ms. Allen studied with Pearl Chertok, 
in New York, Lily Laskine in Paris, and Marcel 
Grandjany, at the Juilliard School. 

ננסי אלן - ארה"ב                                                                                                  זוכת הפרס הראשון בתחרות הנבל הבינ אלן,  מננסי 
הצטרפה   ,1973 בשנת  בישראל,  החמישית,  לאומית 
1999, בממ ביוני יורק,  ניו   לתזמורת הפילהרמונית של 
מעמד נבלאית ראשית. לוח הזמנים הגדוש שלה מוק

דש לקונצרטים בינלאומיים וכן לניהול מחלקת הנבל 
וביה"ס  ֶיל  למוסיקה  בביה"ס  ג'וליארד,  ע"ש  בביה"ס 
גב' אלן מופיעה בקביעות  ַאְסֶּפן למוסיקה.  ופסטיבל 
ועם  לינקולן  באגודת המוסיקה הקאמרית של מרכז 
ה"מבוא  הקלטת  "אורפיאוס".  הקאמרית  התזמורת 
טוקיו,  רביעיית  אלן, עם  גב'  ראוול, של  ואלגרו" מאת 
זכתה בפרס גראמי. ננסי אלן למדה עם ֶּפְרל ֶשְרטֹוק 
בניו יורק, לילי ַלְסִקין, בפריס ומרסל ְגֶראְנַז'אִני בביה"ס 

ג'וליארד. 
NANCY ALLEN-U.S.A.                                                                        

ION IVAN RONCEA-ROMANIA                                                                        

 Ion Ivan-Roncea, the Romanian harpist, First Prizeִאיוון רֹוְנֵצ'יָאה - רומניה
Winner of the 6th  International Harp Contest in 
Israel, 1976, graduated from the National University 
of Music in Bucharest, (as Liana Pasquali's pupil). 
He later studied with Pearl Chertok in New York. 
Roncea is Soloist of the Bucharest G. Enescu 
Philharmonic and Professor of harp at the National 
University of Music in Bucharest. Roncea appeared 
as soloist with major orchestras, and played in many 
prestigious music festivals. He served as a member 
of the Jury of the International Harp Contest in Israel 
in 1988, 1992, and in 2009 he was vice-chairman 
of the Jury of the 17th International Contest in Israel 
– celebrating the 50th anniversary of the Contest 
that he won in 1976. He has been awarded many 
prestigious awards and prizes.

מיֹון ִאיוון רֹוְנֵצ'יָאה, הנבלאי הרומני וזוכה בפרס הראשון בתח
רות הנבל הבינלאומית השישית, בישראל )1976(, הוא בוגר 
האוניברסיטה הלאומית למוסיקה בבוקרסט, כתלמידה של 
יורק.  ליאנה פסקואלי ולמד עם פרופסור פרל צ'רטוק בניו 
רֹוְנֵצ'יָאה הוא סולן התזמורת הפילהרמונית ע"ש ג'ורג' אנסקו 
למוסיקה  הלאומית  באוניברסיטה  לנבל  ומורה  בבוקרסט 
בעיר זו. רֹוְנֵצ'יָאה הופיע, כסולן, עם תזמורות חשובות וכן ניגן 
מבפסטיבלים יוקרתיים רבים. הוא כיהן בצוות השופטים בת

חרות הנבל הבינלאומית, בישראל בשנים 1988, 1992 ובשנת 
הבינמ הנבל  יו"ר חבר השופטים של תחרות  סגן  היה   2009
לאומית ה-17 בישראל – אשר חגגה את יובל ה-50 לתחרות, 

בה זכה בשנת 1976. הוא זכה במגוון פרסים יוקרתיים.

Emily Mitchell, First Prize winner of the 7th 
International Harp Contest in Israel in 1979, has 
earned critical acclaim as “a marvelous harpist, 
who captivates her audiences with playing of the 
utmost delicacy, beauty and subtlety.” She has been 
heard worldwide as a concerto soloist, recitalist, 
and chamber musician. She has toured the world 
and for ten years, was principal harpist for the Eos 
Orchestra working closely with many of today’s 
composers. Ms. Mitchell is a frequent juror for major 
harp competitions, including the International Harp 
Contest in Israel. Emily has recorded with Michael 
Jackson, Carly Simon, and others, performed with 
the historic first Barbara Streisand Tour, with Sting, 
Ray Charles, Bette Midler, and played in film scores 
(Aladdin, Fargo, etc.). and others. 

הבינ הנבל  בתחרות  הראשון  הפרס  זוכת  ִמיְטֶשל,  מֶאִמיִלי 
לאומית השביעית, בישראל, בשנת 1979, זכתה גם בשבחי 
מהביקורת במילים: "נבלאית נפלאה, השובה את קהל מאזי

ניה בנגינה אפופת עדנה, יופי ועידון." היא כבר הופיעה ברחבי 
קאמרית.  ובמוסיקה  ברסיטלים  קונצרים,  כסולנית  העולם 
מהיא סיירה ברחבי העולם ובמשך כעשור הייתה נבלאית רא

ֵאיאֹוס כשהיא פועלת בצמוד לרבים  שונה בתזמורת ע"ש 
תכו לעיתים  מכהנת  ִמיְטֶשל  גב'  בני-זמננו.  המלחינים  ממן 

פות כשופטת בתחרויות נבל חשובות, כולל תחרות הנבל 
עם  היתר,  בין  ִמיְטֶשל הקליטה,  גב'  בישראל.  הבינלאומית 
מייקל ג'קסון, קארלי סימון, ואחרים והופיעה בסיור ההיסטורי 
הראשון עם ברברה סטרייסנד וכן עם סטינג, ריי צ'ארלס, בט 

מידלר וניגנה במוסיקה לסרטים  )"אלדין", "ַפאְרגֹו"( ואחרים.

ֶאִמיִלי ִמיְטֶשל-ארה"ב                                                                                     

EMILY MITCHELL-U.S.A.                                                                    

Alice Giles has been celebrated as one of the 
world’s leading harp soloists. She first attracted 
international notice when she won First Prize in 
the 8th Israel International Harp Contest at the age 
of 21. A Well-known interpreter of Luciano Berio's 
music, she has given many premiere performances 
for her instrument. She has been a guest artist in 
numerous festivals. She performed solo recitals 
and concertos throughout the world. Alice Giles 
has given master classes in the major musical 
centers. Her two main teachers were June Loney 
(Australia) and Alice Chalifoux (USA), as well as 
Lydia Shaxson and Judith Liber. She was on the jury 
for both the 1998 and 2009 International Harp 
Contests in Israel.  

הנבל  מסולניות  כאחת  להכרה  זכתה  כבר  ַג'יְיְלס  ֶאִליס 
המובילות בעולם. היא משכה, לראשונה, את תשומת הלב 
זכתה בפרס הראשון בתחרות הנבל  הבינלאומית, כאשר 
הבינלאומית השמינית, בישראל, כשמלאו לה 21 שנה. כמי 
ֶּבְריֹו,  לּוְצ'ָיאנֹו  של  המוסיקה  של  מעולה  כפרשנית  שידועה 
גב' ַג'יְיְלס הופיעה בביצועי בכורה רבים שנכתבו עבור הנבל 
משלה. היא הוזמנה כאמנית אורחת בפסטיבלי מוסיקה יוק

רתיים רבים. היא הופיעה ברסיטלים סולניים ועם תזמורות 
מנבחרות ברחבי העולם. גב' ַג'יְיְלס מעבירה כיתות אמן במר

כזי המוסיקה החשובים ביותר.  שתי המורות העיקריות שלה 
היו ג'ּון לוִני )אוסטרליה( וַאִליס ַשִליפּו )ארה"בׂ( וכן לידיה ַשְקסֹון 
וג'ודית ליבר. היא כיהנה בחבר השופטים בתחרויות הנבל 

הבינלאומיות בישראל בשנים 1998 ו-2009. 

ֶאִליס ַג'יְיְלס-אוסטרליה                                                                                    

ALICE GILES-AUSTRALIA

1973 - 5

1976 - 6

1979 - 7

1982 - 8
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1985 - 9

1988 - 10

1992 - 11

1995 - 12
1998 - 13

NAOKO YOSHINO-JAPAN

 ַנאֹוקֹו יֹוִשינֹו נחשבת, היום, לאחת הנבלאיות הבולטות ביותר  ַנאֹוקֹו יֹוִשינֹו - יפן
על הבמה הבינלאומית. היא הוזמנה, כסולנית, עם החשובות 
שבתזמורות בעולם ועם המנצחים המפורסמים ביותר. היא 
גם  ומּוכרת  ביותר  היוקרתיים  קבועה בפסטיבלים  אורחת 
זכתה   1994 בשנת  קאמרית.  וכמוסיקאית  כרסיטליסטית 
בכבוד להופיע בווטיקן, בטקס שחזור הקפלה הסיסטינית. 
בין הפרסים בהם זכתה ניתן למנות: פרס שני בתחרות הנבל 
מקום   ,)13 בת  )כשהייתה  ברומא  הראשונה  הבינלאומית 
ראשון בתחרות הבינלאומית התשיעית בישראל )1985(, בה 
יֹוִשינֹו  ַנאֹוקֹו  הייתה המתחרה הצעירה ביותר. הקריירה של 
בפרס  זכייתה  לאחר   ,1985 בשנת  העולם  ברחבי  פרצה 

הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית התשיעית בישראל.

Being one of the most outstanding harpists in the 
international platform today, Naoko Yoshino has 
been engaged, as soloist, with the world’s top 
orchestras and with the most famous conductors. 
She is a  frequent guest at the most prestigious 
Festivals, and is known as a recitalist and chamber 
musician. In 1994, she earned the honor of 
performing at The Vatican to commemorate the 
restoration of the Sistine Chapel. Prizes achieved 
include: 2nd Place – First International Harp 
Contest (Rome), at the age of 13; 1st place – Ninth 
International Harp Contest 1985 (Israel), where 
she was the youngest participant; and many more. 

ִאיַזֶּבל מֹוֶרִטי - צרפת            
הבינ הנבל  בתחרות  הראשון  הפרס  זוכת  מֹוֶרִטי,  מִאיַזֶּבל 
מלאומית העשירית, בישראל, היא אחת הנבלאיות המקסי

פרסים  עטורת  היום.  המוסיקלי  בעולם  ושובות-הלב  מות 
ותארים בתחרויות בינלאומיות בז'נבה, מינכן וישראל, ִאיַזֶּבל 
מוזמנת להופיע באולמות הקונצרטים היוקרתיים ביותר. היא 
מהופיעה, כסולנית, עם תזמורות מפורסמות בעולם. הרפר

טואר הסולני שלה חובק סגנונות מוסיקליים החל מן המאה 
ה-18 ועד לביצוע בכורות עולמיות של היצירות המורכבות 
מוהחדישות ביותר בנות זמננו ומפגינה העדפה לביצוע מוסי

קה קאמרית. הדיסקוגרפיה העשירה והמגוונת שלה זכתה 
יוקרתיים.  בפרסים  המלווה  בתקשורת  מרשימה  להצלחה 
גב' מֹוֶרִטי מקיימת כיתות אמן בכל רחבי העולם ומלמדת 

בקונסרבטוריון הלאומי הגבוה למוסיקה ולמחול בפריס.
ISABELLE MORETTI - FRANCE

Isabelle Moretti, First Prize Winner of the 10th 
International Harp Contest in Israel, is one of the 
most entrancing harpists in the musical world 
today. Crowned with international competition 
prizes in Geneva, Munich and Israel, Isabelle Moretti 
is engaged by the world’s greatest concert halls. 
Isabelle Moretti has performed as a soloist with 
famous orchestras through out the world. Her solo 
repertoire encompasses 18th Century music, up to 
the most complex contemporary world premieres, 
and particularly likes to play chamber music. Her 
rich, varied discography has been accompanied 
by many prestigious prizes. Isabelle Moretti gives 
master classes throughout the world, and teaches 
at the Conservatoire National Supérieur de la 
Musique et de la Danse de Paris. 

MARIE-PIERRE LANGLAMET - FRANCE

Marie-Pierre Langlamet has been principal harpist 
of the Berlin Philharmonic Orchestra since 1993, 
when she was appointed under Claudio Abbado. 
She has been winning international acclaim since 
she was 15, when she won the highest prize at 
the Maria Korchinska competition in the U.K. In 
1992 she won the first prize at the International 
Harp contest in Israel, which is widely regarded 
as the most important for this instrument. She 
has received many other  prestigious awards. In 
2009, she was decorated Chevalier des Arts et 
des Lettres by the French Minister of Culture and 
was awarded Le grand Prix de la ville de Nice in 
2011. She teaches at the Karajan Academy and 
Universität der Künste Berlin. 

בתזמורת  ַמִרי-ְּפֵייר ַלְנְגַלֶמה - צרפת        ראשונה  כנבלאית  כיהנה  ַלְנְגַלֶמה  ַמִרי-ְּפֵייר 
הפילהרמונית של ברלין, מאז 1993, כשמונתה לתפקיד תחת 
שרביטו של ְקַלאּודיֹו ַאָּבאדֹו. מאז מלאו לה 15 שנים, זכתה 
ביותר  הגבוה  הפרס  את  כשקיבלה  בינלאומית  בהכרה 
 1992 בשנת  בבריטניה.  קֹוְרִצ'יְנְסָקה  מריה  ע"ש  בתחרות 
זכתה בפרס הראשון בתחרות הנבל הבינלאומית, בישראל, 
ביותר  החשובה  העולמית  לתחרות  הנחשבת  תחרות 
עבור כלי זה. היא גם זכתה בפרסים רבים נוספים. בשנת 
2009 זכתה בעיטור "אביר האמנויות והספרות" מטעם שר 
התרבות הצרפתי וכן הוענק לה "הפרס הגדול של העיר ניס", 
בשנת 2011. גב' ַלְנְגַלֶמה מלמדת באקדמיה ע"ש ָקאָראָיאן 

ובאוניברסיטה לאמנויות בברלין.  

First Prize was not awarded הפרס הראשון לא הוענק

GWYNETH  WENTINK-THE NETHERLANDS

 Gwyneth Wentink is renowned for her passionate ְגוַויֶנת' ֶוְנִטיְנק-הולנד
performances, amazing range of colors and 
incredible technique. At 28 years of age, she has 
performed solo recitals and solo concertos with 
top orchestras all over the world. In addition to her 
concerto performances, Gwyneth is a dedicated 
chamber musician. In March 2002 she gave her 
debut concert at Carnegie’s Weill Recital Hall. In 
1998 she won the most prestigious Contest of all: 
The International Harp Contest in Israel, where she 
became the youngest contestant ever to win this 
competition and was given the special Gulbenkian 
Prize for the best performance of the Concerto for 
harp and orchestra by R.M. Schafer. 

ְגוַויֶנת' ֶוְנִטיְנק ידועה בהופעותיה הלוהטות, במגוון המדהים של 
צבעים ובטכניקה שלא תאמן. בגיל 28 כבר הספיקה להופיע 
התזמורות  עם  בקונצרטים  וכסולנית  סולניים  ברסיטלים 
המובילות בכל רחבי העולם. במרץ 2002 הופיעה, לראשונה, 
באולם הרסיטלים ע"ש ַוייל, של הַקְרֶנִגי. בשנת 1998 זכתה 
בפרס היוקרתי מכולם: תחרות הנבל הבינלאומית בישראל, 
בה הייתה למתחרה הצעירה ביותר לנצח בתחרות זו ואף 
הטוב  הביצוע  עבור  המיוחד,  גּוְלֶּבְנְקָיאן,  פרס  לה  הוענק 
ביותר לקונצ'רטו לנבל ולתזמורת, מאת ר.מ. ֵשייפר. בחודש 
ההולנדית  המוסיקה  פרס  לְגוַויֶנת'   הוענק    ,2007 אפריל, 
ביותר המוענק  זו, הנחשב לפרס ההצטיינות הגבוה  לשנה 

למוסיקאים בהולנד.

60 יובל ה- 16

הזוכים בפרס הראשון בתחרויות קודמות



2001 - 14

2003 - 15

2006 - 16

2009 - 17

2012 - 18

LETIZIA BELMONDO - ITALY

 In 2001, Letizia Belmondo won the First Prize in theַלִטיְצָיה ֶּבְלמֹוְנדֹו - איטליה
14th International Harp Contest in Israel as well as the 
“Esther Herlitz” Special Prize for the best performance 
of a contemporary piece. She is First Harpist at the 
Opéra Royal de La Monnaie in Brussels and is Professor 
of harp at the “Haute École de Musique de Lausanne” 
(Switzerland). Letizia won an impressive number of 
competitions and awards, in 1999, 2000 and in Israel 
(2001), among others. She has performed, to great 
acclaim, throughout Europe and the United States. 
Letizia served on the Jury of the 17th International 
Harp Contest in Israel, 2009, and appeared in the Gala 
Opening Concert of that Contest celebrating the 50th 
anniversary of The International Harp Contest in Israel 
performing the Concerto in C minor by Henriette Renie 
with the Israel Philharmonic Orchestra, Nir Kabaretti 
conducting. 

הנבל  בתחרות  הראשון  בפרס  ֶּבְלמֹוְנדֹו  ַלִטיְצָיה  זכתה 
הבינלאומית     ה-14, בישראל וכן בפרס המיוחד ע"ש "אסתר 
היא  בת-זמננו.  יצירה  של  ביותר  הטוב  הביצוע  עבור  הרליץ" 
בבריסל  המלכותית  באופרה  ראשונה  כנבלאית  מכהנת 
לוזאן  של  למוסיקה  הגבוה  הספר  בבית  לנבל  וכפרופסור 
)שווייץ(. ַלִטיְצָיה זכתה במספר מרשים של תחרויות ומענקים, 
בשנים 1999, 2000 ובישראל )2001(, בין היתר.  ַלִטיְצָיה הופיעה 
כיהנה  ֶּבְלמֹוְנדֹו  כב'  וארה"ב.  אירופה  ברחבי  רבה  בהצלחה 
בישראל  ה-17,  הבינלאומית  הנבל  השופטים בתחרות  בחבר 
והופיעה בקונצרט הפתיחה של התחרות, שחגגה את   )2009(
יובל ה-50 לקיומה, בנגינת הקונצ'רטו ב-דו מינור מאת ֶהְנִריֶאט 
ֶרְניֶיה, עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בניצוחו של ִניר 

ַקַּבֶרִטי. 

  ַוְרַוָרה ִאיַבנֹוָבה - רוסיה  

VARVARA IANOVA - RUSSIA

 ַוְרַוָרה ִאיַבנֹוָבה זכתה, בגיל 17, בפרס הראשון בתחרות הנבל 
המיוחד  בפרס  וכן  בישראל  עשרה,  החמש  הבינלאומית, 
של  שבח  דברי  "מקאמט".  מעיני,  עמי  של  יצירתו  ביצוע  על 
בקונצרטים  הופעותיה  את  ליוו  כאחד,  והקהל,  המבקרים 
חשובים שהיא קיימה במערב אירופה, רוסיה וישראל. כילדת 
פלא, ביצעה לראשונה את הקונצ'רטו לנבל ולתזמורת מאת 
ַוְרַוָרה  7, עם התזמורת הקאמרית של הקרמלין.  הנדל, בגיל 
פרסים  כולל  לנבל  תחרויות  במגוון  חשובים  בפרסים  זכתה 
ראשונים בצרפת, מוסקבה וישראל. היא הופיעה, כסולנית, עם 

תזמורות יוקרתיות וכסולנית ובמוסיקה קאמרית, 

Varvara Ivanova won the first prize, at the age 
of 17, at the 15th International Harp Contest in 
Israel and also won the special award for her 
performance of Ami Maayani's "Maqamat". Praised 
by critics and audiences alike, she performed in 
major concert venues in Western Europe, Russia 
and Israel. A child prodigy, Ms. Ivanova had her first 
major performance of Handel’s “Concerto for harp 
and Orchestra” at the age of 7, with the Kremlin 
Chamber Orchestra. Varvara has been awarded 
major prizes in numerous harp competitions, 
including first prizes in France, Russia and 
Israel. She has also performed as a soloist with 
many prestigious orchestras, as well as solo and 
chamber music. 

SIVAN MAGEN - ISRAEL 

ANAIS GAUDEMARD - FRANCE 

 ִסיַון ָמֶגן - ישראל

 אנאיס גודמאר - צרפת

 Praised by the press as a “great musician who 
happens to be a harpist”, Sivan Magen is the 
only Israeli to have ever won the International 
Harp Contest in Israel. A recent winner of the 
Pro Musicis International Award and the 2012 
Award Winner of the Borletti-Buitoni Trust – the 
first harpist to have been awarded that honor. 
He performed recitals in prestigious centers such 
as Carnegie’s Weill Hall, and in Israel including 
the world premiere of Haim Permont's "Aviv" 
Concerto with the Israel Philharmonic, among 
others. Mr Magen is a founding member of the 
Israeli Chamber Project and the 2011-12 season 
marked the debut of his new trio with flutist M. 
Piccinini and violist K. Kashkashian. Sivan holds a 
Premier Prix of the Paris Conservatory

ה-16  הבינלאומית  הנבל  בתחרות  הראשון  זוכה הפרס  הוא  ָמֶגן  ִסיַון 
בישראל. הוא הישראלי הראשון שזכה, בתחרות זו מאז היווסדה ב- 1959.  
ב-2009 זכה גם בפרס הבינלאומי "ְּפרֹו מּוִזיִצ'יס, בניו יורק ונבחר להיות 
הנבלאי הראשון הזוכה בפרס היוקרתי של קרן ּבֹוְרֶלִטי-ּבּויטֹוִני בלונדון. 
סיון הופיע כסולן ברסיטלים בארה"ב, דרום אמריקה, אסיה, ישראל 
ואירופה )כולל בנגינת ביצוע הבכורה העולמית של הקונצ'רטו "אביב" 
מאת חיים ֶּפְרמֹוְנט, עם הפילהרמונית הישראלית(, וברסיטלי בכורה 
מוסיקה  נגן  הוא  מגן  יורק. מר  בניו  ובקרנגי-הול  בלונדון  בוויגמר-הול 
קאמרית נלהב אשר הופיע בפריס, ניו יורק וירושלים, מאז 2007, סיון 
נמנה עם מייסדי "פרויקט המוסיקה הקאמרית הישראלית" ובשנת 2011 
זכה הפרויקט בפרס ההרכב המצטיין, מטעם משרד התרבות בישראל. 
בשנת 2001, השלים סיון את לימודיו עם ֶז'ְרֶמן לֹוֶרְנִציִני, בצרפת ולאחר 
מכן הצטרף לכיתת הנבל של ִאיָזֶּבל מֹוֶרִטי בקונסרבטוריון של פריס, 

שם סיים עם "הפרס הראשון". 

  First Prize was not awarded   הפרס הראשון לא הוענק

מבין  מיידי  באופן  זרחה  גודמאר  אנאיס  בינלאומית,  סולו  נבלאית 
בתחרות  הראשון  בפרס  זכתה  היא  דורה.  בני  למקצוע,  עמיתיה 
בפרס  וזכתה   ,2012 בשנת  בישראל  היוקרתית  הבינלאומית  הנבל 
מיוחד לפרשנותה ליצירה "כתרו של אדריאן" שנכתבה על ידי מורי 
שפר. מאז, אנאיס גודמאר זכתה לכבוד לשתף פעולה עם תזמורות 
כגון תזמורת לוצרן, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, התזמורת 
הסימפונית הישראלית, התזמורת הקאמרית של לוזאן והתזמורת של 
ליון. כל אלה, תחת ניצוחם של קלאודיו אבאדו, לאונארד סאאלקין, 
קאזושי אונו, ניר קבארטי. אנאיס גודמאר מוזמנת להופיע ברסיטלים 
הונגריה  שוויץ,  גרמניה,  איטליה,  ישראל,  קנדה,  בסין,  אמן  וכתות 
דעה  על  למחוק  מנת  ועל  לנבל  שליחות  תחושת  מתוך  וארה"ב.  
קדומה על הכלי, היא מקפידה על רפרטוארים מגוונים ככל האפשר. 
מוזיקה קלאסית לצד מוזיקה מודרנית, אשר שליטתה בה הביאה 

אותה לעבוד עם מלחינים כגון פיליפ הרסאנט וטריסטן מורל.

An internationally recognized soloist, Anaïs 
Gaudemard quickly stood out in the musical world 
among the best current harpists. She won the First 
Prize at the prestigious International Harp Contest 
in Israel in 2012, and the special award for the best 
interpretation of The Crown of Ariadne by Murray 
Schafer. Since then, Anaïs Gaudemard has the privilege 
to collaborate with orchestras such as the Lucerne 
Festival Orchestra, the Israel Philharmonic Orchestra, 
the Symphony Orchestra of Israel, the Orchestre de 
Chambre de Lausanne, the Orchestre National de 
Lyon; under the direction of Claudio Abbado, Leonard 
Slatkin, Kazushi Ono, Nir Kabaretti.
'Laureate of the Fondation d’Entreprise Banque 
Populaire' since 2014, this grant allows her to pursue 
this commitment in the creation and the command of 
works for the harp
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First Prize Winners of Past Competitions



2015 - 19

2015 - 19

 YUYING CHEN - CHINA

 LENKA PETROVIC - SERBIA

יוינג צ׳ן - סין

לנקה פטרוביץ׳ - סרביה

יו יינג צ'ן הינה זוכת הפרס הראשון בתחרות הנבל הישראלית ה-19 
בשנת 2015, כמו כן זכתה בפרס הנגינה הטובה ביותר בקטגוריה 
המוסיקלית הצרפתית. בנוסף זכתה בתחרות הנבל בליל צרפת 
בשנת 2006, בתחרות נבל הזהב בסנט פטרסבורג ב-2009  וזוכת 

הפרס הרביעי בתחרות הנבל הבינלאומית האמריקאית ב-2013.
היום יו יינג צ'ן היא הנבלאית הראשית של התזמורת הפילהרמונית 
ילידת שנחאי, החלה לימודי פסנתר בגיל שלוש  של שנחאי. היא 
היסודי  בביה"ס  צ׳אנג,  דו  לי  עם  נבל  לימודי  החלה  תשע  ובגיל 
והחטיבה המסונף לקונסרבטוריון למוסיקה של שנחאי. לאחר מכן 

המשיכה עם פרופסור ג׳יסון צ׳אנג באותו מוסד. 
בזמן לימודיה היא לקחה כיתות אמן עם המורים הבאים:

ווילי פוסטמן, איזבל פרין, קרול מקלפלין, קסביאר דה מאיסטר, 
יאנה בוסקובה, הלגה שטורק ואליזבט פומטאן-בינוש

 Yu Ying Chen is the first Prize Winner of the 19th Israel
 International Harp Contest (2015) as well as winner
 of its French music category. She has also won the Lille
 Harp Competition in Lille France (2006), the Golden
 Harp Competition in St. Petersburg Russia (2009),
 and she won the fourth prize at the USA International
.Harp Competition 2013

 Yu Ying is the principle harpist of the Shanghai
 Philharmonic Orchestra was born in Shanghai China.
 She started to play piano at three and at the age of
 nine, she began her harp studies with Li Duo Chang at
 the primary and middle school affiliated to Shanghai
 Conservatory of Music and later with Professor Jason
 .Chang of Shanghai Conservatory of Music
 She also took master classes with Willy Postma,
 Isabelle Perrin, Carrol McLaughin, Xavier de Maistre,
 Jana Bouskova, Helga Storck and Elisabeth Fontain
 .Binoche during her study

Harpist Lenka Petrović is the first prize winner of the 
prestigious 20th International Harp Contest in Israel 
in 2018 and is the first Serbian to win this prize. 
Additionally, she was awarded the Irina Kaganovsky 
prize for the best performance of Bedrich Smetana/
Trnecek: Moldau at the same competition. A 
passionate soloist, Lenka is committed to performing 
a mixture of the traditional harp repertoire alongside 
transcriptions of non-harp works, showcasing the 
versatility of the harp. 
Highlights of the 2018-2019 season included solo 
recitals in China, Argentina, Italy and the USA as a 
result of her first prize at the International Harp 
Contest in Israel. Lenka has performed at international 
harp festivals in Moscow, Zagreb and Belgrade and 
was featured at the Young Talent Concert at the 2017 
World Harp Congress in Hong Kong.
Born in Belgrade, Serbia in 1995, Lenka began 
learning the harp at age 8. In 2017, she received a 
Bachelor’s degree in harp performance from the 
Academy of Arts in Novi Sad, where she studied 
with Staša Mirković Grujić. In 2019, Lenka received 
a Master’s degree from The Juilliard School, studying 
with New York Philharmonic’s principal harpist Nancy 
Allen.

מזוכות  אחד  ונבלאי  נבלאיות  משבע  אחת  היא  פטרוביץ'  לנקה 
התחרות לאורך השנים, שינגנו בקונצרט החגיגי לכבוד שישים שנה 
12 בדצצ -לתחרות הנבל הבינלאומית בישראל. הקונצרט יתקיים ב
מבר במשכן האופרה הישראלית בתל אביב. לכבוד הוא לנו לארח 

אותה שוב!
צהנבלאית לנקה פטרוביץ' זוכת הפרס הראשון בתחרות הנבל הבינ

לאומית בישראל בשנת 2018 היא הסרבית הראשונה שזכתה בפרס 
זה. באותה תחרות זכתה גם בפרס אירינה קגנובסקי עבור הביצוע 
 Bedrich( סמטנה/טרנסק  בדריך  מאת  מולדאו  של  ביותר  הטוב 

) Smetana/Trnecek : Moldau
לנקה, סולנית מלאת תשוקה ולהט מבצעת שילוב של יצירות נבל 
צמסורתיות ועיבודים של יצירות שלא נכתבו עבור הנבל, דבר המו

כיח את הרב-גוניות של הכלי.
איטליה  ארגנטינה,  בסין,  רסיטלים  כלל   2018-2019 עונת  שיא 
צוארה"ב וכל זאת בזכות זכייתה בתחרות הנבל הבינלאומית היש

ראלית ה-19.
לנקה הופיעה בפסטיבלים הבינלאומיים לנבל במוסקבה, זאגרב 
צובלגרד והופיעה בקונצרט לאומנים מוכשרים בקונגרס הנבל העו

למי ב-2017 בהונג קונג.
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A mega harp-performance



INTERNATIONAL HARP 
CONTEST IN ISRAEL, 
CELEBRATING ITS 

60TH ANNIVERSARY
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CONGRATULATIONS! מזל טוב!



ת�רות הנבל הבינלאומית בישראל, הת�רות הראשונה בעולם לנבל, 

נוסדה בשנת 1959 ע”י אהרו ן צבי פרופס. מר פרופס ייסד גם את 

הפסטיבל הבינלאומי למקהלות  והפסטיבל הבינלאומי למוסיקה. �לומו 

היה להביא ארצה אומנים מוכשרים שייק�ו �לק בהוויה המוסיקלית 

העשירה בישראל.

כשמר פרופס גילה שאי ן בעולם ת�רות בינלאומית לנבל , ב�ר בכלי 

שכל כך מזוהה עם המלך דוד,  למיזם שלו.  מקורו של הנבל אכ ן 

במזר� התיכו ן. נבלים עתיקים , בני למעלה מ-3000 שנה, התגלו 

בעירק )מסופוטמיה העתיקה( מצרים, יוו ן העתיקה ובמגידו בישראל 

הקדומה. הנבל המודרני וישראל �ד הם. פרופס הצלי� למקם את 

ישראל בלבבות נבלאים ומוסיקאים בר�בי העולם. 

כמנהלת המוסיקלית של הת�רות במשך 35 שנה היתה זו א�ריותי 

וזכותי הגדולה להמשיך את דרכו. י�ד עם נשיא הכבוד, מאסטרו זובי ן 

מהטה, עם מנהלת הת�רות, אסתר הרליץ ויו”ר ההנהלה, השופט 

יצ�ק שילה, מוסיקאים ישראלים רבים  ותרומות נדיבות ה ן מישראל 

וה ן מ�ו”ל ובעזרת ן המסורה של המזכירות, עטרה ברגר ועליזה גונדור, 

הת�רות גדלה ומטרתו של מייסדה הושגה. כיום מוטלת הא�ריות על 

המנהלת המוסיקלית יוליה רובינסקי ויו”ר ההנהלה קולט אביטל. 

נבלאים מובילים מכל העולם מוזמנים לשמש ב�בר השופטים הבינ”ל 

של הת�רות. הת�רות הישראלית מעודדת כתיבת יצירות �דשות 

מקוריות לנבל. �וקי הת�רות מ�ייבים כל מת�רה לנג ן יצירה ישראלית 

מקורית שהוזמנה במיו�ד לאותה הת�רות.  כל מתמודד הוזמ ן להביא 

ב�ירה �ופשית של יצירה בת-זמננו מארצו של המתמודד. בזכות 

תרומתה הנדיבה במשך שנים ארוכות של הנבלאית היפנית יוקו 

נאגאה צ’סקינה נהנתה הת�רות מהשתתפות התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית בקונצרטי הסיום, השלב הא�רו ן בת�רות. 

מאז 1959 ת�רות הנבל הבינלאומית בישראל מתקיימת א�ת לשלוש 

שנים. באוקטובר 2009 �גגה הת�רות את יובלה ה- 50  בקונצרט 

גאלה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצו�ו של ניר קאברטי. 

הקונצרט התקיים באולם ע”ש פרדריק מא ן, היכל התרבות, בתל אביב. 

שמונה זוכי פרס ראשו ן הופיעו כסולנים עם התזמורת באירוע �גיגי זה. 

היסטוריה זו מביאה את הת�רות לשנתה ה-60. זוכי שישים שנות 

הת�רות הינם סולני נבל מובילים בעולם המוסיקה וביניהם זוכה הפרס 

הראשו ן בת�רות 2006 סיו ן מג ן ישראלי מירושלים. 

ת�רות הנבל הבינלאומית זוכה לכבוד ונהנית מתרומתה הנדיבה 

 Salvi-משיקגו, וויקטור סאלבי מLyon & Healy  ותמיכתה של �ברת

 Harps איטליה. הפרס הראשו ן הנתרם ע”י Lyon & Healy ,  בוני נבלים 
ידועים בעולם,  כולל נבל  קונצרטנטי מוזהב ומפואר שנבנה במיו�ד 

עבור הזוכה בת�רות הבינלאומית בישראל. 

הת�רות מודה לממשלת ישראל , למינהל התרבות, לבוני נבלים שונים, 

ל�ברות וי�ידים בישראל וב�ו”ל על תמיכתם הנאמנה והמתמשכת.

למרות שת�רות הנבל הבינלאומית בישראל כבר לא הת�רות 

הי�ידה בעולם, היא נשארה יי�ודית בהצטיינותה ויוקרתה קובעים את 

הסטנדרטים הגבוהים לנגני הנבל וממקדת את תשומת לבו של  העולם 

למסורת המוסיקלית בישראל. 

יהודית ליבר 

נגנית נבל ראשית בתזמורת הפילהרמונית הישראלית

)1963-2000(

מנהלת מוסיקלית של ת�רות הנבל הבינלאומית הישראלית

 )1965-2000(

60 שנה לתחרות 
הנבל הבינלאומי 

בישראל
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The International Harp Contest in Israel, the first competi-

tion in the world to be held for the harp, was launched in 

1959 by Aharon Zvi Propes. Mr. Propes, also founder of the 

International Festival of Choirs and the International Music 

Festival, dreamed to bring gifted young artists to Israel to 

participate in the rich musical experience of Israel.  

When he discovered that no International Harp Contest for 

Harp existed in the world, Mr. Propes chose the harp, the 

instrument so closely identified with King David, for his 

project. The harp’s origins are indeed in the Middle East. 

Ancient harps, over 3000 years old, were found in Iraq 

(the ancient Mesopotamia), in Egypt, ancient Greece and in 

Megiddo, in ancient Israel. The modern harp and Israel have 

become synonymous. Propes has succeeded to place Israel 

in the hearts of harpists and other musicians around the 

world.

As Artistic Director of the Contest for 35 years, it was my 

responsibility and great pleasure to follow his lead. To-

gether with Contest Director, Esther Herlitz and Chairman 

of the Public Board, Judge Itzhak Shiloh, along with many 

Israeli musicians and generous donors in Israel and abroad, 

with dedicated service of secretaries Atara Berger and Alisa 

Gondor, the Contest grew and achieved the founder’s goal. 

Today this responsibility lies with Artistic Director, Julia 

Rovinsky and Chairman of Public Board, Colette Avital. 

Leading harpists from around the globe are invited to serve 

as members of the International Jury. The Contest has 

also encouraged composition for the harp. It commissions 

an Israeli work for each contest and required that each 

contestant perform a contemporary free choice composition 

from his/her country. Thanks to the generous contribution 

of the Japanese harpist, Yoko Nagae Cescina, for many 

years the Contest enjoyed the participation of the Israel 

Philharmonic Orchestra in the Final Stage. 

Since 1959, the International Contest in Israel has taken 

place every three years. The Contest celebrated its 50th 

Anniversary in October 2009 with Maestro Zubin Mehta 

serving as Honorary President. A Gala Concert with the 

Israel Philharmonic Orchestra, conducted by Nir Kabaretti, 

opened the celebrations at the Mann Auditorium in Tel Aviv. 

Eight Prize winners performed as soloists with the IPO on 

this festive occasion. This history brings the Contest to its 

60th Anniversary.  Our winners over the past 60 years are 

today’s leading solo harpists. Among them is the first prize 

winner of 2006, Sivan Magen, an Israeli from Jerusalem.

The International Harp Contest appreciates and enjoys the 

generous support, sponsorship and contribution by Lyon and 

Healy Harps in Chicago and Victor Salvi of Salvi Harps.  The 

First Prize, offered by Lyon and Healy, harp builders of the 

world, includes a Gold Concert Grand Harp custom built for 

the winner of the International Harp Contest in Israel.

 

The Contest is grateful to the Israel Government, the 

Culture Directorate, to various harp builders and to 

foundations and individuals in Israel and abroad for their 

continuing and steadfast support.

Although the International Harp Contest in Israel is no 

longer the only harp competition in the world, it remains 

unique in its excellence and prestige, setting the standard 

for harp performance, and focuses world attention on the 

rich tradition of music in Israel.

Judith Liber

Principal Harpist of Israel Philharmonic Orchestra 

1963 – 2000) retired.

Artistic Director, International Harp Contest in Israel

(1965 – 2000) retired.

THE INTERNATIONAL HARP CONTEST IN ISRAEL

60 years 
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לין טרנר, ארה"ב - תחרות שנייה, 1962    
מוריס ראוול )1875 - 1937(

" מבוא ואלגרו" לנבל, �ליל, קלרינט ורביעיית כלי קשת

שנטל מתייה, צרפת - תחרות רביעית, 1970 
גבריאל פְּיֶרְנֶה )1937-1863(

"קטע קונצרטי", לנבל ותזמורת, אופוס 39

אמילי מיטשל, ארה"ב - תחרות שביעית, 1979 
גָרִי שוֹקֶר )נולד ב 1959-(

ִ'ינְג", לנבל ותזמורת קאמרית. ביצוע בכורה עולמית ִי ג "י

גווינת' ונטינק, הולנד - תחרות שלש עשרה, 1998  
פול פטרסו ן )נולד 1947(

"קוֹרֵי עַכָּבִיׁש" לנבל ולכלי קשת, אופוס 113

סיון מגן, ישראל - תחרות שש עשרה, 2006 
�וֹאָקִי ן רוֹדְרִיגוֹ )1901 – 1999(

פרק שני מתוך "קוֹנְסִיֶרְטוֹ דֶה אָרֳנְ�וּאֶז" 

אֲנָאִיס גוֹדְמָאר, צרפת - תחרות שמונה עשרה, 2012 
ֶ ן בּוּאָלְדְיְה )1834-1775( פְרַנְסוּאָה אַדְרִיי

פרק ראשו ן מתוך קונצ'רטו ב-דו מז'ור, לנבל ולתזמורת, אופוס 77

לנֶקְהָ פֶּטְרוֹבִיץ', סרביה - תחרות עשרים, 2018 
רַיינְהוֹלְד גְלִייֶר )1875 – 1956(

פרק ראשו ן מתוך קונצ'רטו ב-מי במול מז'ור לנבל ולתזמורת, אופוס 74

התקווה

קונצרט חגיגי
לציון  60 שנה לתחרות הנבל הבינלאומית בישראל

יום חמישי, 12.12.2019, בשעה 20:00, בית האופרה - המשכן לאמנויות הבמה

נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית
איל עין-הבר, מנצח
יפתח מזרחי, מנחה

תכנית הערב
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Lynn Turner, U.S.A, Second Harp Contest, 1962
Maurice Ravel -Introduction and Allegro for Harp, Flute, Clarinet and Strings

 

 Chantal Mathieu, France, Fourth Harp Contest, 1970
Gabriel Pierné-Morceau de concert op.39, for Harp and orchestra

 

 Emily Mitchell, U.S.A, Seventh Harp Contest, 1979
Gary Schocker-"Yi Jing" for Harp and Chamber Orchestra. World premiere

 

Gwyneth Wentink, the Netherlands, Thirteenth Harp Contest, 1998
Paul Patterson-Spiderweb for harp and strings

 

 Sivan Magen, Israel, Sixteenth Harp Contest, 2006
  Joaquín Rodrigo-Concierto de Aranjuez, 2nd mvm

 

 Anaïs Gaudemard, France, Eighteenth Harp Contest, 2012
François Adrien Boieldieu - Concerto for Harp and Orchestra in C major, 1st mvm

 

  Lenka Petrovich, Serbia, Twentieth Harp Contest, 2018
 Reingold Gliere-Harp concerto in E-flat major, Op. 74, 1st mvm

HATIKVA

 GALA CONCERT
60th Anniversary of the International Harp Contest in Israel

Thursday, 12 December 2019 at 20:00, at the Israeli Opera House

Musicians of the Israel Philharmonic Orchestra
Eyal Ein-Habar, conductor
 M.C. Yiftach Mizrachi

THE PROGRAM
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איל עין-הבר 
�ליל ן ומנצ�

איל עי ן-הבר, ששימש במשך קרוב ל20 שנה בתפקיד המשנה 

ל�ליל ן הראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית , מכה ן מאז2016  

כפרופסור ל�ליל בבית הספר הגבוה למוסיקה במונסטר, גרמניה.

עי ן-הבר זכה במלגות של קר ן התרבות אמריקה-ישראל בי ן השנים 

1983 - 1996 ובפרס פרנסואה שפירא ב- 1996. כמו כ ן זכה בפרסים 

בת�רויות בינלאומיות ל�ליל בהולנד )1992(  וביפ ן )1993(.

איל עי ן-הבר מופיע בקביעות כסול ן וכמנצ� עם כל התזמורות 

ה�שובות בישראל, לרבות התזמורת הפילהרמונית הישראלית, כמו 

גם עם תזמורות שונות בר�בי העולם. הוא גם מרבה לנג ן בהרכבים 

קאמריים וברסיטלים בפסטיבלים ובסיורי קונצרטים בארץ וב�ו”ל 

ומנ�ה כתות-אמ ן בקורסים בי ן לאומיים.

הופעותיו הרבות מתפרשות על פני כמה יבשות - מישראל ואירופה ועד 

לארה”ב, קנדה ואמריקה הדרומית. 

לא�רונה אף הוזמ ן לשפוט בת�רות ה�ליל הבינלאומית בז’נבה,  אשר 

�גגה 75 שנה.

ב 2008 הופיע כסול ן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית ת�ת 

שרביטו של גוסטבו דודמל. הקונצרטים התקיימו בישראל  ובסיור 

בארצות הברית בקרנגי הול )ניו יורק(, בניו ג’רזי, פילדלפיה, סא ן דייגו 

ולוס אנג’לס. הביקורת היללה בסיור זה את שני האמנים - עי ן-הבר 

ודודמל.

בי ן הופעותיו על בימות העולם נימנות התזמורת הסיפונית של 

צ׳סטו�ובה )פולי ן(, תזמורת האופרה הלאומית לור ן )צרפת(, תזמורת 

הנוער “ריאס” בברלי ן, סול ן-מנצ� עם התזמורת הסימפונית הלאומית 

של קולומביה, ה”קאמרטה נורדיקה” בשבדיה, התזמורת הסימפונית 

של אוניברסיטת קונספציו ן בצ’ילה והתזמורת הפילהרמונית קאליש 

בפולי ן.

 ניצ� על מרבית התזמורות בישראל, לרבות התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית.

איל עי ן-הבר הינו �בר-מייסד ב�מישייה הישראלית לכלי נשיפה אתם 

הוציא לאור שלושה תקליטורים.

כמו-כ ן הקליט ארבעה תקליטורים עם אנסמבל ה�לילים הישראלי. את 

תקליטיו אפשר למצוא ב�ברות:

Centaur Records )USA( , Meridian )England( , IMI )Israel(  וא�רים.
התקליטור “It Takes Two to Trio”, עם האבוב ן דודו כרמל -זכה 

לביקורות נלהבות במדריך התקליטורים של ארה”ב ובעתו ן של אגוד 

ה�לילנים הבריטי.

EYAL EIN-HABAR
FLUTIST/CONDUCTOR

Flutist-conductor Eyal Ein-Habar, former first chair player of 

the Israel Philharmonic Orchestra (1997-2014), was born in 

Israel.  

Since he left the orchestra as a flute player, he has become 

the Head of the Orchestral training programm at the 

Buchmann-Mehta School of Music as well as Music Director 

of the Classica Orchestra Rehovot and the Israel Flute Choir. 

Since 2016 serves as Flute Professor at the 

Musikhochschule Münster, Germany.

Eyal is a winner of the 1992 Scheveningen International 

Flute Competition, Holland, the 1996 Francois Shapira 

Competition, Israel, and a prize winner of the 1993 Kobe 

International Flute Competition, Japan. He is a recipient of 

America-Israel Cultural Foundation Scholarships (1983-

1996). 

Eyal appears regularly both as a soloist and as a conductor 

with all the major Israeli orchestras, as well as with various 

orchestras around the world. He gives international recitals 

and master-classes and has appeared in chamber music 

festivals and concert tours in Israel, Europe, North and South 

America and Canada. He was recently a jury member of the 

Concours de Genève,  celebrating  its 75th anniversary.

He was the featured soloist on the IPO’s USA tour in 

November 2008, performing Bernstein’s Halil in New York’s 

Carnegie Hall, as well as in New Jersey, Philadelphia, San 

Diego and Los Angeles. Flutist Eyal Ein-Habar and conductor 

Gustavo Dudamel received rave reviews on this tour. 

Eyal Ein-Habar is a founding member of the Israel Woodwind 

Quintet as well as the Israel Flute Choir. He has recorded 

chamber music with the Quintet, with the Israel Flute 

Ensemble and others. His recordings can be found on 

Centaur Records (USA), Meridian (England), IMI (Israel) 

and other labels. His CD, “It Takes Two to Trio” (Centaur 

Records) – with trios for flute, oboe and keyboard – was 

highly acclaimed by the American Record Guide and by Pan 

Magazine of the British Flute Association.
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לין טרנר )ארה”ב(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית השנייה בישראל, בשנת 1962

לי ן טרנר הצטרפה לתזמורת הסימפונית של שיקגו ב-1962 זמ ן קצר 

לא�ר זכייתה בפרס הראשו ן בת�רות הנבל הבינלאומית בישראל 

)האמריקאית הראשונה(.

לי ן נולדה בסנט לואיס, בגיל ארבע עברה לשיקגו ובגיל שמונה ה�לה 

בלימודי פסנתר בהדרכתה של אמה. אביה היה כנר בתזמורת 

הסימפונית בשיקגו במשך עשרים ושתיים שנים.

בגיל עשר הכיר לה אביה את הנבל שהפך לכלי הנגינה המועדף עליה, 

וכבר בגיל ארבע עשרה הופיעה לראשונה עם התזמורת הסימפונית 

של שיקגו והייתה הנגנית המרכזית בסדרה של קונצרטים לנוער. 

טרנר למדה עם אלברטו סלבי בשיקגו ועם פייר ג’אמל בקונסרבטוריו ן 

בפריס. לא�ר סיומה את לימודיה בהצטיינות יתרה, בגיל עשרים וא�ת, 

�זרה לשיקגו והייתה למוסיקאית הצעירה ביותר בתזמורת, שהיא 

מהגדולות בארה”ב. 

לי ן הופיעה כסולנית בתזמורות והרכבים שונים בר�בי העולם כולל 

התזמורת הפילהרמונית הישראלית, בתזמורת בפסטיבל סיאנה 

ועם �מישיית כלי נשיפה. היא בקרה בבתי ספר רבים כ�לק 

מתוכנית �ינוכית של התזמורת בשיקגו. הייתה �ברה בפקולטות של 

אוניברסיטת דה-פול וקולג’  לייק-פורסט.

ב�גיגות ה�מישים של ת�רות הנבל הישראלית ניגנה בקונצרט הגאלה 

בירושלים בה לק�ו �לק, כמוה, זוכי פרס ראשו ן בת�רויות לדורותיהם. 

לי ן הוזמנה ו�זרה לארץ לת�רות ה-17 בה שימשה כשופטת, כמו גם 

בת�רות הנבל הראשונה שהתקיימה בוונקובר ב-2017.

אמנים נוספים ממשפ�תה הם א�יה ריצ’רד - נג ן נבל וסול ן בתזמורת 

ויניפג מאז 1977, בנה בנט במאי סרטים דוקומנטריים מוערך ובתה 

ר�ל מעצבת פנים.

זו עונתה ה-57 של לי ן עם התזמורת הפילהרמונית של שיקגו!

Lynne Turner joined the Chicago Symphony Orchestra in 1962, 

shortly after becoming the first American to win first prize in 

the International Harp Contest in Israel. Born in Saint Louis, she 

moved to Chicago at the age of 4 and started piano lessons with 

her mother, Evelyn, at the age of 8. Her father, Sol Turner, was a 

violinist in the CSO for 22 years; when she was 10, he introduced 

her to the harp, which became her chosen instrument. She first 

performed with the CSO at the age of 14, when she was the 

featured soloist in a series of youth concerts. 

Turner studied with Alberto Salvi in Chicago and Pierre Jamet at the 

Paris Conservatory, graduating with highest honors and earning the 

premier prix, première nommée, hors concours. After completing her 

studies in Paris, she auditioned for CSO music director Fritz Reiner. 

She was 21 when she joined the CSO, the youngest musician 

in a major American symphony at that time. She has appeared 

worldwide as soloist with orchestras and ensembles including the 

Israel Philharmonic, the Sienna Festival Orchestra, and the New 

York Woodwind Quintet; visited scores of schools as part of the 

CSO’s educational outreach program; and served on the faculties of 

DePaul University and Lake Forest College. In celebration of Israel’s 

50th anniversary, Turner performed at a gala concert in Jerusalem 

featuring first-prize winners of the Israel competition. She returned 

to Israel as a judge for the 17th International Harp Contest and was 

a juror for the inaugural Vancouver International Music Competition 

in 2017.

Other artists in Turner’s family include her brother Richard, 

principal harp of the Winnipeg Symphony Orchestra since 1977; 

her son Bennett, an award-winning documentary filmmaker; and 

her daughter Rachel, a decorator and interior designer. Turner is 

currently in her 57th season with the Chicago Symphony.

LYNNE TURNER (USA)
First Prize Winner of the

 2nd International Harp Contest in Israel, 1962
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שנטל מתיו )צרפת(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית הרביעית בישראל, בשנת 1970

שנטל מתיו זכתה בפרס הראשו ן מטעם הקונסרבטריו ן של פריס כבר 

בגיל 14, הפרס הראשו ן בת�רות הנבל הבינלאומי בישראל, מקום 

 Concours-ובפרס השני ב Concours International Guilde ראשו ן בת�רות

of Execution Musicale בג'נבה.
שנטל נולדה בליל צרפת, וברבות השנים פית�ה קריירה בינלאומית 

מזהירה. היא מוזמנת לתזמורות הטובות ביותר כולל הפילהרמונית 

של ברלי ן, תזמורת Sinfonietta de la Suiss  Romande וא�רות, ומופיעה 

לעיתים קרובות כסולנית ובמוסיקה קאמרית.

בהיותה נבלאית נלהבת למוסיקה עכשווית מל�ינים רבים כתבו במיו�ד 

עבורה יצירות לנבל, ביניהם  פרנקו דונטוני, י.מ. דאמאסה, י.פ. צבינדר 

וא�רים, וכ ן עיבודים ליצירות קיימות. 

שנטל מתיו נגנה בגרמניה כנבלאית ראשית בתזמורת "צפו ן גרמניה" 

חבהמבורג, ולימדה כפרופסור בבית הספר למוסיקה שם טרם השתק

עותה בג'נבה. מעל 30 שנה לימדה נבל ומוסיקה קאמרית בבית הספר 

הגבוה למוסיקה בלוזא ן ורוב תלמידיה לשעבר משמשים בתפקידים 

בכירים בעולם המוסיקה.

חבנוסף לפעילויות אלה הייתה שנטל שותפה להקמת ארגו ן הנבל השוויצ

רי ב-1988 ונשיאת הארגו ן בשנים 1990-1996. הייתה ל�ברה בהנהלת 

הקונגרס העולמי לנבל ב-1988 ונב�רה ליושבת הראש בקונגרס ה-8 

בג'נבה בשנת 2002. לא�רונה סיימה לימודיה ב-Arts Medicine  בפריס 

 .Internationale des Harpists et Amis de la Harp ומכהנת כנשיאת ארגו ן

במקביל ממשיכה מתיו בקריירה כמורה בכיתות אומ ן בר�בי העולם 

ומעשירה את עולם המוסיקה ביותר מ-20 תקליטורים.  

CHNATAL MATHIEU (FRANCE)
First Prize Winner of the

4th International Harp Contest in Israel, 1970

First prize unanimously at the Conservatoire de Paris at 14, then 

First prizes at the famous Israel International Harp Contest and at 

the Concours International de la Guilde, Paris, 2d prize at the Geneva 

Concours International d'Exécution Musicale, Chantal Mathieu, born 

in Lille (France) leads a brilliant international career. Guest of the 

best orchestras including Berlin Philharmonic, Orchestre de la Suisse 

Romande, London Sinfonietta, NDR Sinfonie Orchester, she also 

performs extensively solo and chamber music.  

Passionate of contemporary music, Chantal Mathieu premiered 

numerous works dedicated to her by composers such as Franco 

Donatoni, J.-M. Damase, J.-F. Zbinden, B. Andres, J. Meier, M. 

Jarrell, whilst transcribing many pieces, notably by J.S. and C.P.E. 

Bach. Her numerous CDs released under several labels show the 

richness of her repertoire.

Chantal Mathieu worked in Germany for a while (Principal Harpist 

from the Norddeutscher Sinfonie Orchester Hamburg and Professor 

at the Hamburg Musikhochschule) before settling in Geneva. She 

then taught harp and chamber music at the High School of Music 

in Lausanne for over 30 years. Most of her students now hold 

important positions within the musical world. 

In addition to these activities, Chantal Mathieu was a member of 

the Founding Committee of the Swiss Harp Association in 1988 and 

President from 1990-1996. She was also a member of the Board of 

Directors of the World Harp Congress which had chosen her to be 

Chairman of the 8th World Harp Congress 2002 in Geneva. 

A recent graduate in Arts' medicine in Paris, Chantal Mathieu is 

currently President of the Association Internationale des Harpistes 

et Amis de la Harpe. In parallel, she pursues her career as interpreter 

and teacher in Masterclasses throughout the world, while enriching 

her discography containing more than 20 CDs.
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אמילי מיטשל )ארה"ב(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית השביעית בישראל בשנת 1979 

בביקורת הניו יורק טיימס כונתה אמילי מיטשל "הנבלאית הנפלאה אשר 

הקסימה את הקהל בנגינתה העדינה, היפה והמתו�כמת", והושינגטו ן 

פוסט ציי ן ש"מיטשל שולטת במגוו ן צבעים ומשתמשת  בדמיו ן".

למיטשל קריירה בת 30 שנה שכוללת נגינת סולו בתזמורת הקיבוצים 

בעת סיורה במזר� ארה"ב, הוצגה בפני המלכה האם בפסטיבל המלך 

לי ן ב-1977 בבריטניה, נפגשה עם הנסיך פיליפ בשגרירות הבריטית 

בוושינגטו ן די.סי. ב-1980, בפני הגב' הראשונה, רוזלי ן קרטר, בבית הלב ן 

ב-1980 ובפני דובר הקונגרס, טיפ אוניל,  בבית  הנב�רים האמריקאי 

ב-1981.

מיטשל הופיעה עם סר ג'יימס גולווי והתזמורת של סט. לוק באולם קרנגי 

בניו יורק. ב-1987 הביקורות המהללות בעיתונות ובטלויזיה כללו את 

ה"טודי שואו", "בוקר טוב אמריקה" CNN , BBC, ורבים א�רים. 

מיטשל סיירה במסע הופעות עבור "קולומביה ארטיסטס" 1982-1987, 

EOS 1992-2002, לימדה בפקולח  היתה הנבלאית הראשית בתזמורת

טות באוניברסיטת ניו יורק ופרצ'ס קולג' 1992-2008. �קרה וקטלגה 

1989-1993. והקונצרח  הקלטות נגינתה בנבל הקלטי עבור ר.ס. ויקטור

טים לנבל כללו מיצירות ה�ליל ן והמל�י ן גרי שוקר עבור אולבני רקורדס 

.2012-2016

מיטשל בוגרת ביה"ס איסטמ ן למוסיקה בשנת 1975 ועם סיומה זכתה 

בתעודת אומ ן. הייתה תלמידתה של איילי ן מאלו ן, ו�ברת כבוד ברויאל 

קולג' למוסיקה.

בזמ ן היותה תלמידתה של מריסה רובלס, השתתפה אמילי מיטשל 

בת�רות הנבל בירושלים ב-1979 וזכתה במקום הראשו ן. 

בשנת 2008 עברה מיטשל לגור בטקסס והוזמנה ללמד בפקולטה ע"ש 

סטפ ן פ. אוסטי ן באוניברסיטת המדינה. כיום היא גרה באלבוקרקי, ניו 

מקסיקו ועובדת עם התזמורת הסימפונית והאופרה דרום-מערב באל–

פסו.

EMILI MITCHELL (USA)
First Prize Winner of the

7th International Harp Contest in Israel, 1979

Emily Mitchell has earned critical acclaim as “a marvelous harpist” 

(The New York Times) who captivates her audiences with “playing of 

the utmost delicacy, beauty and subtlety.” (Records and Recording)  

In the words of The Washington Post, “Mitchell commands a vivid 

palette of colors and uses them with imagination.” 

A 30 year career includes harp soloist for the 1982 Kibbutz 

Orchestra tour of the United States Eastern seaboard, presentation 

before The Queen Mother, King’s Lynn Festival, (1977), Prince 

Philip, British Embassy, Washington, D.C. (1980), First Lady Rosalyn 

Carter, The White House (1980), and House Speaker Tip O’Neill 

and members of Congress, House of Representatives (1981). She 

performed with Sir James Galway in Carnegie Hall with the Orchestra 

of St. Luke’s (1987). Media credits include The Today Show, Good 

Morning America, CNN, BBC, National Public Radio’s Performance 

Today, and People Magazine. 

Mitchell toured for Columbia Artists (1982-1987). She was principal 

harpist for the EOS Orchestra (1992-2002). She taught on the 

faculties of New York University, and Purchase College, (1998-

2008). Mitchell established a name in the television, motion picture, 

and recording studios of NYC (1992-2008). Mitchell’s discography 

includes her Celtic harp and vocal recordings for RCA Victor (1989-

1993). Concert harp recordings include music by flutist/composer 

Gary Schocker for Albany Records (2012-2016).

A 1975 graduate of the Eastman School of Music with Performer’s 

Certificate, student of Eileen Malone, and a 1976 Associate, with 

Honour, the Royal College of Music, student of Marisa Robles, 

precluded Mitchell’s win of First Prize at the Seventh (1979) 

International Harp Contest in Jerusalem. 

Mitchell relocated to Texas in 2008 to care for her mother, and was 

invited to teach on the faculty of Stephen F. Austin State University 

as Artist in Residence (2011-2018). Now residing in Albuquerque, 

New Mexico, near her eldest daughter and three grand children, 

she works with the El Paso (TX) Symphony Orchestra and Opera 

Southwest. 
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גווינט ונטינק )הולנד(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית השלוש עשרה בישראל 1998

גווינט ונטינק היא נבלאית שקצרה שב�ים בינלאומיים, יזמית תרבות 

ותומכת אומנות בתפקידים וסגנונות מסוגים שונים.

State of the United Arts", סיעור מו�ות ופח "היא המייסדת והמנהלת של 

לטפורמה שיצרה אתCanto Ostinato Audio Visual  איתם סיירה בהולנד,  

ובערים בעולם כגו ן טוקיו, סידני, ניו יורק ומוסקבה. היא נב�רה להופיע 

חב"קונצרט המלכים" מטעמם של המלכה מקסימה והמלך ויליאם אלכס

נדר מהולנד והופעתם בקנדה ב-2015.

כנבלאית של מוסיקה קלאסית וניסיונית הופיעה באולמות המכובדים 

ביותר כגו ן קרנגי ומרכז לינקול ן בניו יורק, אולמות הרויאל אלברט 

והרויאל אופרה בלונדו ן, הקונצרטהאוס בברלי ן וא�רים. 

 Theoרבים מהמל�ינים המובילים בעולם כתבו יצירות עבורה כולל

 .Terry Riley ו  ,Loevendie , Marius Flothuis
ונטינק סולנית ב-Orchestra Revolutionaire et Romantique  ומוסיקת 

בארוק אנגלית בניצו�ו של סר אליוט גרדינר. רב-גוניות נגינתה זכתה 

לתשב�ות רבות. היא הציגה את הנבל למוסיקה ההודית הקלאסית 

.Chaurasia  Pt. Hariprasad ומנגנת באופ ן קבוע עם נגנים ענקים כמו

2017 זכתה בפרס המוסיקה ההולח  ונטינק זכתה בפרסים רבים. בשנת

נדי, אות הכבוד הגבוה ביותר המוענק למוסיקאים בהולנד, מקום ראשו ן 

בת�רות הנבל הישראלי ב-1998 ובפרס אומני קונצרטים צעירים בניו 

יורק.  

GWENETH WENTINK (THE NETHERLANDS) 
First Prize Winner of the

13th International Harp Contest in Israel, 1998

Gwyneth Wentink is an internationally acclaimed harpist, cultural 

entrepreneur and arts advocate working across many genres and 

roles.

She is director and founder of State of the United Arts, an arts think 

tank and performance platform that produced Canto Ostinato Audio 

Visual and the currently touring audiovisual performance In Code.

Canto Ostinato Audio Visual has toured extensively in The 

Netherlands and in many cities as Tokyo, Sydney, 

New York and Moscow, and was chosen for the ‘Kingsconcert’ of 

King Willem Alexander and Queen Maxima of the Netherlands as 

well as for a performance during their recent state visit to Canada in 

2015.

As a harpist both classical and experimental, Gwyneth Wentink has 

performed at world’s most prestigious stages as Carnegie Hall and 

Lincoln Center in New York, the Royal Albert Hall and Royal Opera 

Hall in London, and the Konzerthaus in Berlin, among others.

Many of today’s leading composers have written works for Gwyneth 

including Theo Loevendie, Marius Flothuis and Terry Riley.

Wentink holds a position as solo harpist of the Orchestra 

Revolutionaire et Romantique and the English Baroque Soloists 

under Sir John Eliot Gardiner.

Praised for her versatility, Wentink introduced the harp into classical 

Indian music, and plays regularly with greats like Pt Hariprasad 

Chaurasia.

Wentink has won numerous prizes, including the Dutch

Music Award, the highest distinction awarded to musicians in The 

Netherlands in 2007, the Israel Harp Competition and the Young 

Concert Artists Auditions in New York.

60 יובל ה- 28

סולנים



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

סיו ן מג ן הוא זוכה הפרס הראשו ן בת�רות הנבל הבינלאומית ה-16 בישראל 

)2006(,  והוא הישראלי הראשו ן שזכה בת�רות זו מאז היווסדה ב- 1959. 

ב2009 זכה גם בפרס הבינלאומי של קר ן פרו-מוזיצ'יס בניו-יורק, וב 2012 

ב�רה בו ועדה בראשות הפסנתרנית מיצוקו אושידה להיות הנבלאי הראשו ן 

חהזוכה בפרס היוקרתי של קר ן בורלטי-בויטוני בלונדו ן. הוא הופיע כסול ן ובר

סיטלים בארה"ב, דרום אמריקה, אסיה, ישראל, ואירופה, באולמות כקארנגי 

הול בניו יורק, וויגמור הול בלונדו ן, בית האופרה של סידני והקונצרטהאוס של 

חוינה, ועם תזמורות כגו ן הפילהרמונית הישראלית, הפילהרמונית של שטרס

בורג, הסימפונית של סידני, והתזמורות הקאמריות של סקוטלנד, וינה וסיינט 

פול. באביב 2017 היה פרופסור אור� בקונסרבטוריו ן הלאומי של פריז, ומאז 

סתו 2017 הוא נבלאי ראשו ן של תזמורת הרדיו הפינית. 

נג ן קאמרי נלהב, סיו ן הוא �בר מייסד של הפרויקט הקאמרי הישראלי )זוכה 

פרס שרת התרבות להרכב המצטיי ן 2011( אתם הוא מופיע מדי שנה בארץ, 

וכ ן בארה"ב בסי ן ובקנדה. כמו כ ן הופיע בפסטיבל הבינ"ל למוסיקה קאמרית 

בירושלים, בפסטיבל כפר בלום, במרכז למוסיקה ירושלים, באולמות גאבו 

וטריאנו ן בפריז, בפסטיבלים של מרלבורו ואספ ן בארה'"ב, בפסטיבלים 

של ז'יברני ובריונה בצרפת, בפסטיבל קוהמו בפינלנד, והופיע בשיתוף עם 

אמנים נודעים כנובוקו אימאי, עמנואל פאהוד, שמואל אשכנזי, רביעיות 

דנאל, קולדר ודובר, ו�ברים מרביעיות גווארנרי  וג'וליארד. ב2011 הקים 

את שלישית TRE VOCI עם ה�לילנית מרינה פיצ'יניני והויולנית קים קשקשיא ן, 

 ECMאת ן הופיע בסיורים בארה"ב, אירופה ומקסיקו. דיסק הבכורה שלהם ל

זכה לביקורות נלהבות. 

מלבד שני אלבומי סולו ל�ברת Linn, סיו ן הקליט לקול המוסיקה, לטלוויזיה 

 NPRו WQXR הפינית, לטלוויזיה הישראלית, לערוץ "מצו" הצרפתי ולרשתות

בארה"ב, והשתתף בהקלטת כלל המוסיקה הקאמרית של קריסטופר ראוס 

INTERNATIONAL KOCH. בעונות קודמות ייצאו לאור תקליטור הבח  ב�ברת

AZICA וכ ן תקליח  כורה של הפרויקט הקאמרי הישראלי בהשתתפותו ב�ברת

טור שהקליט ל�ברת AVIE עם הטנור ניקולאס פא ן, הכולל את כלל המוסיקה 

לטנור ולנבל של בנג'מי ן בריט ן )הדיסק נב�ר לרשימת "ההקלטות הטובות 

של השנה" של הניו-יורק טיימס ל-2012(. ה"מבוא ואלגרו" של ראוול בנגינתו 

נכלל בתקליטור המיו�ד לרגל 60 שנה לפסטיבל "מרלבורו" האמריקאי.

כמורה השתתף סיו ן בפסטיבל אספ ן בארה"ב, בסמינר הבינלאומי "צלילים 

בעמק", באקדמיה של פסטיבל קוהמו בפינלנד, באקדמית הקיץ של ניס 

בצרפת, והעביר כיתות אמ ן בארה"ב )ביה"ס ג'וליארד, מכו ן קרטיס, מכו ן 

פיבודי, קונסרבטוריו ן ניו-אינגלנד, אוניברסיטת פיטסבורג, אוניברסיטת 

טקסס, אוניברסיטת יוטה(, טייוא ן, קולומביה, הולנד, צרפת )הקונסרבטוארים 

חשל פריז ושל שטרסבורג(, ואנגליה )האקדמיה המלכותית, הקולג' המלכו

תי, טריניטי קולג' וביה"ס גילדהול בלונדו ן והקולג' המלכותי הוולשי(. בשנים 

2012-16 היה �בר סגל של ברוקלי ן קולג' בניו-יורק. כמו כ ן שפט בת�רות 

חהנבל הבינ"ל בישראל, בת�רות הנבל הבינ"ל בהולנד, בת�רות דולובה במו

סקבה, בת�רות ליו ן-אנד-הילי ארה"ב והיה יו"ר �בר-השופטים של ת�רות 

הנבל הלאומית של טייווא ן.

לא�ר שירותו הצבאי כמוסיקאי מצטיי ן, במהלכו למד אצל אירנה קגנובסקי 

באקדמיה למוסיקה ולמ�ול בירושלים, נסע סיו ן ללמוד בצרפת  - ת�ילה 

אצל ז'רמ ן לורנזיני בליו ן ובהמשך בכיתתה של איזבל מורטי בקונסרבטואר 

הלאומי הגבוה של פאריז אותו סיים עם פרס בהצטיינות. בהמשך השלים 

לימודי תואר שני אצל ננסי אל ן בבית הספר ג'וליארד בניו יורק

Sivan Magen (Israel)
First Prize Winner of the

16th International Harp Contest in Israel, 2006

Praised as a "harpist of extraordinary range", whose "brilliant 

sound and remarkable technical acumen shatter any stereotype 

of his instrument" (the NY Times), Sivan Magen is the only 

Israeli to have ever won the International Harp Contest in 

Israel, a winner of the Pro Musicis International Award and in 

2012 was chosen by a committee headed by Dame Mitsuko 

Uchida as the winner of the Borletti-Buitoni Trust Award. He 

appeared as a recitalist and as a soloist with orchestras across 

the US, South America, Europe and Israel, in venues such as 

Carnegie Hall, Wigmore Hall, the Sydney Opera House and the 

Vienna Konzerthaus, and with orchestras such as the Israel 

Philharmonic, the Strasbourg Philharmonic, the Saint-Paul 

Chamber Orchestra, the Scottish Chamber Orchestra, the 

Sydney Symphony and the Vienna Chamber Orchestra. 

An avid chamber musician, Magen has performed at the 

Marlboro, Aspen, Rosendal, Kuhmo, Delft, and Jerusalem 

International Chamber Music festivals, with Musicians from 

Marlboro, and collaborated with artists such as Nobuko Imai, 

Shmuel Ashkenazi, Gary Hoffman, Emmanuel Pahud, Susanna 

Phillips, the Danel, Calder and Dover quartets and members of 

the Guarneri and Juilliard Quartets. He is a founding member of 

the award winning Israeli Chamber Project and of Trio Tre Voci 

with flautist Marina Piccinini and violist Kim Kashkashian.

In addition to two solo albums for Linn records, Magen 

has released acclaimed recordings for Avie, Azica, Koch 

International, ECM, and with Musicians for Marlboro. In Spring 

2017 he was a visiting Professor at the Paris Conservatory, and 

since September 2017 he has been the principal harpist of the 

Finnish Radio Symphony. 
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אנאיס גודמאר )צרפת(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית השמונה עשרה בישראל 2012

הנבלאית והסולנית הבינלאומית אנאיס גודמאר בלטה במהרה 

בעולם המוסיקה כנבלאית מזהירה מבי ן המוסיקאים של הדור 

ה�דש. 

היא זכתה בפרס ראשו ן ומיו�ד על ביצוע ופרשנות ליצירתו של 

מוריי שאפר "הכתר של אריאנה" בת�רות הנבל הבינלאומית 

היוקרתית בישראל בשנת 2012 וב-2016 ובפרס שני בתזמורת 

    .ARD הקאמרית של מינכ ן בת�רות

2018-2019 נב�רה להופיע באולמות התזמורות הנ�שח  בעונה

בות באירופה. היא הופיעה כסולנית באולם הקונצרטים בווינה, 

באלב-פילהרמוני בהמבורג, בפילהרמונית של קל ן, מרכז ברביק ן 

בלונדו ן, הפילהרמונית של פריס, לוקסנבורג, מטעם קר ן קאלוסטה 

גולבנקיא ן בליסבו ן, בוצאר בבריסל, פאולה דה מוסיקה בקטלוניה, 

בפסט-שפילהאוס בבד ן בד ן גרמניה, קאסה דה מוסיקה בפורטו 

פורטוגל, ואולמות הקונצרטים בשטוקהולם ובאמסטרדם בי ן 

השאר.

2015 אניאס זכתה בפרסThiery Scherz  בפסטיבל הקיץ המוח -ב

סיקלי בגשטאד. פרס זה נית ן לה מהקר ן פרו-סיינטיאה וארטה 

שנתנו לה את ההזדמנות להקליט את התקליטור הראשו ן שלה 

עם תזמורת. אנאיס גודמאר ב�רה להקדיש אותו לקונצ'רטו 

לנבל מאת דבוסי, בולדיאו וגינסטרה עם התזמורת של האופרה 

2016. ההקלטה התקבח -רוא ן בנורמנדי. התקליטור יצא לאור ב

לה ב�ום ע"י העיתונות וכמועמדת לפרסICMA  )פרס המוסיקה 

הקלאסית הבינלאומי( ב-2017.

חבפברואר השנה יצא האלבום ה�דש שלה "סולו" שהוקדש ליצי

רותיהם של סקרלטי, בך, פורה, רנייה, הינדרמיט והרסאנט.

אניאס ניגנה בת�רות הנבל הבינלאומי הישראלי ה-18 על נבל 

זהב מדגם 23 מתוצרת ליאו ן והילי שיקגו.   

ANAIS GUDEMARD  (France)
First Prize Winner of the

18th International Harp Contest in Israel, 2012

An internationally recognized soloist, Anaïs Gaudemard quickly stood out in the 

musical world among the best current harpists and brilliant musicians of the 

new generation. 

First Prize and Special award for the best interpretation of The Crown of 

Ariane by Murray Schafer at the prestigious International Harp Contest in 

Israel 2012, 2nd Prize and the Münchener Kammerorchester Prize at the ARD 

Munich Competition 2016, Anaïs Gaudemard stands out again by becoming 

« ECHO Rising Star » 2018/19 season hand-picked by the directors of 

the most important concert halls in Europe. She performed as soloist in 

venues such as the Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie Hamburg, Kölner 

Philharmonie, Barbican Center London, Philharmonie de Paris, Philharmonie 

du Luxembourg, Calouste Gulbenkian Foundation Lisbon, BOZAR Brussels, 

Palau da Musica Catalana, Festspielhaus Baden-Baden, Casa da Musica Porto, 

Konserthuset Stockholm and Amsterdam’s Concertgebouw among others. 

In 2015, Anaïs Gaudemard wins the « Thierry Scherz Prize » at the Festival 

des Sommets Musicaux in Gstaad. This prize awarded by the Foundation Pro 

Scientia & Arte offers her the opportunity to record her first CD with orchestra. 

Anaïs Gaudemard has chosen to dedicate it to Debussy, Boieldieu and Ginastera 

Harp concertos with the Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie released in 

November 2016 for Claves Records. This recording has been warmly welcomed 

by the press and has been nominated at the ICMA (International Classical 

Music Awards) 2017. In February 2019, her new album "Solo",  dedicated to 

works by Scarlatti, Bach, Fauré, Renié, Hindemith, Hersant has been released 

for Harmonia Mundi.

Anaïs Gaudemard had the privilege to collaborate with orchestras such as 

the Lucerne Festival Orchestra, Münchener Kammerorchester, Symphonie-

Orchester Des Bayerischen Rundfunks, Israel Philharmonic Orchestra, Israel 

Symphony Orchestra, Collegium Musicum Basel, WKO Heilbronn, Hong Kong 

Sinfonietta, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre Philharmonique 

de Strasbourg, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, Gulbenkian 

Orchestra in Lisbon, I Pomeriggi Musicali in Milan, Ensemble Resonanz, 

Orchestre National d’Auvergne, Orchestre National des Pays de la Loire etc.; 

under the direction of Claudio Abbado, Leonard Slatkin, Kazushi Ono, Mariss 

Jansons, Nir Kabaretti, Emmanuel Krivine, Constantin Trinks, So Perry, Kevin 

Griffiths, Wen-Pin Chien, Jamie Phillips, John Axelrod, Stefano Montanari, Ton 

Koopman, Roberto Forés Veses, Jacques Lacombe, Andrea Sanguineti,... Anaïs 

Gaudemard is also this season "Associate Artist" of the Orchestre 

Symphonique de Mulhouse in France.

Anaïs Gaudemard studied at the CNSMD in Lyon, France (First prize 

unanimously awarded with the congratulations of the jury in 2013) then she 

continued her studies at the HEMU in Lausanne where she obtained the Master 

of Arts specialized « Soloist » with the highest honors and the First Jost Prize 

which recognizes the best performance of a concerto in 2015.

Since 2014, she is laureate of the Fondation d’Entreprise Banque Populaire 

which grants her an award to pursue this commitment in creation and the 

command of works for the harp. She is the dedicator of three works 

specially written for her by Charpy, Benzecry and Pépin.

Anaïs Gaudemard  plays on a Style 23 Gold Concert Grand harp, 

offered by the harp maker Lyon and Healy, Chicago at the 18th 

International Contest in Israel.
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לנקה פטרוביץ' )סרביה(
הזוכה בתחרות הנבל הבינלאומית העשרים בישראל 2018

חהנבלאית לנקה פטרוביץ' זוכת הפרס הראשו ן בת�רות הנבל הבינ

לאומית בישראל בשנת 2018 היא הסרבית הראשונה שזכתה בפרס 

זה. באותה ת�רות זכתה גם בפרס אירינה קגנובסקי עבור הביצוע 

Bedrich Smetana/( הטוב ביותר של מולדאו מאת בדריך סמטנה/טרנסק

) Trnecek : Moldau
לנקה, סולנית מלאת תשוקה ולהט מבצעת שילוב של יצירות נבל 

מסורתיות ועיבודים של יצירות שלא נכתבו עבור הנבל, דבר המוכי� את 

הרב-גוניות של הכלי.

שיא עונת 2018-2019 כלל רסיטלים בסי ן, ארגנטינה, איטליה וארה"ב 

וכל זאת בזכות זכייתה בת�רות הנבל הבינלאומית הישראלית ה-19.

לנקה הופיעה בפסטיבלים הבינלאומיים לנבל במוסקבה, זאגרב ובלגרד 

והופיעה בקונצרט לאומנים מוכשרים בקונגרס הנבל העולמי ב-2017 

בהונג קונג.

LENKA PETROVIC (Serbia)
First Prize Winner of the

20th International Harp Contest in Israel, 2018

 

Harpist Lenka Petrovic is the first prize winner of the 

prestigious 20th International Harp Contest in Israel in 

2018 and is the first Serbian to win this prize. Additionally, 

she was awarded the Irina Kaganovsky prize for the best 

performance of Bedrich Smetana/Trnecek: Moldau at the 

same competition. A passionate soloist, Lenka is committed 

to performing a mixture of the traditional harp repertoire 

alongside transcriptions of non-harp works, showcasing the 

versatility of the harp. 

Highlights of the 2018-2019 season included solo recitals 

in China, Argentina, Italy and the USA as a result of her first 

prize at the International Harp Contest in Israel. Lenka has 

performed at international harp festivals in Moscow, Zagreb 

and Belgrade and was featured at the Young Talent Concert 

at the 2017 World Harp Congress in Hong Kong.

Born in Belgrade, Serbia in 1995, Lenka began learning the 

harp at age 8. In 2017, she received a Bachelor’s degree in 

harp performance from the Academy of Arts in Novi Sad, 

where she studied with Staša Mirkovic Grujic. In 2019, 

Lenka received a Master’s degree from The Juilliard School, 

studying with New York Philharmonic’s principal harpist 

Nancy Allen.
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MUSICIANS OF THE
ISRAEL PHILHARMONIC ORCHESTRA

First Violins: 
Pikovsky Yevgeina    
Grodsky Adelina 
Rivkin Gilad 
Maoz Asaf 
Rosenblatt Maria 
Tishin Yelena

Second Violins: 
Vilhjálmsson Ari 
Glazer Shmuel
Altschuler Liora
Vaulin-Slatkin Ella
Salzman Elyakum

Viola:   
Ratush Dmitry 
Noussimovitch  Matan
Krasnov Vladislav
Nosovitsky Klara

Cello:
Nemirovsky Felix   
Mihanovsky Kirill 
Kashin Iakov

Bass:
Arbel Uri

Flute:
Eitan Lior
Jacob Shaked

Oboe:
Malkin Dmitry
Zucker Bambi

Clarinet:
Yehudin Yevgeny
Yoahimik Lior

Bassoon:
Mazaki Daniel 
Morad Talia

Horns:
Slatkin Michael
Allouche Adam
Wasserman Daniel
Shlomi Eini

Trumpet:
Meltzer Yigal
Aharon Roi

Timpani & Percussion:
Moshayev Dan   

נגני התזמורת
הפילהרמונית הישראלית

כינור ראשון:
פיקובסקי יבגניה      

אדלינה גרוצקי  
ריבקין גלעד

אסף מעוז
רוזנבלט מריה 

טישין ילנה

כינור שני:
וילחלמסון ארי 

גלזר שמואל
אלטשולר ליאורה

ואולין-סלטקין אלה   
זלצמן אליקום

ויולה:
רטוש דמיטרי 
נוסימוביץ מתן

קרסנוב ולדיסלב
נוסוביצקי קלרה

צ'לו:
נמירובסקי פליקס
מיכנובסקי קיריל

קשין יעקב

קונטרבס:
ארבל אורי

חליל:
איתן ליאור

יעקב שקד 

אבוב:
מלכין דמיטרי

צוקר במבי

קלרינט:
יהודין יבגני

יואכימיק ליאור  

בסון:
מזעקי דניאל

מורד טליה

קרן:
סלטקין מייקל

אלוש אדם 
וסרמן דניאל 

עיני שלומי

חצוצרה:
מלצר יגאל
אהרון רועי

תופים וכלי הקשה:
מושייב דן   



LYON & HEALY HARPS AND SALVI HARPS 

CELEBRATE THE 60TH ANNIVERSARY 
OF THE INTERNATIONAL HARP 

CONTEST IN ISRAEL.

SALVI HARPS - N.S.M. S.p.a.

Piasco - ITALY • P +39 0175.270.511 • E info@salviharps.com

www.salviharps.com

LYON & HEALY HARPS

Chicago - USA • P +1.312.786.1881 • E sales@lyonhealy.com

www.lyonhealy.com



מוריס ראוול )1875 - 1937(
" מבוא ואלגרו" לנבל, חליל, קלרינט ורביעיית כלי קשת

מבוא: איטי מאד - אלגרו

"למרות שמאז ומתמיד הייתי פתו� לרעיונות �דשים בת�ום המוסיקה, מעולם לא 

ניסיתי לשבור את הכלים, בכל מה שקשור להרמוניה או לקומפוזיציה. ההיפך הוא 

הנכו ן, תמיד שאבתי את השראתי ממל�יני המופת )מעולם לא הפסקתי ללמוד 

את מוצרט(,והמוסיקה שלי ברובה מושתתת על מסורת העבר ומהווה פרי שצמ� 

חממנה. אינני מל�י ן 'מודרני' הנוטה ל�בר הרמוניות �ריגות ומרקמים קונטרפונק

טיים מעוותים, מא�ר ומעולם לא הייתי עבד לסגנו ן מוסיקלי כלשהו", סיפר ראוול 

במהלך ראיו ן עם דויד אב ן עבור העיתו ן המוסיקלי "אטיוד".

בשנת 1905, �ברת הפסנתר אֶרָארְד, פנתה אל מוריס ראוול בבקשה שיכתוב 

יצירה עבור הנבל בעל הפעולה הכפולה המקובל שלה. ראוול מיד נענה לבקשה 

עם יצירתו "מבוא ואלגרו" לנבל, �ליל, קלרינט ורביעיית כלי קשת, אותה הקדיש 

לאַלְבֶּר בְּלוֹנְדֶל מנהל �ברת ארארד. היצירה זכתה לביצוע בכורה ב-22 בפברואר, 

1907, בפריס על ידי "המעגל המוסיקלי", קבוצה שהקדישה עצמה לביצוע מוסיקה 

קאמרית. מאו�ר יותר, ראוול כתב גרסה מור�בת לתזמורת. 

ה-" מבוא  ואלגרו" של ראוול, הוא יצירה בת פרק א�ד המ�ולק לשני �לקים: 

מבוא קצר, איטי מאד, המציג כמה נושאים המשמשים כ�ומר התמטי עבור 

ה-אלגרו שבא בעקבותיו. המבוא נפת� בנימה מאד מעודנת ורגישה, עם ה�ליל 

והקלרינט, המציגים את הנושא הראשו ן. הנושא השני, המצייר קשת הפוכה, מוצג 

בכלי הקשת. שני ארפג'ים )אקורדים שבורים( סו�פים, בנבל, מתפרצים אל תוך 

ּ( וטרמולו, בכלי  המרקם המוסיקלי ומכריזים מי הסול ן. נגינה דו-לשונית )טוּקו

הנשיפה, עם ארפג'ים בכלי הקשת, יוצרים ׁשֶמַע מלא ועשיר במיו�ד. ב�לקו הבא 

של המבוא, מופיע סולו לצ'לו עם ליווי ריקודי ונוצץ של כל ההרכב. 

דעיכה הדרגתית של געש זה, מובילה אל ה-"אלגרו". ראוול מקנה ל�לק זה מבנה 

חשל אלגרו-סונטה, הכולל את ה�טיבות המסורתיות של תצוגה-פיתו�-�זרה. ב�

טיבת הפיתו� הרעיונות המוטיביים מנוצלים היטב באמצעות פיתו�ם של קרעים 

מתוכם, כמקובל, תוך הובלה הדרגתי לשיא עם עוצמה מרבית 

) fff(, הנקטעת בפתאומיות כשהנבל משתלט על מרכז העניינים עם הקדנצה 
שלו. כא ן ראוול מפגי ן את מה שהוא מסוגל להפיק עם הנבל של ארארד. אי ן 

ספק שאלה שתי הדקות האינטימיות ביותר בכל היצירה, כשהנבל מציג את נושא 

המבוא בצלילים עיליים, המוקפים במהלכי גליסנדו מרתקים ביד ימי ן. �טיבת 

ה�זרה מביאה רגע קסום נוסף, כאשר הליווי הקלאסי והנוצץ של ראוול, עם הנגינה 

הדו-לשונית של כלי הנשיפה והטרמולו, בכלי הקשת עולים מ�דש. לקראת סיומה 

של פנינה מוסיקלית זאת, ראוול מפתיע אותנו עם סולו מקסים של הנבל, המלווה 

בפריטה בלבד.

עופר טוֹריאל

MAURICE RAVEL (1875-1937)
“Introduction and Allegro” for harp, flute, clarinet, and 
string quartet
Introduction: Très lent – Allegro

 ,Although I have always been open-minded to new ideas in music״

I have never attempted in it to overthrow the accepted rules of 

harmony and composition. On the contrary, I have always drawn 

liberally from the masters of my inspiration (I have never ceased 

studying Mozart), and my music, for the most part, is built upon the 

tradition of the past and is an outgrowth of it. I am not a 'modern 

composer' with a flair for writing radical harmonies and disjointed 

counterpoint, because I have never been a slave to any one style 

of composition", Ravel said in an interview with David Ewen for the 

magazine "Etude".

In 1905, the Érard piano company, requested a work from Maurice 

Ravel, to be written for their customary double-action harp. The 

resulting “Introduction et allegro pour harpe, flûte, clarinette et 

quatuor à cordes”, was dedicated to M. A. Blondel, the director 

of the Érard company. The work received its first performance on 

February 22, 1907, in Paris, by the Cercle Musical, a group devoted 

to chamber music. Ravel made a later version with orchestra. 

Ravel’s “Introduction et allegro”, is based on a single movement with 

two sections: a short introduction, presenting a few themes that form 

the thematic substance of the ensuing allegro. It opens extremely 

delicately in the flute and clarinet, displaying the first main theme. 

 The second theme, an inverted-arch-shaped gesture, is introduced 

by the strings. Two sweeping harp arpeggios burst through the 

texture, letting us know who’s the soloist. Double-tonguing and 

tremolo figures, in the winds, with arpeggios in the strings, create an 

unusually rich sonority. The next part of the introduction features a 

cello solo, with flickering, dancing accompaniment from the whole 

ensemble. 

After this outburst winds down, the allegro begins. This Allegro can 

be considered as a traditional allegro-sonata form with its exposition, 

development, and recapitulation sections. The development section 

uses the different motifs in the usual fragmentary manner, building 

to an excited fff climax that breaks away abruptly as the harp 

assumes center stage with a cadenza. Here, Ravel really shows us 

what he can do with Érard’s harp. It’s undoubtedly the most intimate 

2 minutes of the whole piece, with the harp stating the theme of the 

introduction in harmonics, surrounded by ghostly glissandi in the right 

hand. 

The recapitulation section brings forth one more magical moment, 

with Ravel’s classic shimmering accompaniment coming to the 

fore once more. At the end of this musical gem, Ravel gives us an 

enchanting solo harp with entirely pizzicato accompaniment.

 Ofer Toriel
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גָרִי שוֹקֶר )נולד ב 1959-(
ִ'ינְג", לנבל ותזמורת קאמרית ִי ג "י

 

גָרִי שוֹקֶר הוא מוסיקאי רב-ת�ומי, מבורך כישרונות: מל�י ן פורה-�ליל ן-פסנתר ןח

חנבל ן ומורה-מ�נך בעל מוניטי ן בינלאומי. שוֹקֶר קיים את הופעת הבכורה שלו, כ�

ליל ן סול ן, עם תזמורת פילדלפיה ועם התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק. בשנת 

1988, שוֹקֶר ביסס את המוניטי ן שלו כמבצע רב-תכליתי, בכך שמילא, תוך שעות 

ספורות מאז הפנייה אליו, למלא את מקומו של ה�ליל ן הנודע, ז'א ן-פייר רַמְפָּל, 

ש�לה לפתע, לביצוע הקונצ'רטו  ב-רה מז'ור של מוצרט עם התזמורת הסימפונית 

של ניו ג'רסי, תוך שהל�י ן במו�ו, את הקדנצות, בדרכו לאולם הקונצרטים.    

כשפניתי אל מאסטרו גָרִי שוֹקֶר, בבקשה לדברי הסבר א�דים, על עצמו ועל 

ִ'ינְג", לנבל ותזמורת קאמרית, הוא מיד של� לי את הדברים הבאים, על  ִי ג יצירתו "י

גישתו ל�יים וליצירה עצמה: "גדלתי בבית שהיה בו גם נבל. אבי, פול, ניג ן במרבית 

כלי הנגינה )מלבד אקורדיו ן ו�מת �לילים(, ולמד נגינה בנבל עם מילדרד דילינג. 

חשיעוריו, התקיימו במקביל לשיעוריו של הָרְפּוֹ מָרְקְס, עבורו אבי כתב מספר עיבו

דים. "עם אבי כמורה שלי 

ל�ליל ולפסנתר )ומגוו ן 

�ידונים במכונית, אודות 

מספר הרביעיות שהייד ן 

כתב וכדו'(, הנבל לא היה 

אמור להיכלל בי ן משטר 

הפעילויות בסדר היום 

הצפוף שלי. 

אולם הת�לתי לכתוב 

מספר קטעים א�דים 

ל�ליל ונבל, שלישייה עם 

ָ ן בְּנֶבֶל' , לפני שהת�לתי ללמוד לנג ן בנבל, בשנת 2011. ויולה, ויצירה גדולה בשם 'ג

ָ ן בְּנֶבֶל',  "משהו מסתורי ארע בזמ ן שהאזנתי לאמילי מיטשל, בעת שהקליטה את 'ג

הקטע שכתבתי כ-20 שנה לפני כ ן ושלא זכיתי לשמוע את ביצועו עד לרגע ההוא. 

זה היה כל כך שונה מיצירותי הא�רות ונגינתה ריגשה וכבשה אותי ל�לוטי ן. ברור 

היה לי שעלי לכתוב הרבה יותר יצירות לנבל והת�לתי ללמד את עצמי כיצד לנג ן, 

על מנת שאוכל לכתוב באופ ן שוטף ותואם את יכולות ההפקה של הכלי. מאז 

כתבתי כ-300 קטעי סולו לנבל, יצירות א�דות לשני נבלנים, עוד יצירות ל�ליל ונבל 

וכו'. כך הנבל הפך אצלי למודל כתיבה מועדף. אמילי הספיקה להקליט 4 דיסקים 

עם מוסיקה מפרי עטי. 

ִ'ינְג', )או אִי צִ'ינְג( הוא שמו של 'ספר התמורות' ]או 'תורת השינויים'[ הסיני  ִי ג " 'י

חהעתיק, הנ�שב לספר נבואי פילוסופי, הנעזר גם בזריקת מקלות יער יבשים )בדו

חמה למש�ק דוּק שלנו[, או זריקה של שלוש מטבעות, ה�ושפים, על פי דפוסי הנ

�יתה שלהם )הֶקְסָגְרָמוֹת(, היכ ן מישהו נמצא רו�נית ברגע נתו ן, ולהיכ ן הוא עשוי 

לנוע. "מדהים אותי, עד כמה, פריטה עיוורת על מיתרי הנבל, יכולה לעורר לכתיבת 

ִ'ינְג', כשאני �ושב על זה – כיצד משהו אקראי  ִי ג יצירות �דשות. יתכ ן שזה כמו ה-'י

יכול להקרי ן ולסמ ן סדר עמוק יותר, אם אנ�נו די פתו�ים על מנת לראות זאת. 

"כותרות עולות במו�י תוך האזנה למה שכתבתי. איני נמנה עם המאמינים שמילים 

יכולות לתאר מוסיקה. ההקשר ההיסטורי נראה בעיני הרבה יותר �שוב, ואני 

מקווה שסיפורי זה, יעשיר את התנסותכם ואת �ווייתכם מ ן המוסיקה שלי."

 עופר טוֹריאל

GARY SCHOCKER (Born 1959)
“Yi Jing”, for harp and chamber orchestra
 
Gary Schocker is an accomplished musician of outstanding 

versatility: flutist-prolific composer-pianist-harpist and talented 

teacher/educator. He made his professional debut as a flutist, at the 

age of 15, appearing as soloist with both the Philadelphia Orchestra 

and the New York Philharmonic. In 1988, he cemented his reputation 

as a versatile performer by filling in, with only a few hours’ notice, for 

an ailing Jean-Pierre Rampal in a performance of the Mozart D Major 

Concerto with the New Jersey Symphony Orchestra, composing new 

cadenzas in his head on the way to the concert hall. 

When I asked Maestro Schocker about his “Yi Jing,” for harp and 

chamber orchestra, he promptly answered: “I grew up in a house 

with a harp. My Father, Paul, played most instruments (no accordion 

or bagpipes) and had studied harp with Mildred Dilling. He had back 

to back lessons with Harpo Marx for whom my Dad made some 

arrangements. “With my Dad as my flute AND piano teacher (and 

regular quizzes in the car about how many Haydn quartets there 

were, etc.) the harp was not something I was about to add to my daily 

regimen. But I did start to write for the harp and there were a couple 

pieces with flute and harp, a trio with viola and a big solo called 

Garden in Harp that all preceded my starting to play the instrument 

myself in 2011.

“Something mysterious happened while listening to Emily Mitchell 

record “Garden in Harp”, a piece I’d composed 20 years earlier and 

never actually had heard. It was so different from my other music, 

and her playing of it moved me completely. I knew I had to write more 

and started to teach myself how to play so I could write fluidly. Since 

then I have written almost 300 solos, some music for two harps, 

more flute and harp music, etc., and the harp has become a primary 

focus. (And Emily has recorded 4 CDs of my music!)

“Yi Jing (or I Ching) is the ancient Chinese Book of Changes, a book 

of divination and philosophy, where yarrow sticks or coins reveal by 

their landing patterns (hexagrams) where someone is spiritually at a 

given moment, and where they may be moving.  “It amazes me how 

random strings blindly touched on the harp can suggest new pieces. 

And maybe that is a little like the Yi Jing when I think about it--how 

something random can indicate a deeper order if we are open to 

seeing it”.

“Titles are suggested to me by hearing what I have written. I am not 

a believer in words to describe music.  An historical context seems 

more important to me, and I hope that this history will enrich your 

experience of my music.” 

Ofer Toriel

גבריאל פְּיֶרְנֶה )1937-1863(
קטע קונצרטי, לנבל ותזמורת, אופוס 39

אלגרו מודראטו-אנדאנטה-אלגרו סקרצאנדו-אלגרו מודראטו-אנדאנטה 

מולטו

גבריאל פְּיֶרְנֶה הוא שם מוכר מאד בעולמם של נגני נבל, כמי שכתב את 

ה-"Impromptu-Caprice", אופוס 9, שהפך לא�ת מיצירות הרפרטואר הסטנדרטי, 

שכמעט כל  נג ן נבל לומד בשלב מסוים ב�ייו, וכמוב ן את קטע קונצרטי לנבל 

ותזמורת, אופוס 39. נית ן להב�י ן בקווי דמיו ן בי ן שתי היצירות, בעיקר בשל �יבתו 

GABRIEL PIERNÉ (1863-1937)
Concert-Piece for Harp and Orchestra, Op. 39
Allegro moderato-Andante-Allegro scherzando-Allegro 

moderato-Andante molto.

Gabriel Pierné is a well-known name in the harp world, having 

written the Impromptu-Caprice, Op. 9 – a standard repertoire 

item, which almost every harpist learns at one point in their life, 

and the Concert-Piece for Harp and Orchestra, Op. 39. 
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37 60 th ANNIVERSARY

COMPOSERS

קלוד דביסי 
)1918 - 1862(

"מחולות קודש וחול", לנבל ותזמורת כלי קשת )1904(

"הנני משתכנע יותר ויותר שהמוסיקה איננה, במהותה, דבר שנית ן לצקת בתבנית 

מסורתית וקבועה. היא מורכבת מגוונים וממקצבים. השאר איננו אלא מעשי 

הונאה, פרי המצאתם של הדיוטות, �סרי רו� �יים, המנסים לרכב על גבם של 

אנשי מופת, אשר תמיד �יברו מוסיקה בת-זמנם". במילים אלה הצלי� דביסי 

להביע את השקפתו שיש להוציא את המוסיקה מעולמה המבודד לעולם ר�ב יותר 

שבו הספרות, הציור והמוסיקה משפיעים הא�ד על השני ב�ופשיות.

ֵיל, בפריס, נבל כרומטי �דש ללא כל דוושות,  בשנת 1897 הציגה �ברת פְּלֵי

ֵיל  ובמקומ ן הוכפל מספר המיתרים של הכלי. כשבע שנים מאו�ר יותר ביקש פְּלֵי

מדביסי, ל�בר יצירה עבור הנבל ה�דש שלו. התוצאה לא א�רה לבוא בצורת 

"מ�ולות קודש ו�ול", אותם הקדיש המל�י ן לממציא הכלי הכרומטי ה�דש. מא�ר 

והתווים לא היו קשים מדי לנגינה, נוהגים לנג ן, כיום, את היצירה עם הנבל הרגיל על 

שבע דוושותיו.

שני המ�ולות זורמים זה לתוך 

זה, מבלי שנית ן ל�וש בכך, ורק 

האצה זעירה, במִפְעַם, מבשרת 

את המעבר מ ן המ�ול הא�ד 

אל השני. 

הראשו ן מבי ן שני המ�ולות, 

"מ�ול קודש",  איטי, י�סית, 

והוא אפוף בהילה של סולמיות 

מודאלית, המרמזת על עתיקותו 

של הנבל. מ�ול זה נושא אופי 

מיסטי ומהפנט כלשהו. יתכ ן ואת 

ההשראה למ�ול זה דביסי שאב 

מקטע קצר, לפסנתר, מאת 

המל�י ן הפורטוגזי פְרַנְצִיסְקוֹ דֶה 

חלַקֶרְדָה, שנמנה עם ידידיו הק

רובים של דביסי. המ�ול השני, 

"מ�ול �ול", מהווה ניגוד מו�לט 

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)
“Danse Sacrée et Danse Profane” for harp 

and string orchestra (1904)

“I am more and more convinced that music is not, in essence, a thing 

which can be cast into a traditional and fixed form. It is made of 

colors and rhythms. The rest is a lot of humbug invented by frigid 

imbeciles riding on the backs of the Masters who have almost always 

written music of their own time”.

 With these words Debussy succeeded to convey his conception, 

that music was to be brought out of its own isolated world, and into 

a wider one, where literature, painting, and music interact on each 

other freely.

In 1897 the Pleyel firm in Paris introduced a completely new 

chromatic harp with no pedals, and instead, with double the usual 

number of strings. Seven years later Debussy was asked by Pleyel to 

write something for his new harp. The result was “Danse Sacree et 

Danse Profane”, which the composer dedicated to the inventor of the 

new chromatic instrument. As the score was not particularly difficult, 

the “Danses” are now played with the normal instrument with its 

seven pedals.

The two dances flow almost imperceptibly, one into the other, and 

only a slight quickening of the tempo, indicates that we are entering 

the second dance. The first of the two movements, Danse sacrée, is 

relatively slow and is enveloped by a modal tonality, from which is 

reflected the harp’s antiquity.

 It has a mystical and somewhat hypnotic character. It may have 

been inspired by a short piano piece by the Portuguese composer, 

Francisco de Lacerda, who was friendly with Debussy. The second 

dance, Danse profane (secular, rather than profane), is in complete 

contrast to the first, and is beautifully adorned by its melodic lines. 

של פְּיֶרְנֶה לליווים ארפג'ואיים, ולגליסנדי מרשימים. עם זאת, ישנם היבטים רבים 

א�רים בכתיבתו לכלי, כמו הצגת אקורדים נועזים וצלילים עיליים, כפי שהדבר בא 

לידי ביטוי ב-קטע קונצרטנטי שלו.

" קטע קונצרטי לנבל ותזמורת, אופוס 

39", של גבריאל פְּיֶרְנֶה, מורכב ממספר 

�טיבות קצרות, הקשורות לרצף א�ד. 

היצירה מציגה ארבעה נושאים עיקריים. 

בשתי ה�טיבות הראשונות, מוצגים 

שלושה נושאים. 

�טיבת הסקרצו, הקלידוסקופית, אלגרו 

סקרצאנדו, הנפת�ת עם ארפג'ו זורם, 

מציגה את הנושא הרביעי, המצטיי ן 

בליריות לוהטת. המלודיה נשמעת היטב, 

בצלילים הגבוהים של הנבל. מהלכים

עיטוריים מעל קווי התזמורת, מובלטים 

היטב ברגיסטר העליו ן של הנבל. הכל 

מוביל )דרך קדנצה לסול ן( אל �טיבת 

ה-אנדאנטה האיטית, עם המלודיה 

המקסימה שלה, המתפת�ת, הפעם, בנימה נמרצת יותר וכאילו נשפכת אל תוך 

מוסיקה המזכירה את פתי�תה של היצירה, כך שנוצרת ת�ושה של מבנה �ופשי 

פַּלִינְדְרוֹמִי )מעי ן �זרה במעגל סגור(. היצירה מסתיימת בקדנצה לסול ן. התזמור 

כולו צבעוני ומגוו ן.

 עופר טוֹריאל

There are some similarities between the two works, mainly Pierné’s 

fondness for arpeggiaic accompaniments, and striking glissandi. 

However, there are many other aspects to his writing for the 

instrument such as bold chordal statements, and harmonics, in the 

Concert-Piece. 

Pierné’s Concert-Piece, for Harp and Orchestra, is divided by several 

short-linked sections. The piece features four main themes. In 

the first and second sections, three themes are introduced in turn. 

A scherzo section, which introduces the fourth theme, interrupts 

briefly before the piece returns to the third theme. The Allegro 

moderato, that opens with flowing arpeggios, is ardently lyrical. The 

melody is clearly heard, in the harp’s upper register.  Decorative 

passages above the orchestral lines are also set in the upper 

register of the harp. It all leads (via a cadenza for the soloist), into 

the slow movement, Andante, with its expansive string melody. A 

kaleidoscopic scherzo, Allegro scherzando, introduces the fourth 

theme, followed by the return of the slow material, with the third 

theme. This time however, it develops more passionately, and 

overflows into music reminiscent of the opening, creating a sense 

of a freely palindromic form. The piece ends with a cadenza for the 

soloist. The orchestration is colorful and varied. 

Ofer Toriel



חוֹאָקִין רוֹדְרִיגוֹ )1901 – 1999(
קוֹנְסִיֶרְטוֹ דֶה אָרֳנְחוּאֶז )במקור לגיטרה ותזמורת(

אלגרו קון ספיריטו

אדאג'ו

אלגרו ג'נטילה

חידוע לנו על מל�ינים אשר איבדו את כושר הראיה שלהם בגיל מבוגר, לא�ר שהס

פיקו ללמוד מוסיקה ול�בר יצירות רבות. בודדים הם המל�ינים אשר נולדו עיוורים, 

או אבדו את כושר ראייתם בש�ר ילדותם ובכל זאת למדו מוסיקה והיו ליוצרים 

בעלי מוניטי ן בת�ום זה. א�ד מאלה, השייכים לקבוצה מצומצמת זו, הוא המל�י ן 

הספרדי �וֹאָקִי ן רוֹדְרִיגוֹ, ב ן המאה העשרים. 

בשנת 1927, רוֹדְרִיגוֹ ה�ל ללמוד ת�ת הדרכתו של פּוֹל דְיוּקָא )המוכר כמל�י ן " 

שוליית הקוסם"(. י�ד עם מנואל דה פאייה והפסנתר ן הספרדי הווירטואוז ריקארדו 

ויניאס, הייתה לפול דיוקא השפעה מכרעת על המוסיקה שרודריגו כתב במהלך 

�ייו.

את הצל�תו ה�שובה הראשונה הוא �ב ליצירתו "קוֹנְסִיֶרְטוֹ דֶה אָרֳנְ�וּאֶז", אותה 

השלים בשנת 1939. יצירה זו זיכתה אותו מיד בהצל�ה מרשימה וקבעה לו מעמד 

�שוב י�ד עם מל�יני המופת בת�ום הקונצ'רטו. 

רודריגו עצמו כתב הערות אישיות, אודות הקונצ'רטו שלו ש�לקם מובאים כא ן 

כלשונם: 

ה-"קוֹנְסִיֶרְטוֹ דֶה אָרֳנְ�וּאֶז" אמור להישמע כאותה אוושת רו� נסתרת, המרעידה 

חאת צמרות העצים בגנים הציבוריים, ואל לה להיות יותר �זקה ממשק כנפי הפר

פר...הכותרת נגזרה מאותו אתר מלכותי הנמצא כ- 50 קילומטר ממדריד בדרך 

לאנדלוסיה...כוונתי הייתה להעלות את אווירת סוף המאות השמונה עשרה והתשע 

עשרה, אשר אופיינו בלו�מי-השוורים ובנעימות ספרדיות-אמריקניות... 

בתעוזה ללא תקדים מתפקדת הגיטרה ככו� נגדי לתזמורת, כשלכל אורך היצירה 

היא שולטת על רקע התזמורת, המהווה לה ניגוד מעוד ן...הפרק הראשו ן מקבל את 

תנופתו ממקצבים נמרצים, כששני הנושאים אינם מסוגלים להפריע את הזרימה 

הקצבית הסו�פת. הפרק השני מהווה דו-שי� הנושא אופי של קינה, בי ן הגיטרה 

לכלים סולניים מתוך התזמורת... הפרק 

השלישי מציג מ�ול �צר מעוד ן. מיזוג המשקל 

הזוגי עם המשקל המשולש,  וני�ו� תוסס 

במוסיקה, מקנים לפרק �יות בלתי פוסקת עד 

לסיום היצירה..."

הערב סיו ן מג ן יבצע את הפרק השני.

עופר טוֹריאל 

JOAQUIN RODRIGO (1901-1999)
Concierto de Aranjuez (Originally for guitar and orchestra) 

Allegro con spirito

Adagio

Allegro gentile

We know of some composers who became blind at a relatively old 

age and after writing much music. Very few are those who were 

born blind, or became blind at an early age. Such a one was the 20th 

century Spanish composer Joaquin Rodrigo. 

In 1927 he began his studies with Paul Dukas (known as the 

composer of The Sorcerer's Apprentice). Together with Manuel de 

Falla and the virtuoso Spanish pianist Ricardo Vines, the three of 

them exercised a deep and lasting influence on the music Rodrigo 

composed. 

He first made his mark on the musical scene with his Concierto de 

Aranjuez for guitar and orchestra, written in 1939. It brought him 

immediate fame throughout the whole world. 

Rodrigo wrote his personal comments for his concerto, some of which 

are cited here: "The Aranjuez Concerto is meant to sound like the 

hidden breeze that stirs the tree tops in the parks, and it should be 

only as strong as a butterfly…it takes its title from the famous royal 

site, 50 kilometers from Madrid, on the road to Andalusia…It was 

my intention to evoke the 18th and 19th centuries there, which was 

characterized by bull-fighters and Spanish-American tunes…with 

unprecedent boldness, the guitar acts as an opposing voice to the 

orchestra… At all times it is the soloist, while the orchestra provides 

a fine contrast… 

The first movement is animated by forceful rhythm, not for a moment 

do the two themes interrupt the insistent rhythmic surge. 

The second movement is a mournful dialogue between the guitar and 

instrumental soloists… The third movement evokes a courtly dance. 

The combination of two and three-beat 

bars and a light effervescent quality in the 

music keep it lively to the end…" 

Tonight, Sivan Magen will perform the 

second movement

Ofer Toriel

It is a lively and lilting waltz, with chromatic alterations and a great 

deal of modulation, to show off the chromatic possibilities of the 

instrument.

In fact, both movements are very rich in modulations, and it seems 

that the orchestra is incidental, as the harp is always the most 

important instrument in both dances.

Ofer Toriel

לקודמו והמהלך המלודי שלו מצטיי ן במגוו ן עיטורים יפהפיים. הוא נשמע כמו ולס 

קליל, הגדוש בשינויים כרומטיים וריבוי של מודולציות )מעבר מסולם לסולם( 

המפגינות את אפשרויות ההפקה הכרומטיות בכלי. 

למעשה, שני המ�ולות עשירים ב�ילופים סולמיים רבים )מודולציות( ונראה כאילו 

התזמורת משמשת כרקע בלבד, מא�ר והנבל זוכה, ללא הרף, בתפקידי המפת� 

בשני המ�ולות.

עופר טוֹריאל

60 יובל ה- 38

מלחינים



פּוֹל פָטֶרְסוֹן )נולד 1947(
"קוּרֵי עַכָּבִיׁש", לנבל ורביעיית כלי קשת, אופוס 113 )2014(

הגברת הלבנה הרוקדת

העכביש אדום-הגב

האלמנה השחורה

טָרַנְטוּלָה

פול פטרסו ן נ�שב לא�ד המל�ינים הבריטיים הרב-צדדיים, המצלי�ים והמוערכים 

ביותר, ה ן במולדתו וה ן בר�בי העולם. הוא למד לנג ן בטרומבו ן, בבית הספר, והיה 

�בר בכמה להקות ותזמורות מקומיות. בגיל שבע עשרה, לא�ר שכבר התנסה 

בכתיבת מוזיקה משלו, התקבל ללימודים באקדמיה המלכותית למוזיקה.

כבר ביצירותיו הראשונות, עלה ני�ו� שובבני משהו. באופוס 1 שלו, שבוצע בבית 

הספר הקיצי של דארטינגטו ן, על פי סיפורו המפורסם של הָילֵייר בֶּלוֹק, "רֶבֶּקָה" 

)1966(, מתגלה יותר מרמז, לסאטירה על רבות מ ן הטכניקות האליאטוריות 

ה�דשניות שה�לו לצוץ באותם ימים. בשנות העשרה המוקדמות שלו, פטרסו ן 

למד להפליג, עובדה הבאה לידי ביטוי כא�ד ממאפייני המוסיקה שלו, המושתת 

על קונטרפונקט רב-שכבתי, המשקף את זרמי הים, הגאות והשפל, הגלים, ורסיסי 

שבריהם.

רבות מיצירותיו לכלים סולנים, כמו "עכביׁשים", אופוס 48, ו-"לטאות", אופוס 111, 

לנבל סולו, נכתבו, הוזמנו או נב�רו כיצירות שנועדו להיכלל בת�רויות בינלאומיות 

שהתקיימו באירופה, אוסטרליה, ארה"ב, תאילנד וישראל. 

על יצירתו " קוּרֵי עַכָּבִיש", לנבל ורביעיית כלי קשת, אופוס 113, פול פטרסו ן כתב 

את ההסברים הבאים:

"עצם המראה של מיתרי הנבל תמיד מזכיר לי קוּרֵי עַכָּבִיׁש, ואולי אפשר היה לדח

מות את הידיים והאצבעות של הנבל ן לעכביש האורג רשת מסובכת. הרעיו ן לכתוב 

יצירה בשם עכבישים הגיע אלי לא�ר ביקור באוסטרליה, שם נית ן למצוא מגוו ן רב 

ושפע של עכבישים, שם שבאופ ן מקרי, כמעט נעקצתי על ידי אדום-גב! המקום 

המועדף עליו, הוא ל�כות לקורב ן מת�ת למושב האסלה! שמות פרקי היצירה 

נקראים על שם ארבעת העכבישים הקטלניים ביותר! " קוּרֵי עַכָּבִיש", מושתתת על 

מבנה של מיני קונצ'רטו, ב ן ארבעה פרקים, לנבל סולו ותזמורת מיתרים.

 הוא מבוסס על יצירתי המוקדמת, עכבישים, לנבל סולו, שנכתבה בשנת 1985, 

ומאז זכתה לפופולריות בינלאומית בקרב נבלנים ונבלניות מכל העולם! תפקידו 

של הנבל הסול ן כמעט זהה ל-עכבישים המקוריים, עם תוספות א�דות. התזמורת 

מלווה את הנבל בתוספת מבואות, תגובות למתר�ש, וקטעי ביניים. 

הגברת הלבנה הרוקדת היא פרק מהיר, במשקל 7/8 , עם מגוו ן מקצבים מצטלח

בים  הנארגים בי ן התזמורת לסול ן. הפרק השני נפת� במבוא תזמורתי רגוע המעח

ניק ת�ושת שלווה. הנבל קוטע את האווירה, הרגועה הזו, עם מוטיבים לא סדירים 

המייצגים את העכביש אדום-הגב המתכונ ן בסבלנות לקראת טרפו, לפני שהוא 

מכה במהירות מס�ררת. בפרק האלמנה הש�ורה, אנו נכנסים לעולם המסתורי 

של זמ ן נצ�י בו העכביש אורג ביסודיות את רשתו. הפרק הא�רו ן, טָרַנְטוּלָה, הוא 

ריקוד נפוליטני פרוע במשקל משולש; יש המאמינים ששם הריקוד נגזר מ ן הטרנח

טולה, עכביש ארסי שנאמר עליו שעקיצתו הארסית גורמת לד�ף היסטרי לרקוד ”

עופר טוֹריאל

PAUL PATTERSON (Born 1947)
“Spider’s Web”, for harp and string quartet, Opus 113 (2014). 

The Dancing White Lady

The Red-backed Spider 

The Black Widow

Tarantula

Paul Patterson is considered as one of the most versatile, successful, 

and internationally-respected British composers of his generation. 

He played the trombone, at school, and became a member of several 

local bands and orchestras. At seventeen he gained a place at the 

Royal Academy of Music, having just started to compose his own 

music.

Already in his first works, a somewhat mischievous fragrance came 

to surface, in his Opus 1, the Dartington Summer School setting of 

Hilaire Belloc's famous tale, “Rebecca” (1966), in which more than a 

hint of satire on many of the avant-garde aleatoric techniques of the 

day, are reflected.

 In his early teens, Patterson learned to sail, as can be reflected 

in his music’s familiar characteristic of multilayered counterpoint 

reflecting the sea’s currents, tides, waves, wavelets and spray. Many 

of his solo works, such as “Spiders” Op.48, and “Lizards” Op.111, 

for solo harp, have been commissioned or chosen as set pieces for 

international competitions in Europe, Australia, the USA, Thailand 

and Israel.

Paul Patterson wrote the following notes for the Spider’s Web:

“The very sight of the harp strings always reminds me of a spider’s 

web, and perhaps the harpist hands and fingers could be likened to 

that of the spider weaving a complicated web.

The idea to write a work called Spiders came to me after a visit 

to Australia where a great variety of spiders are to be found in 

abundance, and where incidentally, I was almost bitten by a Red 

Backed! Whose favorite spot is to wait under the toilet seat! The 

movements are named after four of the most-deadly spiders! The 

Spider’s Web takes the form of a mini concerto, in 4 movements for 

solo harp and string orchestra.

 It is based on Spiders, for solo harp written in 1985, which has 

since become popular amongst harpists internationally!

The solo harp part is virtually the same as the original Spiders, with 

only a few additions. The orchestra accompanies the harp with added 

introductions, comments and interludes.

The Dancing White Lady is a fast 7/8 movement with lots of crossed 

rhythms that weave between the orchestra and the soloist.

The second movement starts with a calm orchestral introduction 

giving the sense of peace. 

The harp interrupts this calm atmosphere with sharp irregular 

motives that represent the Red Backed Spider who sits patiently 

for its prey before it strikes with great speed. In The Black Widow 

movement, we enter the mysterious world of timelessness as the 

spider relentlessly weaves its web.

 The last movement a Tarantella is a wild Neapolitan dance in triple 

time; It is believed to take its name from the Tarantula, whose 

poisonous bite is said to cause a hysterical impulse to dance”! 

Ofer Toriel
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FRANÇOIS ADRIEN BOIELDIEU (1775-1834)
Concerto for harp and orchestra, in C Major, Op. 77

Allegro brilliante – Andante lento  – Rondeau: Allegro agitato

François Adrien Boieldieu was born in Rouen, France. In 1793 he 

composed his first comic opera, The Guilty Girl. A year later he began 

to perform as a pianist. In 1795, he roomed with Sebastian Érard, the 

inventor of the double-action harp, and from then on, he also wrote 

regularly for the harp.

 In 1803, he accepted the Tsar’s invitation and was appointed 

Director of the French Opera at the Imperial Opera in Saint-

Petersbourg. In 1810, he definitely returned to Paris. Boieldieu, was 

acclaimed as the “French Mozart”

Boieldieu's Harp Concerto in C major, Op. 77, also redundantly 

known as Concerto in Three Tempi, is an appealing, tuneful work 

that retains a firm if not central place in the harp repertory. The 

first movement, opens with a festive and somewhat ceremonial fast 

theme, which is followed by a flowing but restless melody, all in the 

late Classical style employed in the 1790’s. 

After the orchestra's presentation of the themes, the harp takes 

them up with a great deal of passagework, several trills, and a few 

glissandos that create a "brillante" effect. The soloist remains in 

the forefront for the remainder of the movement, with the orchestra 

providing rudimentary accompaniment and the occasional, requisite 

tutti declamation.

 

The brief second movement, begins with an imposing, minor-mode 

statement by the orchestra, with the harp then taking up a plaintive 

melody. The movement's second section is a sad air that wouldn't be 

out of place in one of Boieldieu's operas. 

A transition leads directly into the final movement. It's a rondo with 

an urgent, hyperactive primary theme. The intervening episodes 

become increasingly brighter, with a brief, darkly sparkling cadenza, 

just before the main theme's first return, and another glissando-

graced little cadenza just before the final episode. 

Ofer Toriel

ֶן בּוּאָלְדְיְה )1834-1775( פְרַנְסוּאָה אַדְרִיי
קונצ'רטו ב-דו מז'ור, לנבל ולתזמורת, אופוס 77

ֹ ִ'יטָטו אלגרו בְּרִיָאנְטֶה – אנדאנטה לנטו – רונדו: אלגרו אג

ֶ ן בּוּאָלְדְיְה נולד בעיר רוא ן, שבצרפת. בשנת 1793, הוא כתב את  פְרַנְסוּאָה אַדְרִיי

האופרה הקומית הראשונה שלו "העלמה האשמה". שנה לא�ר מכ ן, ה�ל להופיע 

בקונצרטים כפסנתר ן. בשנת 1795, בּוּאָלְדְיְה �לק �דר עם סבסטיא ן אֶרָארְד, 

שפית� ושכלל את הפעולה הכפולה במנגנו ן הדוושות של הנבל, ומאז בּוּאָלְדְיְה 

הרבה לכתוב יצירות לנבל. 

בשנת 1803, בּוּאָלְדְיְה נענה להזמנתו של הצאר אלכסנדר הראשו ן, והתמנה 

למנהל האופרה הצרפתית באופרה 

הקיסרית של סנט-פטרסבורג. 

בשנת 1810, בּוּאָלְדְיְה ה�ליט 

לשוב לפריס, שם התמנה למורה 

לקומפוזיציה בקונסרבטואר של 

חפריס. בּוּאָלְדְיְה זכה בכינוי "המוצ

רט של צרפת".

הקונצ'רטו ב-דו מז'ור, לנבל 

ולתזמורת, אופוס 77, של בּוּאָלְדְיְה, 

הידוע גם בכינויו קונצ'רטו בשלושה 

חטֶמְפִּי )מִפְעָמִים(, הוא יצירה מעו

ררת, שירתית ומלבבת, השומרת 

על מעמד �שוב, קבוע ומרכזי 

ברפרטואר היצירות לנבל. 

הפרק הראשו ן נפת� בנעימה 

מהירה, �גיגית וטקסית כלשהי, המובילה בזרימה �סרת מנו�ה , לנושא ולמגוו ן 

מרכיבים, הנאמנים לסגנו ן הקלאסי המאו�ר שהיה מקובל בסוף שנות התשעים. 

לא�ר שהתזמורת מציגה את הנושאים השונים, הנבל מאמץ אותם, בתוספת מגוו ן 

מהלכים מרתקים, עיטורים שונים וגליסנדי )ה�לקות על גבי המיתרים( א�דים, 

היוצרים אפקט מבריק. הסול ן נשאר ב�זית ההתר�שויות בהמשכו של הפרק, 

כשהתזמורת מספקת לו ליווי שגרתי ומדי פעם גם מעי ן מהלכים תזמורתיים. 

הפרק השני, הקצר י�סית, נפת� בהצהרה �גיגית בסולם מינורי, כשבנבל מוצגת 

נעימה הנושאת נימה נוגה. ב�טיבתו השנייה של הפרק השני, מוצגת נעימה עצובה 

וקודרת במקצת, שללא ספק יכולה למצוא את מקומה כאריה בא�ת האופרות של 

חבּוּאָלְדְיְה. מעבר קצר מוביל, ישירות אל תוך הפרק הא�רו ן. הפרק המסיים הוא רו

נדו עם נושא ראשי המצטיי ן בהיפראקטיביות סו�פת. קטעי הביניים, המפרידים בי ן 

ה�זרות על הנושא העיקרי, הופכים בהדרגה, למבריקים יותר עם קדנצה נוצצת, 

ממש לפני �זרתו הראשונה של הנושא העיקרי, ועוד קדנצה משופעת במהלכי 

גליסנדו, ממש לפני ה�זרה הא�רונה.

עופר טוֹריאל

רַיינְהוֹלְד גְלִייֶר )1875 – 1956(
קונצ'רטו ב-מי במול מז'ור לנבל ולתזמורת, אופוס 74

אלגרו מודראטו

אנדאנטה: נושא עם וריאציות

אלגרו ג'יוקוזו

גְלִייֶר נמנה עם ממשיכי דרכם של המל�ינים הרוסים, אשר דגלו בכתיבת מוסיקה 

שתהיה רוסית באופייה ובמקורותיה, ובעיקר הושפעה מיצירותיהם של עמיתים 

ובתוכם בּוֹרוֹדִי ן וגְלָזוּנוֹב. 

הוא נולד בעיר קייב שבאוקראינה, להורים ממוצא בלגי ויהודי, אך זכה להת�נך על 

ברכי התרבות הרוסית. גְלִייֶר הצלי� ביותר ת�ת שני משטרים מנוגדים: המשטר 

הצארי והמשטר הבולשביקי.

הרומנטיקה הרוסית שלטת במרבית יצירותיו של גְלִייֶר, לצד המסורת האפית 

הרוסית. כול ן שופעות בעושר של נעימות עתירות-מבע, כשרבות מה ן שאולות או 

מושפעות מ ן הפולקלור הרוסי. גְלִייֶר נ�שב לראשו ן מל�יני רוסיה אשר הר�יב את 

REINHOLD GLIÈRE (1875-1956) 
Concerto in E flat major, for harp and orchestra, Op.74

Allegro moderato

Andante: Tema con variazioni                                                                                             

Allegro giocoso

Gliére followed in the footsteps of the Russian composers who 

sought to create an indigenous Russian idiom in music, and in this 

he was mainly influenced by Borodin and Glazunov. He was born 

in Kiev (Ukraine), of Belgian and Jewish extraction, but of Russian 

upbringing, and was very successful under two regimes, the Tsarist 

and the Bolshevik. 

With the epic Russian traditions, Gliére combined forms of the 

romanticism that typified much of Russian music. His works excel 

in flowing melodies of highly expressive character. He was one of 
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ת�ומי מקורות הפולקלור ששאב מה ן את השראתו, גם לת�ומי רוסיה שבאסיה 

התיכונה. " רק העם הוא היוצר", נהג לומר, " אנו המל�ינים, רק מעבדים את 

ה�ומר". 

יצירותיו המפורסמות ביותר ה ן הבלט "הפרג האדום" )1927( והסימפוניה השלישית 

שלו )1909 – 1911(.

הקונצ'רטו לנבל ולתזמורת, של גְלִייֶר, נמנה עם היצירות המאו�רות שלו. הוא כתב 

ְיָה אֶרְדֶלִי )1971-1878(. גְלִייֶר התייעץ עמה  אותו בשנת 1938, עבור הנבלנית קְסֶנ

רבות, על אפשרויות הביצוע של יצירתו. הצעותיה היו כה מועילות, עד שבסופו של 

דבר, הוא הציע לציי ן את שניהם כשותפים מלאים בכתיבתו של הקונצ'רטו, אולם 

היא סרבה. מב�ינה סגנונית, נית ן לזהות בקונצ'רטו הזה, מיזוג מעניי ן של סגנו ן 

קלאסי וינאי, עם נימה לאומית רומנטית רוסית. הקונצ'רטו מציג, היטב, את המרקם 

האידיומטי המאפיי ן את הנבל, תוך שימוש משמעותי של מהלכי ארפג'ו מסורתיים, 

גושי אקורדים שבורים וגליסנדו. 

הפרק הראשו ן מושתת על מבנה האלגרו-סונטה הקלאסי המסורתי. גְלִייֶר אינו 

פות� את הפרק עם תצוגה תזמורתית מלאה. במקום זאת, הוא מקדים את הנושא 

הראשו ן )המוצג בנבל(, עם מהלך תזמורתי קצר ביותר. תפקיד התזמורת מאופק, 

י�סית, ובכך מכי ן את כניסתו הכמעט מלכותית של הסול ן. במקום לסיים את 

�טיבת התצוגה במהלך הממ�יש זאת, כמקובל, גְלִייֶר ממשיך את הנושא השני עם 

מעבר מוסיקלי אינטנסיבי, ישירות אל �טיבת הפיתו�. נית ן להב�י ן במגוו ן שינויים 

סולמיים ב�טיבה הקצרה המשופעת בהתר�שויות מרתקות. מרכיבים מתוך 

�טיבת התצוגה מנוצלים באופ ן �ופשי בקדנצה של הנבל, כולל גרסה מקסימה של 

הנושא הראשי המנוג ן הפעם, בצלילים העיליים של הנבל. 

הפרק השני מציג נושא ורצף של וריאציות. לא�ר ארבע תיבות של מבוא עם צ'לים 

וקונטרה-באסים, הנבל מציג מהלכים מלודיים איטיים ופשוטים, עם ליווי ה�ושף 

את מגוו ן טכניקות ההפקה בנבל. יש שש וריאציות, �לק ן מעמידות אתגרים 

וירטואוזים מצד הסול ן.  

הפינאלה הוא רונדו עליז ו�ופשי, כשה�זרות עליו מופרדות בקטעי ביניים משופעים 

בשפע של ני�ו�ות עממיים רוסיים.   

לנקה פטרוביץ' תבצע את הפרק הראשו ן.

 עופר טוֹריאל

the first Russian composer to broaden the background of his sources 

to include Central Asian Russian folklore. “only the people are 

creators”, he used to say, “we composers merely arrange”. Gliére 

won many State distinctions and a high position in Soviet musical 

hierarchy. He wrote music for many ballets and was nicknamed “The 

Father of Soviet Ballet”. His, best known works, are the ballet “The 

Red Poppy” (1927) and his Third Symphony (1909-1911).

Reinhold’s Gliére’s Harp Concerto is a production of his old age. He 

composed it in 1938, for the harpist Ksenia Erdeli (1878-1971).  He 

sought her advice as to the practicality of his music. Her suggestions 

were so helpful, that he eventually offered to name her as joint 

composer of the work, but she refused. Stylistically it is redolent 

both of Viennese classical style, with a tincture of Russian romantic 

nationalism. The concerto displays the harp’s idiomatic texture, 

relying heavily on traditional arpeggios, arpeggiated block chords and 

glissandos writing. 

The first movement is in sonata form. Gliére did not begin the 

movement with a traditional tutti opening. Instead, he preceded the 

first theme (played by the soloist) with a brief orchestral figure. 

The orchestra part is subdued, thus preparing the audience for the 

soloist’s grand entrance. 

The second theme is introduced by the clarinet, accompanied by the 

solo harp, with the same rhythmic figuration heard in the opening of 

the movement. Instead of concluding the exposition with a closing 

passage, he follows the second theme with a transition, intensely 

propelling the music to the next section.

 There are several modulations in the short but eventful 

development. Materials from the exposition are used liberally in the 

cadenza that follows, including an enchanting version of the main 

theme in harp harmonics. The second, movement is based on a theme 

and variations. After four bars of introduction on cellos and basses, 

the harp presents slow, and simple melodic lines in the theme with 

elaborations of different harp techniques.

 There are six variations, some of them calling for considerable 

bravura from the soloist. The finale is a cheerful and free rondo, 

its main tune, with plentiful displays of Russian folk-coloring in the 

intervening episodes.

Lenka Petrovitch will perform the first movement.

Ofer Toriel
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List of works by Israeli composers
written for 
The International Harp Contest in Israel
1st Contest – 1959 
Paul Ben-Haim: Poème, for harp

2 d Contest – 1962n
Ami Ma'ayani: Toccata, for harp

3rd Contest – 1965
Sergiu Natra: Sonatina, for harp

4th Contest – 1970
Josef Tal: Intrada, for harp 

5th Contest – 1973
Leon Schidlowsky: Kolot (Voices), for harp

6th Contest – 1976
Oedoen Pártos: Mizmor (Chant) [Revised & edited W. Elias]  

7th Contest – 1979 
Noam Shariff: Essay, (for Harp & Strings)

8th Contest – 1982
 Josef Tal: Concerto for Harp & Electronics

9th Contest – 1985 
Ami Ma'ayani: Passacaglia dans le Style Oriental,
for harp

10th Contest – 1988 
Paul Ben Haim: Poème, for harp 

11th Contest – 1992
A choice of pieces written for the contests by
Israeli composers 

12th Contest – 1994
Josef Tal: Dispute. for harp                                                                  

13th Contest – 1998
Jan Freidlin: Sonata for Three Visions, for harp

14th Contest – 2001
Haim Permont: Novelette, for harp

15th Contest -2003
Yinam Leef: Reminiscences of Tranquility, for harp

16th Contest – 2006
A choice of pieces written for the contests by
Israeli composers 

17th Contest - 2009
Yizhak Yadid: Out of Infinity, for harp

18th Contest – 2012
Tzvi Avni: Phantasy for Harp (1990)

19th Contest – 2015
Menahem Wisenberg: Mizmor Shir, for harp

20th Contest - 2018
Yosef Bardanshvili: A Distant Echo, for harp

הרשימה הכוללת של

היצירות הישראליות שנכתבו 

לתחרות הבינלאומית לנבל בישראל

ת�רות ראשונה - 1959 
פאול ב ן �יים: פואמה לנבל

ת�רות שניה – 1962
עמי מעייני: "טוקטה" לנבל

ת�רות שלישית – 1965
סרג'יו נטרא: סונטינה לנבל

ת�רות רביעית – 1970
יוסף טל: אינטראדה לנבל 

ת�רות �מישית -  1973
לאו ן שידלובסקי: קולות לנבל

ת�רות שישית – 1976
עד ן פרטוש: מזמור לנבל  

ת�רות שביעית – 1979
 נעם שריף: "�יבור"  )לנבל ומיתרים(

ת�רות שמינית 1982-
יוסף  טל: קונצ'רטו לנבל ומוסיקה אלקטרונית

ת�רות תשיעית – 1985
עמי מעייני: מאקאמאט פאסקליה לריקוד בנוס� מזר�י,

לנבל

ת�רות עשירית– 1988          
פאול ב ן �יים: פואמה לנבל

ת�רות א�ת עשרה – 1992
ב�ירה מתוך יצירות שנכתבו ע"י מל�ינים ישראלים

לת�רויות הנבל

ת�רות שתים עשרה – 1994
יוסף טל: ויכו� לנבל

ת�רות  שלוש  עשרה -  1998
יא ן פרידלי ן: סונטה בשלושה �זיונות )1996(

ת�רות ארבע עשרה – 2001
�יים פרמונט: "נובלטה" לנבל )1999(

ת�רות �מש עשרה– 2003
ינעם ליף: זיכרונות של רוגע לנבל )2002(

ת�רות שש עשרה – 2006
ב�ירה מתוך יצירות שנכתבו ע"י מל�ינים ישראלים

לת�רויות הנבל

ת�רות  שבעה עשרה – 2009
יצ�ק ידיד: "עד לאי ן סוף", לנבל )2008(

ת�רות שמונה עשרה – 2012
צבי אבני: פנטסיה לנבל

ת�רות תשעה עשרה – 2015
מנ�ם ויזנברג: מזמור שיר, לנבל

ת�רות עשרים – 2018
יוסף ברדנשווילי: "הד מרו�ק", לנבל
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עמותת הנבל והזמיר

חגיגות לציון 60 שנה לתחרות הנבל הבינלאומית בישראל

ועדת ההיגוי של �גיגות ה-60

אביגיל ארנהיים, אילנה כהן, יוליה רובינסקי

הנהלת עמותת הנבל והזמיר

תייסיר אליאס, אביגיל ארנהיים, אבנר איתי, 

ליאורה ברש-מורגנשטרן, תמר גיא, ענת דור, 

ישראלה גיטליץ, רעיה זמרן, רון זרחי, אהרון ידלין, 

אילנה כהן, דן מירקין, דורון סלומון, מרדכי שלף

קולט אביטל, יו"ר

יוסי פרוסט, מנכ"ל

עליזה גונדור, מנהלת

אילנה מאיק, מזכירה

מאיה הראל, מזכירה

מבקר פנים

רו"� אריה חנן

ועדת כספים

מרדכי שלף- יו"ר, אביגיל ארנהיים, אילנה כהן

יועצת משפטית

ישראלה גיטליץ

ועדה מוזיקלית של ת�רות הנבל הבינ"ל

יוליה רובינסקי, מנהלת מוזיקלית

צבי אבני, תייסיר אליאס, אביגיל ארנהיים, רבקה ארקי-אמר, גתית 

בועזסון, עמית דולברג, עדינה הרעוז, יונתן זק,

דן יוהאס, אילנה כהן, סרג'יו נטרא, איל עין-הבר,

סוניטה סטניסלו, דורון סלומון, חיים פרמונט

ועדת �וקה של ת�רות הנבל הבינלאומית 

דניאל מירקין – יו"ר,  גתית בועזסון

הפקה

אנה בארסט

י�סי ציבור

עמליה איל ואלינור גליקמן

תכנייה

עופר טוריאל, עורך מוזיקלי

יגאל רפפורט, גרפיקה ועיצוב

משרד

ת�רות הנבל הבינ"ל בישראל

ר�' הנציב 16, תל אביב 6701808

טל. 03-6041808 פקס 03-6041688

harzimco@netvision.net.il

www.harpcontest-israel.org.il
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