
 

 

15.11.2021 

 : תונותי הודעה לע

היכל ב 21-ה, , תיפתח תחרות הנבל הבינלאומית 20:00בשעה  בדצמבר 16ביום חמישי , 

מסרביה, זוכת הפרס   ץ' לנקה פטרובי בלאיתיבהשתתפות הנ ,עכו התרבות החדש של 

 . 2018בשנת  20-ה הראשון בתחרות 

 ( ישראליתלהרמונית היפ של הית הראשית  אבליניהול מוסיקלי: יוליה רובינסקי )הנ

 
 היכל התרבותב 20:00בשעה  בדצמבר 16חמישי,  יום  ב חגיגי קונצרטבתיפתח  21-תחרות הנבל הבינלאומית ה

 ., בנוכחות קהלעכוהחדש של 
 

בצורה  2021 התקיימו בספטמבר מתחרים( 24) שנישלב ו מתחרים( 49) שלב ראשוןבשל מגבלות הקורונה 
 צפיות. 40,000  -שיא של כ נרשם, מקוונת

 
  שנת, ב20 -ה ה במקום הראשון בתחרות הנבל וכהז ,לנקה פטרוביץ הסרבית תהניבלאי תנגןהקונצרט  גרתבמס

 ועוד . רטוק , אלוורס ארט, בצמו צ'ייקובסקי,, יצירות מאת 2018
 

וכה ינגנו ביחד עם הזבניהולו המוסיקלי של ישראל בורוכוב  מערב-אתני מזרחהאנסמבל ה -אורחים בקונצרט 
 . בעיבודו של בורוכוב יות עממיותבסרת מנגינו

 
 :המלאה כניתולהלן הת

 
▪ Pyotr Ilyich Tchaikovsky (transcribed by K. Erdely): Valse sentimentale, Op. 51, No. 6 
▪ Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Sonata No.13 in B-flat major, K.333 
▪ Allegro 
▪ Andante cantabile 
▪ Allegretto grazioso 
▪ Béla Bartók (transcribed by L. Petrovic): The Night's music (from Out of Doors, Sz.81)  
▪ Elias Parish-Alvars: Introduction & Variations on Favorite Airs from Bellini`s 'Norma' 
▪ Vojislav Ivanović: Oro 

 
 

 .חדש בעכובות הבהיכל התר בדצמבר,   19ביום ראשון,   יתקיים  מרהג חצישלב 
   .י/פולנק ואל ראביןדביס מאת קפ"ע באך, בביצוע יצירותיתמודדו בשלב זה  ותמתחר 9

 האינטרנט  באתר (Streaming(   חי ברו בשידור  עהמקצים יוכל  – 15:00, 13:00, 0:301 -מקצים ב 3יתקיימו  
 ק של התחרות. ובפייסבו

 
 המתחרות הן: 

Jaffe Serafina )גרמניה( ,Hoile Emily ( ,)בריטניהRumiantseva Daria  ,)רוסיה(Cortesao Beatriz 
 Zhang Xinyue)רוסיה(,  Dvoretkaya Ekaterinaל(, )פורטוג

 )גרמניה(. Loffler Lea Maria)גרמניה(,  Ruf Miriam)איטליה(,  Lamanna Claudia Lucia)סין(, 
 
 
  ותמתחרה ישתתפו שלוש ,כל התרבות החדש בעכובהי , בדצמבר 21יום שלישי, -שיתקיים ב גמרשלב הב



 

 

 ,ריינהולד גלייר גן היצירה שלבו תנו  דורון סלומון  מאסטרו  בניצוחו של  התזמורת הסימפונית חיפה בליווי   ותהסופי
  .קונצ'רטו לנבל ולתזמורת

, בהמשך למסורת לביקרן סמוזהב, שנתרם ע"י וגדול של ליון והילי, קונצרטנטי  נבליוענק זוכה במקום הראשון ל
 . 1959 -ב רבת השנים מאז התחרות הראשונה

 ק של התחרות.ובפייסבו האינטרנט  באתר (Streaming(  חי בשידור יועבר  –גם שלב הגמר 
 

רפת וווילי פוסטמה הנבלאיות הידועות שנטל מתייה מצ ותמכהנ 21 -ההבינלאומי של תחרות שופטים ה בחבר
 מנורבגיה.

 
 טים נוספים: תקיימו קונצרבמסגרת התחרות י

 

 אולמות האבירים    לילדים קונצרט מוסבר   14:00  17.12

 אולמות האבירים  *מכל הזמנים קונצרט זוכים ישראלים  14:00  18.12

 קונסרבטוריון עכו    * * קונצרט הזוכה מארה"ב 19:00  20.12

 ( 2017, 2014, 2011)  לישראלים בלבדהנבל יות תחרו   3 -ם מ* זוכי

 ויות הבינ"ל בישראל וארה"ב רת הסכם חילופי זוכים בין התחר* במסג*
 

התחרות . הנבל ולםבעוהיוקרתית ביותר א תחרות הנבל החשובה י, ההישראליתהנבל הבינלאומית   תתחרו
וגה נה מסראשו הייתהריית ירושלים דאז טדי קולק. כשנוסדה, ע"י אהרון צבי פרופס וראש עי 1959-נוסדה ב

ות מתקיימת אחת לשלוש שנים.  . בעקבותיה נוסדו תחרויות נוספות. התחרמעמדה עד היוםושומרת על  בעולם
 זובין מהטה. - הישראליתהתזמורת הפילהרמונית  של הל המוסיקלי אמריטוסנשיא הכבוד של התחרות הוא המנ

רירה ר והשג ח"כ לשעב מכהנתהולו של יוסי פרוסט. כיו"ר העמותה התחרות מופקת ע"י עמותת הנבל והזמיר בני
 לשעבר הגברת קולט אביטל.

 
רת הראשית של התזמו תהניבלאי, יוליה רובינסקי 'ת של תחרות הנבל הבינלאומית היא הגבהמוסיקלי המנהלת

 הפילהרמונית הישראלית.
 

 תחרות הנבל הבינלאומית בישראל 
 6701806, תל אביב 16ח' הנצי"ב ר

 03-6041688פקס   03-6041808טל. 
iloffice@Harpzamir.co. 

ael.org.ilisr-www.harpcontest 
 

 בברכה 
 עמליה אייל ואלינור גליקמן 

 יחסי ציבור 
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