
 

 

 

 2022במרץ 17
 : תונותיהודעה לע

 , תנוגן, ריינולד גלייר, יליד קייבשל הקומפוזיטור הנודעת  יצירתו 
קיים בעכו,  תי ש, תחרות הנבל הבינלאומיתשל   סיוםהקונצרט ב

 . ו לשלב הגמרעינגניות הנבל שיג  3השתתפות ב
   20:00בשעה  2022מרץ  31יום חמישי 

                              דורון סולומון עם  מנצח:
 התזמורת הסימפונית ירושלים,  

 בתום הקונצרט הכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים

           יוליה רובינסקי  של יקליזמוה היהולנ ב 21-ה תהנבל הבינלאומיתחרות 
 : תתקיים בין התאריכים (ת אליישר רמונית הה ליפה שלת ישהרא ית אבל)הנ

 2022במרץ  25-31 
 

היצירה . ן בארוע הסיום של פסטיבל הנבל, תנוג74אופוס  רת , קונצ'רטו לנבל ולתזמויצירתו של ריינהולד גלייר
 הרמובת.  הרבה , והיא אכן עזרה לוארדלי. גלייר ביקש ייעוץ טכני של הנבלאית קסניה 1938נכתבה בשנת 

  ,היצירה פורסמה כיצירתו של גלייר בעריכתה של ארדלי .סרבה. אך היא שותפה ליצירהכהציע לה ששמה ייכתב 
 .בנבלהפכה לאחת היצירות המפורסמות ביותר לנגינה ו

ינוגן בארוע  הקונצ'רטו  .לרבים מקור לגאווה בימים אלה של מלחמה, יהיה, ובוודאי  ה, אוקראינ נולד בקייבגלייר 
 .מיתבל הבינלאוי של תחרות הנהמרכז

הודיעה כי נבצר ממנה להגיע מאחר  , ווילי פוסטמה מנורבגיה,, אחת מהןושופטים תפטו שו 9 יםבתחרות מכהנ
, עו לישראליגי המתחרות שהגיעו לשלב חצי הגמר של התחרות 9 .מאוקראינה בביתה ליטיםוהיא מארחת פ

  .לארץ הכבר הגיע אחת מהן ,ות מרוסיהמתחרשתי , פורטוגל ו, סיןהאיטלימגרמניה, אנגליה, 



 

 

 
התחרות נוסדה . הנבל ולםבעיותר והיוקרתית בא תחרות הנבל החשובה י, הבישראלהנבל הבינלאומית   תתחרו

 וגה בעולם נה מסראשו הייתהריית ירושלים דאז טדי קולק. כשנוסדה, ע"י אהרון צבי פרופס וראש עי 1959-ב
 שנים.  אחת לשלוש מתות מתקיי ות נוספות. התחרנוסדו תחרויתיה קבובע .ה עד היוםמעמדושומרת על 

 זובין מהטה. - הישראליתהתזמורת הפילהרמונית  של יטוסהל המוסיקלי אמר התחרות הוא המנבוד של נשיא הכ
קולט רירה לשעבר הגברת  שגר והח"כ לשעב מכהנתכיו"ר העמותה . התחרות מופקת ע"י עמותת הנבל והזמיר

 הולו של יוסי פרוסט.  בני ותההעמ ל.אביט
 יוליה רובינסקית: מנהלת מוזיקלי

 
  

         לילדים מוסבר קונצרט
 עדינה הרעוז  –אולמות אבירים" "מחצרות מלכים ל

     14:00בשעה  2022מרץ   25יום שישי,  
 ₪   50 -₪   40כרטיסים:   אולמות האבירים, עכו העתיקה

  
 חגיגת מוזיקה אירית 

 , נבל סוניטה סטניסלו
     14:00בשעה  2022מרץ  26יום שבת, 

 ₪   50 -₪   40ים:  כרטיס ירים, עכו העתיקהת האבואולמ
  

 חגיגי  קונצרט פתיחה
 2018,  20-בהשתתפות לנקה פטרוביץ' הזוכה במקום הראשון בתחרות ה

                                  מערב בניהולו של ישראל בורוכוב-אורחים: אנסמבל אתני מזרח
       20:00בשעה  2022מרץ  28יום שני, 

 ₪ 120  -₪  90ים: כרטיס  החדש עכותרבות יכל הה
  

 מוזיקה קאמרית –צי הגמר שלב ח
 המתחרות שהגיעו לשלב חצי הגמר  9

 צ'לו ,מיכל ובסקיחליל קיריל -חליל כריסטיאנה פטרסהיים -רותי רון
 יסי, פולנק ואל ראבין בתכנית: מיצירות: באך, דב 

 : 2022מרץ  29ם שלישי, יו
 מקצה ראשון  10:30
 מקצה שני  14:00
  מקצה שלישי 17:30

 ₪ 50 -₪   40    אולם "ים" במלון ניאה, שבי ציון 
 (Streamingטרנט )עברו גם בשידור ישיר באינהקונצרטים יו 

  
 



 

 

  קונצרט זוכים ישראלים מכל הזמנים 
         2017  -ו 2014,  2011 -חרויות הנבל הישראליות מבהשתתפות זוכים ישראלים מת

          15:00בשעה  2022מרץ  30יום רביעי 
 ₪ 40 -₪  50  קונסרבטוריון עכו 

  
 
 שלב הגמר –נצרט סיום  קו

 ורת מאת ר. גליירנית: קונצ'רטו לנבל ולתזמבתכ
           20:00בשעה   2022מרץ  31יום חמישי 

    מפונית ירושלים, מנצח: דורון סלומוןטיות בליווי התזמורת הסיהפיינליס 3בהשתתפות 
        הקונצרט הכרזה על הזוכים וחלוקת פרסים  בתום

 ₪ 120  -₪  90כרטיסים:   ויכל התרבות החדש עכה
 (Streamingישיר באינטרנט ) הקונצרט יועבר גם בשידור 

  
 נשמח לראותכם אתנו! 
 הזכות לשינויים שמורה

 כירה מוקדמת: כרטיסים במ
 www.htakko.co.il ובאתר: 04-9956333 ת החדש עכו טלפון:היכל התרבו

 office@harpzamir.co.il מייל: 03-6401808ל. משרד תחרות הנבל הבינ"ל ט
  

 : לפרטים נוספים 
 ל הבינלאומית בישראל תחרות הנב

  03- 6041808    טל.
office@harpzamir.co.il 

www.harpcontest-israel.org.il 
 

 בברכה, 

 יל ואלינור גליקמן עמליה אי 

 ציבור סי יח
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