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 הרכבים צעירים מרחבי הארץ
 

 
 עוזיאל  ליאור  בהדרכת  סבא כפר קונסרבטוריון הרכב

 נבל , ברושטיין פולינה
 צד  חליל, אלדר שיה

 :ינגנו
 אקט 'אנטר - איבר אק'ז

 מריה  אווה - גונו /באך
 

 

 
 

 שוורצברט   מריאנה  בהדרכת אביב-תל הישראלי הקונסרבטוריון הרכב
 נבל ,  רוטר  איילת

 חליל , אור-הדר שדה
 , שירה שי אורן

 )הוגו  ויקטור  מאת מילים)" נראה  בלתי חליל"  - סנס-סן. ק: נגנוי
 

 

 
 

 רובינסקי  ליהוי בהדרכת אביב  בתל למוזיקה האקדמיה  הרכב
 נבל , רוזנטל ואנסטסיה  בבלויאן סרפימה

 :ינגנו
 רובינסקי   יוליה: עיבוד , ראשון פרק:  איטלקי רטו'קונצ - באך . ס.י

 אסקורסה . ב  ון' ג בעיבוד"  אווזה אמא"   סוויטת - רוול. מ
 :פרקים

 ("Laideronnette, Imperatrice des Pagodes") הפגודות קיסרית, כיעורונת
 (Le Jardin Feerique .5)  הפיות גן

 



 
 מויטליס  ואולגה שמש שרה  בהדרכת יקינתון אנסמבל

 גווילי  רבקה  מאת" ליקינטון פזמון" נושא על וריאציות  - מגלניק. א
 מויטליס . א: נבלים להרכב עיבוד

 
 זהב  של ירושלים - שמר נעמי

 שבתאי  שמש. ש מאת נבלים להרכב עיבוד
 

 "אחרת ארץ לי  אין"   - אלאל. ק
 מויטליס. א - נבלים להרכב עיבוד

 
Bella Ciau - הללויה - אושרת . ק 

 שבתאי   שמש. ש - נבלים להרכב עיבוד
 

 

 
 סושסקי אלאונורה בהדרכת " אלה "  הרכב

 והרומנטית   הקלאסית ומהתקופות   קלטית מוזיקה
 בפסטיבלים , החינוך   משרד של  בכנסים השתתף   הוא. שנים 5 לפני נוצר יעקב  זיכרון מקונסרבטוריון " אלה"   הרכב

 כמו  מגוונים באירועים, הישראלית  הפילהרמונית התזמורת  עם ביחד הופיע, סבא  ובכפר  בירושלים  ארציים
 קלאסית , קלטית מוזיקה מבצע ההרכב . השואה  יום של רשמיים ובטקסיים  יעקב זכרון  של" סטרדה לה" ה  פסטיבל

 ,דובר  גאיה, הרצמן  שירין הן  ההרכב חברות כיום. בנבל הנגינה אהבת הוא שלו  המשותף והמכנה  רומנטית ואף
 . מרקוביץ ורוני  גלבוע אנה

 

 

 
 

 גולדברג  מריה  בהדרכת גן ורמת תקווה פתח קונסרבטוריונים הרכב
 נבל ,  חקלאי לילך, תבורי אופיר, לוי יובל , לדרמן  שירה

 זמרת , וויסבאום דניאל
 .חנוכה שירי ומחרוזת מאל  ואנה'ג, קונאנט- הנסון דבורה, אורטיז, קארוליין- או, רנייה :  מאת  יצירות בתכנית

 

 


