
 

 6מספר  חה לפני קונצרטארו

 ?מה אפשר לבשל משורשים
 ?מה זה אוכל שורשי

 70:11 ,.71.5.7נטף, המטבח של רמה, 

 

 פתיח:
 מרק ארטישוק ירושלמי

 :ראשונה

 בצל ספרדי ממולא במוסלין של קוקי סאן ז'אק
 :עיקרית

 קונפי של שוק ברווז בליווי לזניית שורשים
 :לפני הקונצרט

 בטטה ומנדרין
 :קינוח

 גלידת פיסטוק על פילו וריבת חצילונים

 
 

 הבא הקונצרט 

  
 בוטל: 1קונצרט מספר  

 :  משני עברי הפירנאים0קונצרט מספר  .71.6.7
 רביעיית הפסנתר הישראלית

   02:02ביום ה' בשעה ים כל הקונצרט

 לפרטים נוספים:
  054-970-2345   

www.pianonataf.org.il 

 

 6 רקונצרט מספ

 ויטל חכמוב, פסנתרר

 רסיטל שורשים

 אולם הקשתות, נטף   1:01., .71.5.7יום חמישי, 

 

 -לסבתא המצריה 
 רונן שפירא לפי עבד אל ואהב לאום כולתום: "אינתא עומרי"

 
 -לסבא הספרדי 

 11סויטת אספניול אופוס  -אלבניז 
 קטעים: 6

granada, cataluna, sevilla, cadiz, asturias, aragon  

 
 -לסבא הארמני 

 טוקטה –חאצ'טוריאן 

 פסקהה  

  –לסבתא הפולניה 
 של שופן בפה מינור, בגרסת המלחין לפסנתר סולו .קונצ'רטו מספר 

 מאסטוזו
 לארגטו

 אלגרו ויואצ'ה

  

 



 

 פסנתר חכמוב, רויטל  

 

 ובעולם. ניגנה בארץ הישראלים הפסנתרנים לצמרת ישראל. שייכת ילידת
 באירופה, סקנדינביה, רוסיה, יפן, סין, דרום קאמרית כנגנית מוסיקהו כסולנית
 האנובר של למוסיקה מהאקדמיה סולן אמן תואר בעלת .וקנדה ב"ארה אמריקה

 עם כסולנית לנגן מן. מרבה'תורג ודינה ליאת יניב ,ורדי אריה 'פרופ של ותלמידתם
 התזמורת כמו ל"בחו תזמורות חשובות עם וניגנה בארץ המובילות התזמורות כל

 ,מזלצבורג תזמורת הסולנים ,ברלין הסימפונית התזמורת,מוסקבה הקאמרית
 הפילהרמונית ,בודפשט -שולטי ש"ע התזמורת ,שטוטגרט הקאמרית התזמורת

הסימפונית  התזמורת ,טראנסלווניה של הפילהרמונית בוקרשט, התזמורת של
 .אמריקה בדרום לאומיות סימפוניות ותזמורות גרמניה-צפון

 יו'סרג ,מהטה זובין בהם שם ידועי מנצחים של שרביטם תחת כסולנית ניגנה
שריף,  רודן, נועם שמבדל, מנדי ליאור,שוסטקוביץ  מקסים ,אמיל סימון ,קומיסיונה

שוויץ, ) ויווה )מונטרה :רבים בינלאומיים בפסטיבלים השתתפה .דן אטינגר ועוד
 גרמניה, )סאן) פסטיבו( פינלנד, )פסטיבודנמרק, ) )יון, )רוסקילדה) )אונסקו

 קאמרית מוסיקה בנגינת ופסטיבל ישראל(. מרבה בלום ספרד, )כפר) סבסטיאן
 ונגרוב מקסים עם ותקליטור שהקליטה ל"ובחו ישראל באמני החשובים עם

 באתר ולאלבום מומלץ "גרמופון" של "העורך בחירת"ל זכה טלדק לחברת
 היתר ביצעה ובין עבודה נכתבה שחלקה ישראלית מוסיקה לבצע אמאזון. מרבה"

 .לפסנתר רטי'קונצ שבעה עולמית בבכורה
 
 
 
 


