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  גרבורג-דואו פסנתר סילבר
   

ותוך זמן קצר הפכו  7991סיון סילבר וגיל גרבורג הקימו את הרכב הדואו שלהם בשנת 
לאחד הצמדים המוערכים בעולם המוזיקה הבינלאומי. הביקורות הבינלאומיות מהללות 

  .ארצות בחמש יבשות 12את צמד הפסנתרנים, הזוכים להצלחה ביותר מ 
   

וקרה בעולם כגון: קרנגי הול ולינקולן הקונצרטים הרבים שלהם הביאו אותם לאולמות י
סנטר בניו יורק, אולם הפילהרמוני ו"קונצרטהאוז" בברלין, מוזיקווראיין בוינה, 

האודיטוריום של רומא, אולם פינלנדיה, בייג`ין, תיאטרון "קולון" בבואנוס איירס, ועוד 
  .רבים ומפורסמים

   
טובות בעולם ביניהן, התזמורת גרבורג מופיע בקביעות עם תזמורות מה-דואו סילבר

הקאמרית הגרמנית, הסימפונית של ברלין, הסימפונית של מלבורן, תזמורת הרדיו של 
הקאמריות של מינכן ושטוטגרט, ובארץ עם הפילהרמונית  (NDR) צפון גרמניה

הישראלית, תזמורת ירושלים רשות השידור, הקאמרטה הישראלית, התזמורת הקאמרית 
  .הישראלית ועוד

   
בין הפסטיבלים הגדולים בהם הופיעו אפשר למנות את: שלזוויג הולשטיין, הפסטיבל 

הישראלי, פסטיבל הקיץ של טוקיו, קרמלין במוסקבה, סרבנטינו במקסיקו, סגוביה 
בספרד. כמו כן מופיעים בקביעות בפסטיבלים רבים בגרמניה כגון פסאו, צוויקאו, 

ו מכהנים כמנהלים האמנותיים של פסטיבל מוזיקה היטצאקר, דונאו, אלטמול. חברי הדוא
 .מאי ב"בראונלאגר" שבגרמניה

למדו עם פרופ` אריה ורדי באקדמיה  7911וגיל גרבורג יליד  7916סיון סילבר ילידת 
למוזיקה בתל אביב ובבית הספר הגבוה למוזיקה בהנובר. זכו בפרסים רבים בתחרות 

  .בינלאומיות הן בצמד והן כסולנים
  .הם מלמדים בבית הספר הגבוה למוזיקה בהנובר, גרמניה 0227שנת  מאז

 

 

 

 

 

 

 


