
 

 

 קולת-רונה ישראל
    

בתחומי  היוצרותמוכרת כאחת מבכירות ה ווקולוגית בכירה ילידת בריטניה.
 . ובמאית יוצרתמרצה, זמרת, בארץ ומבוקשת כ מולטימדיה ווקאלי

 בעלת תוארדוקטורנטית לקוגניציה מוסיקאלית באוניברסיטה העברית, ירושלים. 
 המלכותי למוסיקה, מהקולג'גוטנברג במיינץ, תואר אמן  אמן מאוניברסיטת-רב

 ברית.מהאוניברסיטה הע מוסמךתואר ו מטריניטי קולג', לונדון תואר בוגרלונדון, 
 

 (1686-1768)כחוליה גאה בשרשרת מורי בל קנטו המגיעה עד ניקולה פורפורה 
קולת ממשיכה בחקר עקרונות הטכניקה ומיישמת אותם בשיטה -רונה ישראל

  -הייחודית שפיתחה
 ריבילד קנטו

 המשקמת ומפתחת קולות לאור עקרונות האסכולה האיטלקית העתיקה של שירה אמנותית.
 

 שנכתבוזמננו ובצעה הופעות בכורה של יצירות -יצירות בנות וכתיבת קולת מסורה לביצוע-רונה ישראל
ומהיותה אחת מבכירות מבצעות  בצע מיצגי מולטימדיה ווקאליים תובענייםבמיוחד לקולה מתוקף יכולתה ל

פורטרט ו . הופעותיה ברדיו ובטלוויזיה כוללות הקלטות ל"קול המוסיקה"בארץבל קנטו ומורות טכניקת ה
  ,I Want What ה את המיצגמוסיקה נובה ביצע אנסמבלעם   MDR) ברשת הטלוויזיה הגרמנית מ.ד.ר אמן

 Aria ,Almost aיצירות המולטמדיה הווקאלית שלה מאת אמן המולטימדיה האיטלקי רנטו ריבולטה. 
Dream, She is Thair מאסטרקלאס הבינלאומי ה ובמסגרת ווקס פמינה הבינלאומי  בפסטיבל הוצגו ובוצעו

 אותו ייסדה וניהלה. (IMVAJירושלים ) ,לאמנות ווקאלית
 

פרסי שירת ו לאימברוביזציה גלאדיס פאטיק, פרס אריקה קוטזוכה בתחרות השירה הבינלאומית ע"ש היא 
 ומולטי דיה, מנותיתלהמן לשירה א-מלגת אנני אייזלרבהם למדה. כלת  המוסיקה הליד הגרמני בכל מוסדות
 של אגודת ווגנר בויסבאדן, גרמניה. ביירויתופרס  ריינסברגמלגת פסטיבל האופרה ב

 
מנצחים כפרדריק שזלן, סטפן זנדרלינג, מיכאל הופשטטר, רולף רויטר וז'ולט  הופיעה עםקולת -רונה ישראל

התזמורת הסמפונית של  ירושלים,ראלית, תזמורת הקאמרטה הישראלית, פלהרמונית הישותזמורות כנאג' 
במסגרת מולטימדיה ויצירות  כבמאית ביימה אופרות  פפלץ.-ריינלנדהתזמורת הפלהרמונית של ופרנקפורט 

. הפקות עתידיות מתוכננות IMVAJגוש למוסיקה ווקאלית, פסטיבל ראלי בקיסריה ופסטיבל -פסטיבל אבו
ומוזיקפסט  מאת פרסל עם אנסמבל מכללת לוינסקידידו ואיניאס , בימוי של האופרה IMVAJלפסטיבל 

 .0202 פרוג'יה,
 

בהיידלברג, פסטיבל היידן באייזנשטדט, פסטיבל  בפסטיבלים כוללת את פסטיבל האביבתפותה השת
תפה פעולה יבמסגרות אלה ש ופסטיבל ישראל. פירס באלדבורו-בריטןהאופרה הקאמרית של ריינסברג, 

כמו כן ובורקארד שפר.  , שטפן זנדרלינג, ז'ולט נאג', דן אטינגריונתן זק ,נודעים כג'וליוס דרייק אמניםעם 
שהוזמן אגדה אורבנית"  :תשע אריות גרמניותהנדל, של פיטר שיין "בצעה את תפקיד "אמא אדמה" בסרטו 

 אופרה הלאומית האנגלית.במחלקת המולטימדיה מ
. תחום המחקר שלה באוניברסיטה תרבות כאןבעלת פינה שבועית בתוכנית "שלושה שיודעים" ברשת 

 הפער בין אימון לביצוע בהנחיית פרופסור רוני גרנות.העברית הוא גישור 
כיום רונה ישראל קולת ממשיכה לנהל את פסטיבל כיתות האמן הבינלאומיות לשירה אמנותית ומעלה 

קול -הפקות ווקאליות עם בוגריו. היא מעבירה סדנאות והרצאות בנושאים ווקאליים ומלמדת פיתוח
 במכללת לוינסקי.

 
 
 


