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 נושאי תפקידים

  
 קולת-מנהלת וניהול אומנותי: רונה ישראל

 ונילי מרקוס שליו אייל, נגה נקשהפקה:  עוזרי
 כצנלסון ומאיה גרשברג ראשלתזמורת:  תוממתא

 עמיחי זילברמן תיאום פעילות עמותת "עם שמח":
 תיאום תחרות קומפטיציונה דל'אופרה: קתרין גרטהאוס

 אל אדרעיעו"ד דניייעוץ משפטי: 
 נחום-מתאם פעילות יאס"א: רן בן
 קולת -עריכת תוכניה: רונה ישראל

 קולת-ונה ישראלר ABCדפוס עריכה גראפית: 
 ABCהבאה לדפוס: דפוס 

 "אוצר תרבות"צוות ויחסי ציבור: הילה קומם שיווק ו
 קולת-רונה ישראל האינטרנט: אתר ניהול ועיצוב

 נחמן חיניץורוא"ח   580450898ע"ר עמותת "עם שמח" נאנסי: ניהול פי
 סשה סוריןתאורה: 
 סייאריאל ו "עדשה חדשה"צילום: 

Director Rona Israel-Kolatt 
 

www.imvaj.com 
 

 580465680ע"ר   עמותת עם שמח



 המאסטרקלאס ע"ש ז'מבוקי ידידי אגודת
 ישראל-גב' נילי מרקוס

 ורדה רובינשטייןגב' 
 גב' סווטלנה סטאנוייביץ, שגרירת סרביה

 בוד לקרואטיהשמואל שלזינגר, קונסול כ ומרת מר
 גב' אוליברה מירקוביץ

 

IMVAJ CIRCLE OF FRIENDS 
Mrs. Nili Marcus Israel 
Mrs. Varda Runishtein 

Mrs. Svetlana Stanojevic, Serbian Ambassadress 
Mr. & Mrs. Shmuel Schlesinger, Honorary consul of Croatia 

Mrs. Olivera Mirkovic 
 

 
 כרם של קורס מחולקות מלגות לזב

 פרומה וזאב מרקוס
 

Fruma & Zeev Marcus 
Memorial grants have been bestowed on selected IMVAJ singers 

 
 

 מבקש להביע רגשי תודה עמוקים למיטיביה:המאסטרקלאס צוות 
גב' ברג, גב' דרורית זילבר  גב' אורלי גולק, גב' יפית בק,  גב' קמילה בנעזרי,  מר אבנר איתי,מר דן אוריין, 

מר מר ניקולה מילונוביץ',  גב' מיה מלכה,   מר יוני מקוסמוטרייד ציוד רפואי, מירה זכאי, מר עודד זהבי,
 וגב' דניאל תגר מר עומר ריטה ,גב' שפרה קולתבני קדם, 

 

 תודה מיוחדת:
 פרופסור תמר רחום על נדיבותה ותמיכתה

 רפרופסור משה זורמן על יצירתו, נדיבותו וחוש ההומו
 על תמיכתם ועזרתם נעמי, יסמין ויזהר קולת  ,קולת רד"ר צפרי

 
IMVAJ EXPRESS DEEP GRATITUDE TO ITS BENEFACTORS: 

Mr. Dan Oryan, Mr. Avner Itai, Mrs. Camilla Benizri, Mrs. Yafit Bek, Mrs. Orly Gulak, Ms. Drorit Zilberberg, 
Ms. Maya Malka, Mr. Nikola Milunovic Mrs.  Mr. Benny Kedem, Mira Zakai, Mr. Oded Zehavi, Mr. Yoni From 
Cosmotrade, Mrs. Shifra Kolatt, Mr. Omer Ritte, Ms. Danielle Tagar. 
 
SPECIAL THANKS TO: 
Professor Tamar Rachum for her Generosity and Support 
Professor Moshe Zorman for his art, kindness and good Humour 
Dr. Tsafrir Kolatt and Namoi, Yasmine and Yizhar Kolatt for ongoing support and help 

 



 דבר המאסטרקאלס אל יוזף ורות ז'מבוקי

 מהמעלה הראשונה, איכות הוראהרבדים המעניק -לאירוע רבהמאסטרקלאס  צמח בשנתו השלישית
בזכות  ניתנים. אלה מצטייניםת לעתידם של זמרים והמשמעותינוך למקצועיות והתנסויות ערכיות יח

של  משפחתומאסטרקלאס נושא את שם ה הנדיבה של מר יוזף ז'מבוקי ואשתו רות.אמונתם ותמיכתם 
חסיד אומות העולם שהציל את הנער יוזף במלחמת העולם השנייה, מר פאול ז'מבוקי. כאות הוקרה 

רואה ו בישראל ובעולם. פעילותו למיטיבו שינה יוזף את שמו והוא פועל ללא ליאות להנצחת שם מציל
ל דור העתיד המוסיקאלי הישראלי חשיבות עליונה בשיתוף שורדי שואה בפעילויות המשמחות ש

 לאפשרי אפשרי-הבלתי הופך, ז'מבוקי יוסף ורותהמהווים נר לרגלי בזכות הערכים  ועמיתיהם מחו"ל.
 בצורה הטובה ביותר. מתגשם ו

בשמו  IMVAJשל האיש המיוחד הזה ואשתו, מבקש צוות  שאינו מש מפניוהחיוך ובעיקר על  על כל אלה
 ה ובעתיד, להודות ולשאת ברכה.ובשם תלמידי הקורס בהוו

 
IMVAJ is taking place for the third time in Jerusalem. From Its humble beginnings it has grown into a 
multi-faceted event enriching its students with first class tuition and proving to be a deep and fulfilling 
experience on a personal and artistic level alike. Its opera productions, chosen by critics as highlights of 
the year in music, are an excellent spring board into the professional world. This unique experience is 
breathed into life thanks to Ruth and Josef Zamboki. The latter, a Serbian born engineer, came with his 
sister to Israel as sole survivors of their family after the Second World War. He has since vowed to 
commemorate the name of the righteous man who saved his life, Mr. Pavel Zamboki, by building 
musical bridges among established and aspiring artists, generations, and nations. For this and 
especially for the inspiring nature of this special couple, IMVAJ gives thanks and continues with 
everlasting gratitude. 

 : הגופים עםושיתוף הפעולה  הנדיבה  לעזרתםהודות  ממשיךבעשייההמאסטרקלס 

 תחרות קומפטיציונה דל'אופרה

 מכון  גיתה לתרבות גרמנית, ירושלים

 גרמניה מיינץ,  להמן, -אייזלר קרן אנני

נני אייזלר להמן נוסדה עוד בחייה של האמנית ילידת מיינץ שמלחמת העולם השנייה א סופראן-ע"ש זמרת המצו קרן 
 ת הקריירה של זמרים יהודיים בעיר מולדתה מיינץ ובגרמניה כולה.גדעה את הקריירה שלה. הקרן שיסדה נועדה לקדם א

 המאסטרקלאס ע"ש ז'מבוקי, ירושלים חולק  מטרות משותפות עם הקרן ומודה על תמיכתה הנדיבה.

IMVAJ is grateful for the kind support and cooperation with the parties: 

Competizione dell’ Opera 

Goethe Institute Jerusalem 

Annie Eisler-Lehamnn Stiftung Mainz, Germany 

The scholarship was established by Mezzo Soprano Annie Eisler-Lehmann whose career was cut short 
by the holocaust. She vowed to use her fortune to further the careers of Jewish singers in her native 
town and land. IMVAJ shares common goals with the Scholarship and thanks it deeply for enabling the 
arrival of Germany’s leading vocal artist Prof. Claudia Eder and Conductor Adi Bar. 

 



 יקרים, נכבדים ואורחים

 ( נערך זו השנה השלישית בירושלים.IMVAJהמאסטרקאלס הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי לשירה אומנותית )
מהווה נדבך חשוב להידוק הקשרים בין המדינות והעשרת עולם תרבות השירה   המאסטרקלאס פעילות

מזמינים אותם לפעילות השם מחו"ל משתפים פעולה עם עמיתיהם מהארץ ו-בישראל. האומנים בעלי
-משותפת בארצם. הרתימה החברתית של האמנים הצעירים ושילוב היכולות המוזיקליות עם נתינה בין

למשהו  IMVAJאלה הופכים את ף המוסיקאלי המקומי. בנו IMVAJדורית, מבליטים את איכותה של 
עשיה תרבותית ב ון שימשיךהפרוייקט החשוב הזה מתוך רצ את במינו. משרד החוץ רואה בעין יפהמיוחד 

 מבורכת.

  דן אוריין,      
 משרד החוץ ,מנהל מחלקת הבלקנים                        

 
 אורחים ותושבים יקרים,

המאסטרקאלס הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי לשירה אמנותית נערך זו השנה השלישית בירושלים.זהו אירוע 
האמנים את סודות השירה האומנותית עם ולמען ייחודי שבמסגרתו זמרים נבחרים לומדים ממיטב 

הקהילה. אומנים בעלי שם, מהארץ ומחו"ל, מתגייסים להעשרת עולם תרבות השירה בבירת ישראל 
מגדלור של   אנו מאמינים שירושלים יכולה, צריכה ומצליחה להיות ומהווים גשר של עשייה אמנותית.

 עלות את ירושלים על מפת האופרה העולמית. עשייה אמנותית ומצוינות, ופרויקט זה יסייע לה
 

                                                                                
 מר אייל עזרי       
 ס. מנהל מחלקת תרבות                                          

 ירושלים                                         
 
 
 

 ,למידים, מורים, נכבדים ואורחים יקריםת
בירושלים מתקיים זו השנה  לשירה אומנותית, ע"ש ז'מבוקי, השלישיהמאסטרקאלס הבינלאומי 

שורד מלחמת  תודה מתמשכת לדור-מחייב הכרת IMVAJהרקע האישי של המעורבים בהקמת  השלישית.
דגש רב מושם בתוכנית על יצירות לית. אנו מקיימים שתי בכורות, עולמית וישרא השנה  העולם השנייה.

מלחינים בני זמננו  ואנו שולחים קול קורא ליוצרים ומוסדות תרבות פעילים לשלב כוחות למען עשייה 
זוכים לתמיכתם הנדיבה של ו אנו שבים ומארחים את טובי המורים והמבצעים בעולםהשנה משותפת. 

השמה לה למטרה לקדם  קריירות של זמרים יהודים   להמן-גרמניה וקרן אנני אייזלר מכון גיתה לתרבות
ולכל אשר נו מודים להם, לתלמידים, א. להמן שלא זכתה לכך-בגרמניה לזכרה של הזמרת אנני אייזלר

 .IMVAJשל והמשכיותו עשו במלאכה למען כינונו 
 

 קולת-רונה ישראל      
 מנהלת       



 IMVAJ 7102 לוח אירועים
, באולם רן )ליד גן החיות התנכ"י( 0 רחוב חיים קוליץ )יאס"א(, למצוינות התיכוןשל  ולם הקונצרטיםהאירועים מתקיימים בא

 ברון קונסרבטוריון שטריקר ואולם חזן , צוותא, תל אביב

                                                                                           Artists Masterclassesכיתות אמן 

 26-28.07.2017 חמישי-שלישייום 

 , אמנים הנמצאים בחוד החנית של העשייה הווקאלית  העולמיתIMVAJזמרי הקורס יזכו להערכתם וניסיונם של מורי 
 .תשעים בכיתת אמן עם זמרי העתידיום הולדת תחגוג שאושיית התיאטרון המוסיקאלי נעמי פולני בינהם 

 

                                                              Orchestral Galaי תזמורת גאלת אופרה חגיגית בליוו

 71:31, 31.12.7102, יום ראשון
 .טל בניצוח ברקאשדוד  הסימפוניתאהובים עם התזמורת  ואנסמבליםבאריות   IMVAJנבחרי 

 

 Preliminary round Competizione dell’Opera        תחרות קומפטיציונה דל'אופרה Iשלב 

  31.07.2017 ,יום שני

 IMVAJיזכו להשתתף בשלב הראשון של התחרות היוקרתית המתקיים בארץ הודות לשיתוף הפעולה עם   זמרי הקורס

 

      Into Opera and Lieder                                                                          רוליד חלון לאופרה

 ת"א 01אולם רן ברון שטריקר  01.08.2017, 20:30, שלישייום 

  בהדרכת פרופסר קלאודיה אדר, גרמניה. ולידרעל אריות  תיציגו את פרי עבודתם הדרמטי זמרי הקורס

 

 !or:                             Israeli Premiere  of “Viva La Mama לאופרה "ויוה לה מאמא! בכורה ישראלית

  “                                                ”Le convenienze ed inconvenienze teatrali  חוקי האופרה וטרדותיה :או 

 02.08.2017, 20:30, רביעייום 

 : ליברית, גאטנו דוניצטי :. מוסיקהמאת א.ס. סוגרפיהמבוסס על מחזה  "ויוה לה מאמא!" אופרה ל ישראליתבכורה 

 .יהונתן שפנדורף ניצוח:אלכסנדר ניקוליץ' : , בימויילארדונידומניקו ג

 

                   ”World Premiere of the Opera ”Albert  אלברט"" אופרהל בכורה עולמית

 אביב(-)תל 71:31 06.08.2017יום ראשון  ;07:11, 14.12.7102, יום שישי

 , משה זורמן :מוסיקה .פרס ברנשטין מאת עודד ליפשיץה המבוסס על מחזה זוכ, אלברט אופרה ל בכורה עולמית

 IMVAם אנסמבל האופרה של ע אלברט. רועי סרוק כניצוח: דור מגן  ,סיון הנדלסמן ועיצוב: , בימויליפשיץ עודד :ליברית



 IMVAJ 7102 צוות
 

 סופראן מצו אדר קלאודיה
באקדמיות מינכן 'לו למדה קול וצ  גרמניה וגסבורג,קלאודיה אדר נולדה באא פרופסור 
בבתי האופרה כדויטשה מאז הופעת הבכורה שלה באופרה של בילפלד, הופיעה   פרנקפורט.ו

 ר בוינה. יצירות רבות נכתבו עבורדיסלדורף, התיאטרון הממלכתי, ויסבאדן והוולקסאופאופר 
 הקיץקולה על ידי מלחינים כגאוין ברייארס וזיגפריד מאתוס, עימו אף הקימה את אקדמיית 

 הופיעהקלאודיה אדר  ריינסברג לקידום אומנים צעירים.  האופרה הקאמרית שלוס הנודעת
 .ינגועם פלסידו דומ "הופמן סיפורי"באופרה  ניקלאוס של תפקיד ביצוע מכונן והקליטה

מה פרופ' אדר היא ראש המחלקה הווקאלית באקדמיה הגבוהה למוסיקה במיינץ אותה הקי
, בארוקווקאלאקדמיית , וראש התיאטרון הממלכתי, מיינץופרה של , ראש סטודיו הא0124ב

מחלקת העילית לשירת בארוק בה מלמדים אמנים כאנדריאס שול, טון קופמן ומיכאל 
את פרס האקדמיה  קיבלה קלאודיה אדר 7112בשנת בבתי האופרה הטובים בעולם. תלמידיה זוכים להכרה הופשטטר. 

נבחרה לחברה באקדמיה הגרמנית למדעים  7111ראשונה הזוכה לכבוד זה. בשנת ה האישה פפלץ, -של מדינת ריינלד
 ואומנויות.

Claudia Eder Mezzo-Soprano 
Claudia Eder was born in Augsburg and studied voice and violoncello. Her career has led her to opera 
houses in such cities as Wiesbaden, Düsseldorf and Vienna and to major concert stages around the 
world. Her portrayal of Niklaus in the “Tales of Hoffmann“ alongside Placido Domingo and Edita 
Gruberova was immortalized on a Deutsche Gramophone recording.  She was a founding member of 
the Kammeroper Scloss Rheinsberg and has been Professor of Vocal Studies at the School of Music at 
Johannes Gutenberg University Mainz since 1988. Many of her alumni have established successful 
singing careers on stages All round Europe. In 2006, Claudia Eder was the first female artist to win an 
award from the Academy of Sciences and Literature in Mainz. Under her direction the Johannes 
Gutenberg department of vocal studies received the 2009 award for best achievements in teaching and 
artistic development of the Rhineland-Palatinate Excellence Competition. Claudia Eder is a member of 
the University Council of JGU, a fellow of the Gutenberg Research College, and the Mainz Academy of 
Sciences and Literature. 

                                                     מנצח                 ופסנתרן   בר עדי

יליד רחובות, למד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, באוניברסיטה הגבוהה לאמנויות 
המלכותי במדריד ולימודי תואר שלישי בבית הספר הגבוה למוסיקה   בקונסרבטוריון בברלין,

אהבתו הגדולה לרפרטואר  .כפסנתרן זכה בפרסים בינלאומיים רבים .והה, גרמניהבקרלסר
הסימפוני והאופראי  הובילה להשתלמות בניצוח  ושמו כמנצח התבסס תוך זמן קצר. את דרכו 
החל בבית האופרה באאגוסברג שהובילה להזמנות מהפלהרמונית של קלן, הפלהרמונית 

הוזמן לראשונה לנצח בבתי האופרה  7107של סופוט. ב הקאמרית של פולין ופסטיבל האופרה
של מנהיים וקייזרסלאוטרן. הוא מרבה להופיע בארצות הבלטיות ומוזמן דרך קבע לנצח על 

רשה, גדנסק, טימישוארה וקונסטנטה. תוכניותיו לעתיד כולות הופעות בגוונדהאוס ותזמורות בו
 בלייפציג ועם התזמורת הפלהרמונית של פראג.
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 סופראן מצו אדר קלאודיה
באקדמיות מינכן 'לו למדה קול וצ  גרמניה וגסבורג,קלאודיה אדר נולדה באא פרופסור 
בבתי האופרה כדויטשה מאז הופעת הבכורה שלה באופרה של בילפלד, הופיעה   פרנקפורט.ו

 ר בוינה. יצירות רבות נכתבו עבורדיסלדורף, התיאטרון הממלכתי, ויסבאדן והוולקסאופאופר 
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Claudia Eder Mezzo-Soprano 
Claudia Eder was born in Augsburg and studied voice and violoncello. Her career has led her to opera 
houses in such cities as Wiesbaden, Düsseldorf and Vienna and to major concert stages around the 
world. Her portrayal of Niklaus in the “Tales of Hoffmann“ alongside Placido Domingo and Edita 
Gruberova was immortalized on a Deutsche Gramophone recording.  She was a founding member of 
the Kammeroper Scloss Rheinsberg and has been Professor of Vocal Studies at the School of Music at 
Johannes Gutenberg University Mainz since 1988. Many of her alumni have established successful 
singing careers on stages All round Europe. In 2006, Claudia Eder was the first female artist to win an 
award from the Academy of Sciences and Literature in Mainz. Under her direction the Johannes 
Gutenberg department of vocal studies received the 2009 award for best achievements in teaching and 
artistic development of the Rhineland-Palatinate Excellence Competition. Claudia Eder is a member of 
the University Council of JGU, a fellow of the Gutenberg Research College, and the Mainz Academy of 
Sciences and Literature. 
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Adi Bar Conductor 
The young Israeli conductor Adi Bar started his career as a Kapellmeister at the Augsburg Theater. He 
worked in Opera-Theaters such as, Semperoper Dresden, Nationaltheater Mannheim, National Theater 
Warsaw, Pfalztheater Kaiserslautern. He conducted Tosca, Nabucco, Otello, La Traviata, Pagliacci, 
Fidelio, Cavalleria Rusticana, Zauberflöte, Orpheus, Die Schwarze Maske, and La Boheme among other. 
In the 2016/17 Season, Adi Bar worked as Assistant Conductor to Ivan Fischer at Konzerthaus Orchester 
Berlin, Conducted symphony concerts with Thüringer Philharmonie and Budapest Symphony 
Orchestra MAV at the Berlin Philharmonie and Gewandhaus Leipzig. Mr. Bar’s future Projects include 
productions of Don Carlo, Rigoletto and Carmen and symphony concerts at the Alte Oper Frankfurt, 
Danzig and Budapest Radio. 

   מאיתב הנדלסמן סיון

באה מרקע של לימודי מוסיקה, מחול ומשחק, . אביב-סיון הנדלסמן נולדה בארה"ב וגדלה בתל
עסקה בשירה, זמננו, -וסיקה בתלמ "ובעלת נסיון רב כפרפורמרית. סיון למדה בביה"ס "רימון

ון. היא בשנים האחרונות מצאה את ייעודה כבמאית תיאטר. והופיעה כזמרת במסגרות שונות
ובמהלך לימודיה נסעה לקורס אצל  ,למדה בימוי בביה"ס לאומניות הבמה של סמינר הקיבוצים

. "viewpoints" בארה"ב, והשתלמה בשיטת ה SITI-הבמאית הנודעת אן בוגרט ולהקת ה
  .עבודתה מושפעת משיטתה של בוגרט והיא מעבירה סדנאות בנושא

Sivan Handelsman Stage Director 
Born in the Unites States and raised in Israel. Her background includes music, 
dance and theatre studies. She has been a professional singer and a voice trainer for many years, 
studied at the prestigious "Rimon School of Music" and has a rich experience as a performer. In the last 
few years she took a specific interest in the theatre field, and found her vocation as a theatre director. 
She has B.Ed (bachelor's degree) in theatre directing, from "Kibbutzim College of Education Technology 
and Arts". Sivan is a young and fresh theatre director. Several works of hers were invited to festivals 
abroad and won prizes. Alongside directing, she has also been leading theatre workshops guided by 
Anne Bogart’s viewpoints and composition technique, which she has learned directly from her over a 
one-month course.  

 

                               סופראןמצו  ולאכוביץ' ילנה

שלמדה. את  הבלשנותגילתה את קולה המיוחד במקביל ללימודי  הסרבית סופרן-זמרת המצו
באופרה של בלגרד בגילומה של מדלנה ב"ריגולטו" של ורדי.  0122הופעתה הבכורה קיימה ב

ובעלת כל הופעה מושכת  כישרון ויחודיות,כבעלת  הופעה זו זיכתה אותה בביקורות משבחות:
 הופעת הבכורה, הצטרפה ילנה לבית לקריירה אמנותית מבטיחה.  לאחרהדרושות  האיכויות

של  הופעותה יבסיבוב בלגראד והופיעה בכל תפקידי המפתח לקולה. היא כיכבה האופרה של
ישראל וצרפת. עד לא מזמן  ביוגוסלביה, יוון, קפריסין, נורווגיה, רומניה, רוסיה, בית האופרה

ילנה מופיעה , כבוד השמור לאמנים יחידי סגולה. הייתה מנהלת האופרה התיאטרון הלאומי
מיצירות דבוז'ק, שוברט, והרפטואר שלה כולל  קאמרייםתזמורתיים בקונצרטים  כסולנית

  . הכותבים יצירות עבורמוסורסקי ומלחינים בני זמננו ה
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Jelena Vlahovic Mezzo-Soprano 
Parallel to her literature studies, Serbian Mezzo-Soprano Jelena Vlahović discovered her unique voice 
with the renowned Mezzo soprano Djurdjevka Čakarević. She made her debut with the Belgrade Opera 
in 1987, taking the role of Maddalena in Verdi's Rigoletto, which immediately earned her rave reviews 
which praised her talent extraordinary, voice and appealing appearance, who had all the qualities for a 
remarkable artistic career. After her debut, she was invited to join the opera company of the National 
Theatre of Belgrade, as leading Mezzo. Jelena Vlahović often performs works by Dvorak, Schubert, 
Mussorgsky and other composers, as well as works composed by her countrymen, some of which have 
dedicated their works to her. Jelena has toured the former Yugoslavia, as well as Greece, Cyprus, 
Norway, Romania, Russia, Israel and France.  Till recently she held the position of Belgrad Opera 
director, an honor bestowed on great artists. 

 פסנתרן ומנצחסטפן זקיץ'  
יליד בלגראד. בעל תואר בשירה אמונתית וניצוח  מהאקדמיה למוסיקה באוניברסיטת  

די הדוקטורט בניצוח אופרה. הוא מנצח באופרה משלים שם כיום את לימו  בלגראד.
שיתף  . הופעת הבכורה שלו זכתה לתואר הפקת השנה.  7111הממלכתית בבלגראד מאז 

האנסמבל הקולי של אוקטוי, סלובניה, התזמורת  מקהלת מדריגל,פעולה עם גופים נודעים כ
הוא ית של בלגראד. הסמפונית של מונטנגרו, מקהלת מריאנהיין, גרמניה. והתזמורת הסמפונ

מיסד ומנהל מוסיקאלי של אנסמבל קאנטיקום נובום למוסיקה עתיקה, מנצחה הראשי של 
מקהלת ברכת ברוך )המקהלה היהודית העתיקה ביותר באירופה( ומייסד פסטיבל "רוסי פסט" 

 המתמקד במוסיקה יהודית. 

Stefan Zekic Pianist and Conductor 
Born in Belgrade. Graduated from the University of arts in Belgrade faculty of Music in two departments: 
conducting and solo singing. Currently, he's pursuing Phd at the University of Arts in Belgrade in the 
field of opera conducting. He is an opera conductor at the National theatre Belgrade since 2009.Parallel 
with opera conducting, he's the founder and artistic manager of the ensemble for early music Canticum 
novum and the chief conductor of the Baruch Brothers Choir. He performed in notable concerts with 
ensembles such as Madrigal Choir, Vokal Ensemble Oktoih, (Slovenia), Vokal Ensemble Marienhain 
(Germany), Royal strings of st. George, Jewish Chamber Orchestra, Symphony Orchestra Stanislav 
Binički, Montenegro Symphony orchestra and the Symphony orchestra and choir of  National theatre in 
Belgrade. Since 2017, he’s founder and director of an International music festival, “Rossi Fest” 
established in honor of the composer Salomone Rossi. 

                                                              מנצח               טל  ברק
הופיע על בימות מרכזיות  .7110אביב משנת -והמנהל המוסיקלי של אנסמבל סולני תלהמייסד 

אולם הפילהרמונית בסנט פטרסבורג, ה"קונצרטהאוס"  יורק,-בעולם, בהן אולם הקרנגי הול בניו
והאמפיתאטרון "מרגיטזיגט" בבודפשט, וכן  אביב-ה, היכל התרבות ע"ש מאן בתלבוינ

זיים בשוייץ, באוסטריה, ביוון וברוסיה, ובשידורי רדיו וטלביזיה רבים בפסטיבלים בינלאומיים מרכ
אביב שיתף פעולה עם גדולי הסולנים -כמנהל מוסיקלי של אנסמבל סולני תל בארץ ובאירופה.

הבינלאומיים. כמנצח אורח הופיע עם מרבית התזמורות בארץ, לרבות התזמורת הפילהרמונית 
ניה, ברוסיה, בפולין, באסטוניה, בפינלנד, בהונגריה ועוד. הישראלית, וכן עם תזמורות בגרמ

מונה ברק טל למנהל המוסיקלי של מקהלת זמרי קולגיום, תפקיד בו כיהן במשך  7107בשנת 

Jelena Vlahovic Mezzo-Soprano 
Parallel to her literature studies, Serbian Mezzo-Soprano Jelena Vlahović discovered her unique voice 
with the renowned Mezzo soprano Djurdjevka Čakarević. She made her debut with the Belgrade Opera 
in 1987, taking the role of Maddalena in Verdi's Rigoletto, which immediately earned her rave reviews 
which praised her talent extraordinary, voice and appealing appearance, who had all the qualities for a 
remarkable artistic career. After her debut, she was invited to join the opera company of the National 
Theatre of Belgrade, as leading Mezzo. Jelena Vlahović often performs works by Dvorak, Schubert, 
Mussorgsky and other composers, as well as works composed by her countrymen, some of which have 
dedicated their works to her. Jelena has toured the former Yugoslavia, as well as Greece, Cyprus, 
Norway, Romania, Russia, Israel and France.  Till recently she held the position of Belgrad Opera 
director, an honor bestowed on great artists. 

 פסנתרן ומנצחסטפן זקיץ'  
יליד בלגראד. בעל תואר בשירה אמונתית וניצוח  מהאקדמיה למוסיקה באוניברסיטת  

די הדוקטורט בניצוח אופרה. הוא מנצח באופרה משלים שם כיום את לימו  בלגראד.
שיתף  . הופעת הבכורה שלו זכתה לתואר הפקת השנה.  7111הממלכתית בבלגראד מאז 

האנסמבל הקולי של אוקטוי, סלובניה, התזמורת  מקהלת מדריגל,פעולה עם גופים נודעים כ
הוא ית של בלגראד. הסמפונית של מונטנגרו, מקהלת מריאנהיין, גרמניה. והתזמורת הסמפונ

מיסד ומנהל מוסיקאלי של אנסמבל קאנטיקום נובום למוסיקה עתיקה, מנצחה הראשי של 
מקהלת ברכת ברוך )המקהלה היהודית העתיקה ביותר באירופה( ומייסד פסטיבל "רוסי פסט" 

 המתמקד במוסיקה יהודית. 

Stefan Zekic Pianist and Conductor 
Born in Belgrade. Graduated from the University of arts in Belgrade faculty of Music in two departments: 
conducting and solo singing. Currently, he's pursuing Phd at the University of Arts in Belgrade in the 
field of opera conducting. He is an opera conductor at the National theatre Belgrade since 2009.Parallel 
with opera conducting, he's the founder and artistic manager of the ensemble for early music Canticum 
novum and the chief conductor of the Baruch Brothers Choir. He performed in notable concerts with 
ensembles such as Madrigal Choir, Vokal Ensemble Oktoih, (Slovenia), Vokal Ensemble Marienhain 
(Germany), Royal strings of st. George, Jewish Chamber Orchestra, Symphony Orchestra Stanislav 
Binički, Montenegro Symphony orchestra and the Symphony orchestra and choir of  National theatre in 
Belgrade. Since 2017, he’s founder and director of an International music festival, “Rossi Fest” 
established in honor of the composer Salomone Rossi. 

                                                              מנצח               טל  ברק
הופיע על בימות מרכזיות  .7110אביב משנת -והמנהל המוסיקלי של אנסמבל סולני תלהמייסד 

אולם הפילהרמונית בסנט פטרסבורג, ה"קונצרטהאוס"  יורק,-בעולם, בהן אולם הקרנגי הול בניו
והאמפיתאטרון "מרגיטזיגט" בבודפשט, וכן  אביב-ה, היכל התרבות ע"ש מאן בתלבוינ

זיים בשוייץ, באוסטריה, ביוון וברוסיה, ובשידורי רדיו וטלביזיה רבים בפסטיבלים בינלאומיים מרכ
אביב שיתף פעולה עם גדולי הסולנים -כמנהל מוסיקלי של אנסמבל סולני תל בארץ ובאירופה.

הבינלאומיים. כמנצח אורח הופיע עם מרבית התזמורות בארץ, לרבות התזמורת הפילהרמונית 
ניה, ברוסיה, בפולין, באסטוניה, בפינלנד, בהונגריה ועוד. הישראלית, וכן עם תזמורות בגרמ

מונה ברק טל למנהל המוסיקלי של מקהלת זמרי קולגיום, תפקיד בו כיהן במשך  7107בשנת 



, מענק למנצח צעיר מטעם 7112זכה בפרס ע"ש עדן פרטוש מטעם משרד התרבות, המדע והספורט לשנת  כשנתיים.
 .אביב-מנויות הבמה מטעם עיריית תל, ופרס רוזנבלום לא7112נת מועצת הפיס לתרבות ואמנות לש

Barak Tal Conductor 
Barak Tal is the founder and music director of the Tel-Aviv Soloists Ensemble. He has conducted 
orchestras in the world’s major concert halls, such as Carnegie Hall, New York, Konzerthaus, Vienna, 
Tchaikovsky Conservatory Great Hall, Moscow, and Tel-Aviv’s Mann Auditorium. As Music Director of 
The Tel-Aviv Soloists Ensemble he has collaborated with leading international soloists. As guest 
conductor, Mr. Tal has performed with the Israel Philharmonic Orchestra, Moscow Symphony Orchestra 
and Kuban Symphony Orchestra (Russia), Wroclaw Philharmonic Orchestra (Poland), Vaasa Orchestra 
(Finland), Sinfonietta Cracovia (Poland), Neue Philharmonie Westfalen (Germany), and others. He is the 
recipient of major Israeli awards, such as the 2006 Oedoen Partos Award for outstanding performance 
of an Israeli composition, and of The 2007 Rosenblum Award for outstanding artist.  

 

     מנהלת קולת-ישראל רונה
ברסיטת גוטנברג במיינץ, תואר אמן מהקולג' אמן מאוני-תואר רב בעלת ילידת בריטניה.סופראן 

  .סיטה העברית בירושליםהמלכותי למוסיקה, לונדון ותואר מוסמך במוסיקולוגיה מהאוניבר
זוכה בתחרות  באוניברסיטה העברית.בקוגניציה מוסיקאלית הדוקטוראט ללימודי  תמשיך

וסדות המוסיקה בהם השירה הבינלאומית ע"ש אריקה קוט ובפרסי שירת הליד הגרמני בכל מ
להמן לשירה אומנותית, מלגת פסטיבל האופרה בריינסברג -למדה. כלת מלגת אנני אייזלר

הופיעה בין היתר עם הפלהרמונית הישראלית,  ופרס ביירוית של אגודת ווגנר בויסבאדן, גרמניה.
. כסולנית ץהתזמורת הסמפונית של פרנקפורט והתזמורת הפלהרמונית של ריינלנד פפל

השתתפותה בפסטיבלים  ופיעה בבתי אופרה במיינץ, גיסן, דסאו, המבורג, קייזרסלאוטרן ועוד.ה
פירס -את פסטיבל היידן באייזנשטדט, פסטיבל האופרה הקאמרית של ריינסברג, בריטן כוללת

ריות בסרטו של פיטר שיין "תשע א אמא אדמהבאלדבורו, חג המוסיקה הישראלית ופסטיבל ישראל. בצעה את תפקיד 
מסורה לביצוע יצירות בנות זמננו ובצעה  מאת הנדל, אגדה אורבנית" בתמיכת האופרה הלאומית האנגלית. "גרמניות

 המאסטרקלאס הבינלאומי לשירה אומנותית ע"ש ז'מבוקי, ירושלים.ת מנהל שנכתבו עבורה. הופעות בכורה של יצירות

 

Rona Israel-Kolatt IMVAJ Director 
British born Soprano Rona Israel-Kolatt has performed major concert repertoire with leading orchestras 
such as the Philharmonic Orchestras of Israel and Rheinlandpfalz, the Symphonic orchestras of 
Frankfurt, Haifa and Jerusalem. She performed on operatic stages throughout Germany and played the 
role of Mother Earth in a film of Handel’s 'Nine German Arias’ which was commissioned by the English 
National Opera. She was invited to perform in renowned festivals such as Britten-Pears, Haydn festival 
In Eisenstadt, Schloss Rheinsberg and the Israel Festival. As an ardent performer of contemporary 
music, Rona Israel-Kolatt premiered pieces written especially for her voice by eminent composers. 
Several CD recordings of her performances have seen light in labels such as IMI and Vienna Modern 
Masters. Ms. Israel-Kolatt teaches vocal arts in Israel and abroad and is working on a doctoral thesis in 
music and cognition at the Hebrew University in Jerusalem. Since 2015 Ms. Israel-Kolatt is the director 
of the international Zamboki Masterclasses of vocal arts, Jerusalem. 
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                                     מנצח               מגן דור
הוא  נצח בתכנית תדרים של אנסמבל מיתר.המנצח דור מגן מסיים העונה את תפקידו כמ

אורטוריו בירושלים ומקהלת יד וייצמן ברחובות. כחבר המנהל המוסיקאלי של מקהלת זמרי 
כולל  מיטב התזמורות בארץכמעבד עבודותיו בוצעו ע"י צח על בכורות רבות. פרויקט תדרים ני

קומפוזוציה בירושלים, שם למד  הוא בוגר התיכון למדעים ואומנויות הפילהרמונית הישראלית.
שירת כנגן ו החל ללמוד ניצוח אצל יבגני צירלין. ון. במהלך לימודיאצל אנדרה היידו וישראל שר

רית של האקדמיה טרומבון בתזמורת צה"ל שם משרת כמנצח במילואים. חבר המקהלה הקאמ
ישראל, -ות אמריקהבן הינום של נועם ענבר. זוכה מלגות קרן התרב-חבר מוביל במקהלת גיאו

אצל אבנר בירון מחול בירושלים משיך בלימודי הניצוח באקדמיה למוסיקה ולבתחומים שונים. מ
 וסטנלי סבפרבר.

 

Dor Magen Conductor 
Conductor Dor Magen has been for the last two seasons a member of the Tedarim project of Meitar 
Ensemble, and he is the music director of the Oratorio Singers choir in Jerusalem, and Yad-Weizman 
choir in Rehovot. As an arranger his works have been performed by the leading orchestras in Israel, 
including the Israel Philharmonic. Dor graduated from the Israeli Academy for Science and Art. During 
his studies, he was a conducting student of Evgeny Tsirlin. His military service was as a trombone player 
in the IDF Orchestra, where he continues as a conductor in reserve duty, today. Dor continues his 
conducting studies at the Jerusalem Academy for Music under Avner Biron and Stanley Sperber. 

 

 

   במאי                                        ניקוליץ אלכסנדר

 במקביל ללימודי תאטרון השתלם בפילוסופיה, תולדות האומנות, עיצוב תעשייתי,  סרביה. יליד
את דרכו בתאטרון החל כפסנתרן ומעצב תלבושות ותפאורה.   פסנתר ותיאוריה מוסיקאלית.

לכתית בבלגרד, סרביה  ומלמד  בימוי בפקולטה מביים בבית האופרה הממ 7111משנת 
לתאטרון שבאוניברסיטת בלגראד ובאקדמיה לבאלט. הוזמן לביים בגרמניה ובכל שכנותיה של 

  ”וויצק“הוזמן על ידי איגוד מוסדות אומנויות הבמה האירופי לביים את  7111מולדתו.  בשנת 
שונה בבית האופרה המלכותית ביים לרא  7102בפסטיבל הפאן אירופי בווילניוס. בשנת 

 .קובנט גרדן האנגלית

Aleksander Nikolic Stage Director 
Serbian born. Parallel to his stage directing studies, took philosophy, history of the arts, industrial 
design, piano and theory of music at the academic institutes of Belgrade, Thessaloniki, Hannover and 
Brescia. His professional life at the theatre begun as a pianist and stage designer. His debut as stage 
director was in 2009 in the national opera in Belgrade where he has directed numerous productions 
since. He was invited to direct all over Europe, while his first engagement at the Royal Opera, Covent 
Garden was made in 2015. Mr. Nicolic teaches opera and ballet directing in the University Union- Nikola 
Tesla in Belgrade and Belgrade Dance Institute. 
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   סופראן                                                                          רחוםתמר 
אביב, סיימה בהצטיינות יתרה את לימודי התואר הראשון והשני בבית -פרופ' רחום, ילידת תל 

הספר הגבוה למוסיקה בוינה אוסטריה. זכתה בפרס הרלקין, הנחשב לפרס היוקרתי של 
 Theater anעל במת ה  0120והקהל בגרמניה. הופעת הבכורה שלה היתה בשנת  המבקרים

der Wien  באופרה "חליל הקסם" מאת מוצרט. באותה שנה שרה את  פמינהבוינה בתפקיד
תפקיד הסופראן ב"רקוויאם" מאת ורדי. הופעות אלו היוו את פריצת הדרך לקריירה בינלאומית 

מות הקונצרטים הגדולים בעולם, תחת שרביטם של מנצחים מזהירה על במות בתי האופרה ואול
 המבורג, הנובר, רים בהם הופיעה: וינה, פרנקפורט,ובמאים ידועי שם. בתי אופרה נבח

, דארמשטאדט, אמסטרדם, האופרה המלכותית של לונדון אולדנבורג, דיסלדורף, היידלברג
ה הווקאלית ופרופסור מן המניין בקובנט גארדן. כיום, מכהנת פרופסור תמר רחום כראש המגמ
שמה יצא למרחוק . עולםה בכלבבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת ת"א ומוזמנת לתת כיתות אמן 

והמוניטין שלה מהווה אבן שואבת לסטודנטים מכל העולם הבוחרים ללמוד בישראל. חלק נכבד מתלמידיה הבוגרים 
מכהנים כמורים ומוסיקאים בעלי שם נצרטים בארץ ובעולם, ימות האופרה והקוהמשיכו לקריירת זמרה מצליחה על ב

עולמי וזוכי פרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות. פרופ' תמר רחום חברה בצוות השופטים של תחרויות יוקרתיות כגון 
 בגרמניה. הילדה צאדקביוון והתחרות ע"ש  מריה קאלאסתחרות 

Tamar Rachum Soprano 
Born in Tel Aviv, Professor Tamar Rachum graduated cum laude from the Konservatorium der Stadt 
Wien, Austria. She is a renowned, worldwide acclaimed opera, lied, and oratorio singer. In 1981, she was 
granted the prestigious Harlekin Award for outstanding singing by critics and audiences in Germany. 
Vienna's Theater an der Wien was the venue for Rachum's debut in 1971 as Pamina in Mozart's “Die 
Zauberfloete”. Later that year, she sang the soprano role of Verdi's Requiem. These roles were 
breakthrough performances that launched a glorious, international career under the baton of 
esteemed conductors and directors. She has sung at prominent opera houses such as the Wiener 
Staatsoper and Volksoper, Amsterdam Concertgebouw and Opera House, Royal Opera House Covent 
Garden, Frankfurt,  Hamburg, Hanover, Oldenburg, Düsseldorf, Heidelberg and Augsburg. Currently, 
Prof. Tamar Rachum is head of the Vocal Studies and a full professor at the Buchmann-Mehta School of 
Music at Tel Aviv University. Prof. Rachum has been invited to conduct master classes for singers 
throughout the world. Her international reputation serves as a loadstone for students worldwide who 
choose to study in Israel. Many of her alumni have established a successful singing career on stages in 
Israel and overseas. Prof. Rachum is a member of international juries of prestigious competitions such 
as the "Maria Callas Competition" in Athens and the "Hilde Zadek Competition" in Germany. 

 
 מנצח יונתן שפנדורף

יהונתן שפנדורף ניצח על הקאמרטה הישראלית ירושלים, תזמורת הסימפונית חיפה, סימפונט 
רעננה ,התזמורת הסימפונית ע״ש מנדי רודן באקדמיה למוסיקה בירושלים והתזמורת של 
ג׳וליארד. יהונתן היה גם מנהלה המוסיקלי של התזמורת הקאמרית הצעירה מאסטרו, תוכנית 

שר נוסדה ע״י עמותת מאסטרו והתזמורת הקאמרית הישראלית. יהונתן סיים בהצטיינות תואר א 
ראשון מהאקדמיה למוסיקה בירושלים. בין מוריו היו פרופ׳ אבנר בירון, מר דורון סלומון ופרופ׳ 
איתן גלוברזון. במהלך לימודיו זכה בציון לשבח בתחרות לניצוח ע״ש יורי אהרונוביץ׳ במסגרת 

תואר שני בניצוח מביה״ס ג׳וליארד שבניו יורק בהנחיית  לאחר מכן  סיים .7100ויות האביב תחר
מאסטרו אלן גילברט, מנהלה המוסיקלי של הפילהרמונית של ניו יורק. בתקופה הזו, יהונתן שימש 

מד פיתוח שמיעה כמנהלה המוסיקלי של התזמורת הקאמרית של לינקולן סנטר באוניברסיטת פורדהם. בנוסף, יהונתן לי
בקולג׳ ובמחלקת הקונסרבטוריון של ג׳וליארד. השתתף בתחרות הניצוח הבינלאומית ע״ש ניקולאי מאלקו שם ניצח על 
תזמורת הרדיו הדנית. הוא השתתף בכיתות אמן עם ברנרד הייטינק בלוצרן, יצחק פרלמן, כריסטופר סימן ותזמורת 

   סופראן                                                                          רחוםתמר 
אביב, סיימה בהצטיינות יתרה את לימודי התואר הראשון והשני בבית -פרופ' רחום, ילידת תל 

הספר הגבוה למוסיקה בוינה אוסטריה. זכתה בפרס הרלקין, הנחשב לפרס היוקרתי של 
 Theater anעל במת ה  0120והקהל בגרמניה. הופעת הבכורה שלה היתה בשנת  המבקרים

der Wien  באופרה "חליל הקסם" מאת מוצרט. באותה שנה שרה את  פמינהבוינה בתפקיד
תפקיד הסופראן ב"רקוויאם" מאת ורדי. הופעות אלו היוו את פריצת הדרך לקריירה בינלאומית 

מות הקונצרטים הגדולים בעולם, תחת שרביטם של מנצחים מזהירה על במות בתי האופרה ואול
 המבורג, הנובר, רים בהם הופיעה: וינה, פרנקפורט,ובמאים ידועי שם. בתי אופרה נבח

, דארמשטאדט, אמסטרדם, האופרה המלכותית של לונדון אולדנבורג, דיסלדורף, היידלברג
ה הווקאלית ופרופסור מן המניין בקובנט גארדן. כיום, מכהנת פרופסור תמר רחום כראש המגמ
שמה יצא למרחוק . עולםה בכלבבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת ת"א ומוזמנת לתת כיתות אמן 

והמוניטין שלה מהווה אבן שואבת לסטודנטים מכל העולם הבוחרים ללמוד בישראל. חלק נכבד מתלמידיה הבוגרים 
מכהנים כמורים ומוסיקאים בעלי שם נצרטים בארץ ובעולם, ימות האופרה והקוהמשיכו לקריירת זמרה מצליחה על ב

עולמי וזוכי פרסים ראשונים בתחרויות בינלאומיות. פרופ' תמר רחום חברה בצוות השופטים של תחרויות יוקרתיות כגון 
 בגרמניה. הילדה צאדקביוון והתחרות ע"ש  מריה קאלאסתחרות 

Tamar Rachum Soprano 
Born in Tel Aviv, Professor Tamar Rachum graduated cum laude from the Konservatorium der Stadt 
Wien, Austria. She is a renowned, worldwide acclaimed opera, lied, and oratorio singer. In 1981, she was 
granted the prestigious Harlekin Award for outstanding singing by critics and audiences in Germany. 
Vienna's Theater an der Wien was the venue for Rachum's debut in 1971 as Pamina in Mozart's “Die 
Zauberfloete”. Later that year, she sang the soprano role of Verdi's Requiem. These roles were 
breakthrough performances that launched a glorious, international career under the baton of 
esteemed conductors and directors. She has sung at prominent opera houses such as the Wiener 
Staatsoper and Volksoper, Amsterdam Concertgebouw and Opera House, Royal Opera House Covent 
Garden, Frankfurt,  Hamburg, Hanover, Oldenburg, Düsseldorf, Heidelberg and Augsburg. Currently, 
Prof. Tamar Rachum is head of the Vocal Studies and a full professor at the Buchmann-Mehta School of 
Music at Tel Aviv University. Prof. Rachum has been invited to conduct master classes for singers 
throughout the world. Her international reputation serves as a loadstone for students worldwide who 
choose to study in Israel. Many of her alumni have established a successful singing career on stages in 
Israel and overseas. Prof. Rachum is a member of international juries of prestigious competitions such 
as the "Maria Callas Competition" in Athens and the "Hilde Zadek Competition" in Germany. 
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ה קיג׳אנה שבסיינה. הוא זכה במלגה מטעם קרן ברונו וולטר, הפרס לניצוח ע״ש טונהלה ציריך וג׳אנלואיג׳י ג׳למטי באקדמי
 .ישראל-צ׳רלס שיף. הוא זכה בקביעות במלגות מטעם קרן התרבות אמריקה

Jonathan Spandorf Conductor 

Israeli born. He is the Music Director of the Lincoln Center Chamber Orchestra, founded by the Fordham 
University. He has conducted the Haifa Symphony Orchestra, Symphonette Ra'anana, the Mendi Rodan 
Symphony Orchestra, Ensemble Tannous-Greenberg and the Juilliard Lab Orchestra. Jonathan was also chief 
conductor of the Young Maestro Chamber Orchestra, a program which was founded by the Maestro Foundation 
and Israel Chamber Orchestra and encouraged enthusiastic young musicians from the south of Israel to discover 
classical and especially orchestral music. Jonathan graduated with honors from the Jerusalem Academy of 
Music and Dance. During his studies, Jonathan won an Honorable Mention in the Yuri Ahronovitch Conducting 
Competition during Aviv Competitions 2011.  Jonathan earned his Master of Music degree from The Juilliard 
School degree under the guidance of New York Philharmonic Music Director, Maestro Alan Gilbert. Jonathan 
works at The Juilliard School pre-college division as an Ear Training teacher. He is a recipient of the Bruno Walter 
Memorial Scholarship and has repeatedly received America-Israel Foundation scholarships.   

 

 

                                                         Staff and guest lecturersצוות הפקה ומרצים 
                                                                                                                                    Naomi Polani  נעמי פולני

            Rachel Galinne  Composer           מלחינה                                                                       רחל גלעין 

     Hadar Chen Tov Movement                                                                                      תנועהטוב -הדר חן

 

                                                                                          Accompanistהמלווים צוות 

 טוהר גיל 
אמן לפסנתר השתתף בכיתות  פסנתרן חיפאי, בוגר המגמה למוסיקה בהצטיינות בתיכון רעות לאמנויות )לשעבר ויצ"ו(.

 בארץ ובחו"ל. מופיע כסולן ובמסגרות מוזיקה קאמרית וליווי זמרים.
Tohar Gil 
A Haifa based pianist, studied at the Reut high school of arts and currently studying in the Jerusalem 
Academy of music and dance. Participated in Masterclasses and international courses and in Israel and 

Europe.  A soloist, chamber musician and accompanist.  
 חיים טוקצ'ינסקי

קרן וולף. הופיע וישראל  -במלגות קרן התרבות אמריקה בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים בפסנתר ובקומפוזיציה. זוכה
בתחרות למוסיקה קאמרית ו ות הפסנתר על שם קרלו טאווסבתחר זכה במקום השני בפסטיבל הפסנתר של אוקספורד.

 .מנהל מוסיקאלי של מחזות זמר באנגלית 7107משנת  חורון. ע"ש רוז
 

Chaim Tukachinsky 
Graduate of the JAMD in both piano and composition. Winner of the AICF award for years 2007-
2009. Was awarded the second prize in the Carlo Tavassani Piano Competition. Was awarded the 
second prize in the "Rose Khoron" Competition for Chamber Music. 
 



 דניאל טלמור 
. בוגר תיכון תלמה ילין לאמנויות והקונסרבטוריון הישראלי בפסנתר קלאסי. סטודנט להלחנה באקדמיה למוזיקה 0117יליד 

 שלים. מלווה זמרים במגוון רחב של ז'אנרים.ומחול בירו

Daniel Talmor 
Graduate of Thelma-Yellin high school for arts and the Israeli Conservatoire in the major Classical 
Piano. Second-year student in composition in JAMD/ Faculty of Cross-disciplinary music. 

 יואב ליכטנברג
השתתף בכתות אמן עם אמנים  מיה למוסיקה בירושלים ומשרת כמוסיקאי מצטיין.לומד אצל אירינה ברקוביץ' באקד 

 כאסף זוהר, דמיטרי נובוגרודצקי ומארי פרחייה. לומד קומפוזיציה עם ישראל שרון. בוגר יאס"א.
Yoav Lichtenberg 
Currently studying with Prof. Irina Berkovich at the Rubin Acadamy in Jerusalem. Serves as an 'Excelling 
musician' in the army. Participated in master classes with artists including Asaf Zohar, Dimitry Novgorodsky and 
Murray Perahia . Studying composition with the composer Israel Sharon since 2012. 

 
 זראלובה סופיה י

נובוסיבירסק, רוסיה. עבדה כמלווה בפסנתר בפילהרמונית ותיאטרון האופרה. חיה בלמדה פסנתר באקדמיה למוזיקה 
 ועובדת כמלווה בקונסרבטוריונים בחיפה. ליוותה בחזרות האופרה "כרמן" עם הסימפונית של חיפה. 7107בארץ מ

Sofia Izraelova 
Studied in the Music Academy of Novosibirsk, Russia. Worked as an accompanist in opera and 
orchestras. Israeli since 2012. Works as an accompanist in the conservatories of Haifa.  

 סווטלנה קוסטיקובה
שני בשירה החלה לימודי פסנתר בגיל צעיר. קיבלה תואר דוקטור במוסיקלוגיה מאוני' צ'ייקובסקי במוסקבה ותואר 

והקאמרית ע"ש ת הקיבוץ הארצי ומקהלווה של מלהבכיתת פרופ' רחום.  מהטה בתל אביב-בוכמן אומנותית מבית הספר
 ברתיני.

Svetlana Kostykova  
Began studying piano at an early age. Received her PhD in Musicology from the Tchaikovsky 
Conservatory and MA in singing from the Buchmann-Mehta School where she studies with Prof. 
Rachum.  RegularPianist of the Bertini Chamber Choir and the Kibbutz Choir under the baton of Ronen 
Borshevky. 

 

 The Ashdod Symphony Orchestra אשדודהתזמורת הסמפונית 
 ,אשדודביוזמה ובתמיכת עיריית  ,"התזמורת הקאמרית אשדוד" בשם 1992ה בשנת התזמורת הסימפונית אשדוד נוסד

והמנהל  שמעון כהןהראשון שלה היה  מנהל המוזיקליוה מנצחה .משרד החינוך והתרבותו המרכז לקליטת אמנים עולים
 כנרת הראשיתנגנים, רובם תושבי אשדוד ובראשם ה 71נבחרו  תזמורת הקאמריתל .משה פישר שלה מראשיתה הוא עו"ד

התזמורת גדלה והורחבה לתזמורת  ליו"ר הוועדה הציבורית של התזמורת. מנדי רודןבלה פורטנוב. בהמשך מונה המנצח 
ם מסגרת קונצרטים למנוייל בהופעות בשנה ברחבי ישראל ובחו" 011-נגנים. התזמורת מקיימת כ 22סימפונית שבה יש 
שמואל  ,טליה אילן ,מארק וולך ,אביב רון ,חן צימבליסטה ,גיל שוחטבמהלך השנים ניצחו על התזמורת  .לילדים ולמשפחה

המוזיקלי של  מנהלה  2006החל משנת  היא ליוותה את גדולי הסולנים כמקסים ומגרוב וגיורא פיידמן.  .ועידית שכטמן אלבז
משכן לאמנויות התזמורת מופיעה בדרך קבע ב .מנויים 3111-ולרשותה כ ואג פפיאן מנצחוה פסנתרןהתזמורת הוא ה

 .הבמה הפיס אשדוד
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 בריטון מארקו אוסטוז'יץ'
רות יליד סרביה. מבין הזמרים הכוכבים הצעירם הבולטים בארצו. זכה פעמיים בפרס הראשון בתח

קוזי "ב אלפונסוהארצית לשירה אופראית במולדתו. הופיע במגוון תפקידים ברחבי אירופה בינהם 
מאת רוסיני.  כיום ממשיך  "צ'נרנטולה"באופרה  ודנדיניבתאטרון הלאומי של בלגראד  "פאן טוטה

 בלימודיו באופרה סטודיו של בלגראד עם מורו ניקולה מיכאילוביץ'.

 
Marko Ostojic Baritone 
Serbian Born. Among the brightest young singers in his land. Two times first prize 
winner in National Serbian singing competitions and winner of the Jovanovic International singing 
competition.  Was invited to sing in operas in France, Norway and Bulgaria. A member of Belgrade’s 
National Theater Opera Studio. 

 
 

 סופראן -מצו מריאנה בלינובה
. החלה את לימודי המוסיקה בגיל צעיר בקונסרבטוריון פרם. אחרי לימודים בסטודיו ילידת רוסיה

בתי האופרה ברימיני, איטליה, הוזמנה להופיע באופרה הלאומית בניז'יני נובוגרוד )רוסיה( וב
זכייתה בתחרות השירה הבינלאומית אחרי ליגור ועוד. -רמו, פייטרה-האופרה איטלקים של סן

 הוזמנה להופיע על במות הקונצרטים בכל רחבי אירופה.סונג" -"וורלד

 
Marianna Blinova Mezzo Soprano 
Russian born. Begun her musical education at an early age. After studying in the 
Rimini Opera School in Italy, was invited to sing all over Europe in theaters such as The State Opera in 
Nizhniy Novgorod (Russia) and the theatres of Chiavari, San–Remo, Pietra Ligure and Allasio in Italy. 
Winner of the International Contest “World Song” which gained her concerts invitations all over Europe.                

 
 סופראן שיר בן מאיר

בשנתיים האחרונות לומדת פיתוח קול קלאסי עם אילה סיקרון . שנים כששלומדת פיתוח קול 
. לומדת בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות במגמת המוסיקה. ומוסיקה קלה עם יוליה פלדמן

בקונצרט דור העתיד בפסטיבל באך  הופיעה. שנים ארבעשנים ובלאוטה  11מנגנת בגיטרה כ
 .ספר פעמים בסמינר למוסיקה עתיקהמה והשתתפ 2017

 
Shir Ben Meir Soprano 
Studies at the Israeli Arts and Science Academy in Jerusalem in the music 
department. Has been studying classical singing with Ayala Sicron and Jazz singing with 
Julia Feldman. She plays guitar and the lute. Performed at "The Next Generation" concert at the 
Jerusalem Bach Festival and participated twice in the Ancient Music Seminar in Tel Aviv.  
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Marianna Blinova Mezzo Soprano 
Russian born. Begun her musical education at an early age. After studying in the 
Rimini Opera School in Italy, was invited to sing all over Europe in theaters such as The State Opera in 
Nizhniy Novgorod (Russia) and the theatres of Chiavari, San–Remo, Pietra Ligure and Allasio in Italy. 
Winner of the International Contest “World Song” which gained her concerts invitations all over Europe.                

 
 סופראן שיר בן מאיר

בשנתיים האחרונות לומדת פיתוח קול קלאסי עם אילה סיקרון . שנים כששלומדת פיתוח קול 
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 .ספר פעמים בסמינר למוסיקה עתיקהמה והשתתפ 2017

 
Shir Ben Meir Soprano 
Studies at the Israeli Arts and Science Academy in Jerusalem in the music 
department. Has been studying classical singing with Ayala Sicron and Jazz singing with 
Julia Feldman. She plays guitar and the lute. Performed at "The Next Generation" concert at the 
Jerusalem Bach Festival and participated twice in the Ancient Music Seminar in Tel Aviv.  

 
 



 מצו סופראן דליה בספרוזבני 
ורימה  מרי קלייר הרמןריון כרמיאל. למדה פיתוח הקול אצל בקונסרבטו 2החלה לימודי צ'לו בגיל 

תלמידתם של אפרת כ. בימים אלו דליה סטודנטית באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים פרימק
 .נער שנישל חליל הקסם כ IMVAJהשתתפה בהפקת בן נון ועידו אריאל. 

Dalia Besprozvany Mezzo Soprano 
At the age of seven begun cello lessons at the Carmiel conservatory, later 
studying voice with Marie Clair Herman and Rima Primak. These days she is a 
student at JAMD in the class Efrat Ben-nun and Ido Ariel. Performed the Role of Second 
boy in the 2016 IMVAJ production of the “Magic Flute”. 

 
 מצו סופראן איריס בריל

עם עלייתה לישראל  .בעלת תואר ראשון בשירה ותואר שני בניצוח מקהלות  .אוקראינה ילידת
הפכה לאחת הזמרות המובילות והופיעה בקונצרטים בכל רחבי הארץ ובאירופה. כזוכת מלגת 

,  אבוליככולל תפקידים  הרפרטואר שלה  ע באולם הלאומי של בלגרארד.ז'מבוקי זכתה להופי
בבכורה של האופרה "אלכס אין טרנזישיון" מאת  אלכס. נבחרה  לגלם את טוסקהו סנטוצה

 אנתוני גרין.

Iris Brill Mezzo Soprano 
Born in the Ukraine where she obtained degrees in Classical singing and choral 
conducting. After moving to Israel, she performed in Major Concert halls in Israel and 
Europe including Belgrade’s National concert Hall as a Zamboki award winner. Her repertoire includes 
major roles such as Santuzza, Eboli and Tosca. She created the role of Alex in Anthony Green’s Opera 
“Alex in transition”. 

 
 

 סופראן  מאיה גולן
נון -תלמידת אפרת בן. לזמרה קלאסית באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים' סטודנטית שנה א

בוגרת המגמה למוסיקה בתיכון רעות . תלמידה לשעבר של אילה סיקרון ואיריס בריל. וצבי זמל
 .בזמרה קלאסית 2012-17ישראל -אמריקהזוכת מלגת קרן תרבות  .חיפה, לאומנויות

 
Maya Golan Soprano 

First year student at the Jerusalem Academy of Music in the class of Efrat ben Noon 
and Tzvi Zemel. Formerly studied with Ayelet Sikron and Iris Brill. A graduate of Haifa 
high school of the arts music department. Winner of the Israel-America Excellence Scholarship. 
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 סופראןקסניה גלוטני 

אחרי עבודה בתחום החלה  .א"בעלת תואר בכימיה וביולוגיה מאוניברסיטת ת. נולדה ברוסיה
 .נון-אפרת בן' גבא בחוג לזמרה בכיתתה של "לימודים לתואר ראשון באקדמיה למוסיקה ת

ובמאסטרקלאס ע"ש  והלסינקי כזמרת המייצגת את ישראל בפסטיבל קולוריט בפראגהשתתפה 
 .”חליל הקסם“אופרה ז'מבוקי  ב

Ksenia Glotny Soprano 
Born in Russia.  Gained a B.A in Chemistry and Biology from the TA University. 
After working as a chemist, she started her musical education at the Buchmann-
Mehta School of Music at the TA University studying singing with Efrat Ben-Noon. 
Participated in festivals in Prague and Helsinki representing Israel and in the IMVAJ 2016 production of the 
“Magic Flute”. 

 
 מצו סופראןדנלר  מנוריעל 

אחרי הצבא   .בתיכון למדה במגמת מוזיקה. במקהלת בית הספרה את דרכה המוזיקלית חלה
המקהלה יעל שרה עם . 2012שם היא לומדת בקונסרבטוריון וצפויה לסיים בינואר , עברה לוינה

עם  השתתפה במאסטרקלאס. ובאופרה יבגני אוניגין מאת צייקבוסקי שליד האופרה הוינאית
 .אנגליקה קירכשלגר

Yael Manor-Danler Mezzo Soprano 
Begun her musical education at an early age in her school’s choir. Graduated from 
high school majoring in music. Today she is studies at the Viennese Conservatory 
where she participated in the productions of Yevgeny Onegin and Don Giovanni. 

 

 
 סופראןשיראל דשבסקי 

זוכה בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה רוחנית בפולין. סולנית האופרה הקאמרית "מוזיקה אטרנה" 
זוכה בפרס  ופסטיבלים של מוסיקה יהודית אמנותית. עמותת "ניגונים לעד" מיסדתירושלים. 
 פיעה בתפקיד האריה בבכורת האופרההו חום הזמר.צירה ע''ש אהוד מנור בתעידוד הי

 .IMVAJ 7102מאת ישראל שרון בהפקת  "פיראמוס ותסבי“

Shirel Dashevsky Soprano 
Soloist of Aeterna Opera and the Jerusalem Chamber Opera.  Founder of the non-
profit organization ”Nigunim La-ad”, which focuses on Jewish art music. Won the Ehud 
Manor’s Award for Artistic Achievement.  Performed the role of Lion in the IMVAJ production of  
“Pyramus and Thisbe” by I. Sharon 
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 בריטון כריסטיאן וגנר
ופ' קלאודיה פרופ' כריסטוף ברגמן ופר בכיתתמיינץ  בארוקווקאל, יליד גרמניה. למד באקדמיית

  קובלנץ, מיינץ והאופרה הקאמרית של ריינסברג. אדר.  הופיע בבתי אופרה של רודולשטאט,
מנצחים נודעים  שרביטם של  תחתע י אירופה שם  הופיכוכב עולה על במות הקונצרטים ברחב

טון קופמן, מיכאל הופשטטר ופרנק מרקוביץ'. השנה הוזמן לשוב ולהופיע  יקובס,רנה כ
 ות בפרנקפורט ומיינץ ובקתדרלת הזכרון בברלין.בקתדרל

Christian Wagner Baritone 

German born. Studied in the Broquevokal Academy in Mainz in the class of Prof. Christoph Bergman 
and Prof. Claudia Eder. Sung in Opera houses all around Germany including Koblenz and Mainz. Winner 
of the Kammeroper Schloss Rheinsberg competition. He performed under the Baton of eminent 
conductors such as Ton Koopman and Michael Hofstteter. This year he will return and sing in the 
Cathedrals of Mainz, Frankfurt and Berlin.  

 
 מצו סופראן סאיפיגנייה וורב

כיום לומדת באקדמיה  .תאטרון ומחזמר במולדתה הפקותבהשתתפה , גרמניה. ילידת לייפציג
 . למוסיקה בירושלים כתלמידתם של מיכל שמיר ועידו אריאל

Iphigenie Worbes Mezzo Soprano 
From Leipzig, Germany. She participated in several theatre productions in Leipzig 
and Chemnitz. Since 2015 she studies classical singing at the Academy of Music 
and Dance Jerusalem with Michal Shamir and Ido Ariel.  

 
 סופראן שירה זיו

. במסגרת המגמה הופיעה בתפקיד בחיפה "רעות" לאומנויות תיכוןמגמה למוסיקה בה בוגרת
עם החלה בלימודי פיתוח הקול מאת ורדי.   "פלסטף"באופרה  טהוננ   "חליל הקסם"ב פמינה

נבחרה לתוכנית   .רונה ישראל קולת כעת היא תלמידתה של ו 07בגיל הסופראן ריקי גיא 
זוכת פרס זאב ופרומה מרקוס  לחביב הקהל בתחרות המצטיינים של המרכז למוסיקה ירושלים. 

  .7102השירה ע"ש זמ'בוקי 

Shira Ziv Soprano 
A Graduate of the REUT high school of the arts in Haifa. During her studies she sung 
the roles of Pamina and Nanetta. Took voice lessons with Riki Guy and is currently studying with Rona 
Israel Kolatt.  Chosen to participate in the Jerusalem Music center’s program for excelling young 
singers. Winner of the Fruma and Zeev Marcus audience award at the 2015 Zamboki competition. 

 
 מצו סופראן אנה טטרואשווילי

פיתוח קול למדה רמת גן, והחלה לשיר במקהלת ילדים עירונית בשמונה בבלארוס. בגיל  נולדה
ה בת קול של הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה הופיעה כחברת מקהל עם ענת מורג. עם מקהלת

, ספרד, סין ועוד(. בוגרת מגמת מוסיקה קלאסית בתיכון ע"ש וכסולנית בארץ ובחו"ל )גרמניה
בשנת  "דידו ואניאס"באופרה מכשפה הראשית תלמה ילין, במסגרת זו ביצעה את תפקיד ה

7102. 
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Anna Tetroashvili Mezzo Soprano 

Born in Belarus. At the age of eight begun singing in a Choir. Took voice lessons with Anat Morag 
conductor of the Bat Kol youth choir. With them she sung as member and soloist, performing in Israel 
and abroad. She is a graduate of Talma Yalin high school of the arts. During her studies she performed 
the role of principal witch in “Dido and Eaneas”. 

 
 סופראן ג'סיקה טצה

למוסיקה שם . בוגרת  קולג' טרינטי לאבאן וקורס האופרה בקולג' הוולשי המלכותי ילידת הונג קונג
ימודיה בקונסרבטוריון ליסאו, ממשיכה את ל למדה עם אמנדה רופרופט ואדריאן תומפסון.

. זוכת פרסים 7102-7102לעונת היוקרתית קונקורדיה של תוכנית  נבחרה לאמן  ברצלונה.
בתחרויות קול העתיד הוולשי, יוקוהמה ותחרות ברטוליני. הופעותיה על במימות האופרה כוללות 

 אופרת לונדון החדשה.עם נגני  אלכינהבאופרת רודולשטאט ו אנה רייךבויימאר,  מלכת הלילהאת 

 
Jessica Tse Soprano 

A native of Hong Kong. Studied at Trinity Laban Conservatoire of Music and at the Royal Welsh College 
of Music Opera Course. She is now studies in Conservatori Liceu, Barcelona. Named as a Concordia 
Artist for the 2015-2016 season. A prize winner of the Llangollen Eisteddfod Int. Voice of the future 
competition and Yokohama Int. Music Competition as well as winning the Gitanilla and Leoncavallo 
Prizes in Antonio Bertolini Competition. Her operatic appearances include Queen of the Night with Lyric 
Opera Studio Weimar, Anna Reich with Theatre Rudolstadt and Alcina with New London Opera Players. 

 
 מצו סופראן שי טרי 

רתה כזמרת מהטה בתל אביב בכיתתה של ענת אפרתי. ש-סיקה ע"ש בוכמןבוגרת האקדמיה למו
 פלורה, "חליל הקסם" גברת שניה, "הנזל וגרטל"הנזל תפקיד ראשית בתזמורת צה"ל. הופיעה ב

. שי השתתפה בכיתות אומן רבות "הנער והקסמים"והנער  "יוליוס קיסר" ססטו, "לה טרוויאטה"
מהטה וכן מצטיינת -בישראל וקיבלה תעודות הצטיינות מטעם האקדמיה למוסיקה ע"ש בוכמן

 .ניברסיטת תל אביבמטעם הפקולטה לאומנויות באו 7102דקאן לשנת 

 
 

 Shai Terry Mezzo Soprano 
A student at the Buchmann-Mehta School of Music in Tel Aviv, the class of Anat Efraty. Served as the 
lead singer In the IDF Orchestra. Performed the roles of Hansel (Hansel and Gretel), Second Lady (The 
Magic Flute), Flora (La Traviata), Sesto (Giulio Cesare) and the Child (The Child and the Spells). Shai 
participated in various masterclasses in Israel and received excellence scholarships from the 
Buchmann-Mehta School of Music and the Faculty of arts of the Tel Aviv University. 
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 בריטוןנועם לוונשטיין 
למוסיקה על שם בוכמן  אקדמיהלומד לתואר ראשון בובצה"ל במעמד של מוסיקאי מצטיין, משרת 
(, 7102ישראל' ) -המורה אפרת בן נון. זוכה מלגות מטעם 'קרן התרבות אמריקה  בכיתתמהטה 

ן עם תזמורת 'סולני (. הופיע נועם כסול7102ן )( ומלגה מקרן רונ7102מלגה מקרן דר. אלי ואסתר )
של יוסי רגב. וניצוח בתל אביב יפו ניצוחו של ברק טל, ועם תזמורת הנוער הייצוגית של ב תל אביב'

  השתתף בכיתות אמן עם אמנים בכירים כמו דניאל כהן, דיטיריך הנשל, חן רייס ועוד. 

 
Noam Lowenstein Baritone 
Serves in IDF as an excelling musician and studies for a BA in Vocal arts with Efrat Ben Noon at the 
Bucmann-Mehta Academy of Music in TA. Winner of several prestigious scholarships including those of 
the America –Israel foundation and the Ronen Bursary. Appeared as soloist with the Tel Aviv Soloists 
Ensemble and the Tel Aviv Youth Orchestra. 

 
 

 בריטון חמי לויסון
בוגר תואר ראשון כפול באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים: זמרה בכתתם של מרים מלצר ומר 

 )הומפרדינק(, הנזל וגרטלקידיו האופראיים כוללים את האבא בעידו אריאל והכשרת מורים. תפ
"מלכת הפיות"  קורידון/משורר שיכור"דידו ואניאס",  אניאסלה פינטה ג'ארדיניירה )מוצרט(, ב נרדו

)פרסל(. הופיע כסולן עם תזמורת הקאמרטה הישראלית, הסימפונייטה הישראלית באר שבע, 
 סימפונט רעננה ותזמורות שונות בגרמניה. כיום חי ולומד בברלין ומופיע ברחבי גרמניה.

Hemi Levison Baritone.  

Graduated with a double B.A from the Academy of in Jerusalem: singing with Miriam 
Meltzer and Ido Ariel, and the Pedagogues program. His operatic roles includes the Father "Hanzel and 
Gretel" Nardo "La Finta Giardinera" Aeneas "Dido and Aeneas", Drunken poet/Koridon "The Fairy 
Queen". Sang as soloist with the Israeli Camerata Orchestra, the Israeli Simfonietta Beer Sheva, and 
Simfonet Raanana. Nowadays he lives and studies in Berlin and performs throughout Germany. 

 
 
 סופראן  ענבר ליבנה 

  .2012-7112זוכת מלגת קרן שרת לשנים . ש תלמה ילין"גרת בית הספר לאומנויות עבו
הופיעה . תל אביב' מהטה באוני-בוכמןש "נון באקדמיה למוזיקה ע -אפרת בן' תלמידתה של הגב

השתתפה בפסטיבלים  .יניאנסמל זמרי מורן וגארי ברת, עם התזמורת הקאמרית הישראלית
 .באנגליהלאמנות מודרנית בברלין ו

Inbar Livne Soprano  

A graduate of Talma Yelin high school of the arts. Winner of the America Israel 
excellence bursaries. Today is a student of Efrat Ben Noon at the Buchman Mehta 
music academy in Tel Aviv. Performed as soloist with the Israeli chamber orchestra, the Moran 
singers Ensemble and participated in festivals of contemporary music in Berlin and England.  
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 אלטרוקברגר -ליאת מורדוך
" בברלין. UDKבוגרת האקדמיה למוסיקה בת"א בכיתת אגנס מסיני.למדה לימודי תואר שני ב"

ב, עם התזמורת הקאמרית רמת גן, ובאופרה "כתם" מאת אבירם הופיעה בפסטיבל ברהמס במשג
קול בקונסרבטוריונים שונים, ומשתתפת בהרכב "בארוקאמרי" עם -פרייברג. כיום מלמדת פיתוח

 אבנר איתי.

Liat Morduch-Rockberger Alt  
A graduate of the TA Academy of Music under Agnes Messini. Studied for her Masters 
in the"UDK", Berlin with Prof. Anke Eggers. Sung in numerous concerts in Israel and 
Europe, including "Ose haniflaot" by Eyal Bat with the Ramat-Gan Orchestra, and the Operas "Ketem" 
and “Tehila” by Aviram Freiberg. Today performs with the "BaroqueKameri" ensemble and teaches 
Vocal arts. 
  

 בריטון באס גין מיליווז'ה יאו
בוגר האקדמיה למוסיקה ע"ש בז'יץ' בנובי סאד. השתתף בכיתות אמן עם מוסיקאים  יליד סרביה.

 דון אלפונסושר את תפקיד והמנצחים רגנר ראסמוסן ויקוב הולטברג.  ג'ורג' נשיץ'מלווה ידועים כ
והשתתף בפסטיבל קנלי קולה היוקרתי במונטנגרו שניהם עם להקת אופררוזה  "קוזי פאן טוטה"ב

והוזמן להופיע באולם הקונצרטים הלאומי  הסרבית. מרבה להופיע על בימות הקונצרטים במולדתו
 של סרביה, קולראץ.

Ognjen Milivojsa Bass Baritone 
 Serbian born. A graduate of "Isidor Bajić", Academy of Music in Novi Sad. Sung in 
Masterclass with eminent artists such as pianist Djordje Necis and conductors Ragnar Rasmussen and 
Jakob Hultberg. Sung Don Alfonso, and performed in the open-air venue Kanli Kula in Herceg Novi, 
Montenegro with the Serbian Operarosa company. Performs regularly on the concert stage in notable 
halls such as Belgrade’s national concert Hall Colarac. He has also been a member of the vocal 
ensembles International Utopia and the Kristiansand Solistensemble, Norway. 

 

 סופראןיעל סייג 
ומיתר אופרה סטודיו.  מהטה באוני' ת"א-בוכמן לדה בישראל. בוגרת בית הספר הגבוה למוסיקהנו

של בלגראד ובעתיד תשיר שם את באופרה הממלכתית "אותלו" ב  דזדמונההופיעה כ השנה
מלגת זאב ו IVAI, מלגות ישראל-ת מלגות קרן התרבות אמריקהזוכקולה. תפקידי המפתח של 
לאחרונה נקראה לשיר את הופיעה עם הפילהרמונית הישראלית.  .IMVAJופרומה מרקוס של 

יצוח דניאל אורן באופרה תפקיד לאונורה בחזרה הגנראלית של האופרה לה פורצה דל דסטינו בנ
 .הישראלית וקצרה הצלחה

Yael Sayag Soprano 
A Graduate of the Buchman Mehta School of Music at TA and the Meitar Israeli opera studio. Recently 
debuted at the Belgrade national opera as Desdemona in Verdi’s "Otello". She will sing there and all 
over Europe a wide repertoire of lyric and dramatic roles. Preformed as a soloist with the Israeli 
Philharmonic orch. In May she sung the GP of La Forza del destino with Maestro Daniel Oren with great 
success. Won scholarships, such as the excellence scholarship from the Buchmann-Mehta Academy, 
the American-Israeli foundation, IVAI and the IMVAJ’ Fruma Markus scholarships. 
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 .הישראלית וקצרה הצלחה

Yael Sayag Soprano 
A Graduate of the Buchman Mehta School of Music at TA and the Meitar Israeli opera studio. Recently 
debuted at the Belgrade national opera as Desdemona in Verdi’s "Otello". She will sing there and all 
over Europe a wide repertoire of lyric and dramatic roles. Preformed as a soloist with the Israeli 
Philharmonic orch. In May she sung the GP of La Forza del destino with Maestro Daniel Oren with great 
success. Won scholarships, such as the excellence scholarship from the Buchmann-Mehta Academy, 
the American-Israeli foundation, IVAI and the IMVAJ’ Fruma Markus scholarships. 

 



 סופראן יידרמןלאורה סנ
קאמרית מאת " בהופעותיה באופרה קולה החזק וההרואי"לשבחי המבקרים על לאחרונה  זכתה  

 ופפגנה ברברינה. הופעות נוספות כוללות את "קנטטת הקפה"ב ליזכןוויטמן ובהופעותיה כ תומאס
אשון עם אופרת בל קאנטטי.  כבעלת תואר רהנזירה דולצינה עם הסטודיו לאופרה של מנהטן ו

 מקונסרבטוריון פיבודי, לאורה תמשיך ללימודים גבוהים בסטודיו של אליזבת פוטראל.
 

Laura Snyderman Soprano 
Hailed for her “strong, heroic voice” Laura Snyderman recently performed Thomas Whitman’s revised 
opera with Courtney Kalbacker, and Lieschen in the “Coffee Cantata.” Previous performances include 
Barbarina and Papagena with Manhattan Opera Studio and Suor Dolcina with Bel Cantati Opera. A 
recent master of music graduate of the Peabody Conservatory, she will begin her PG studies in the 
studio of Elizabeth Futral. 

 
 בריטון רועי סרוק

 המורהבוגר בית הספר למוסיקה ע״ש בוכמן מהטה בכיתת  דנה גלזר. בתקופת לימודיו שר את 
 70הופיע עם אנסמבל המאה  .באופרטה ״העטלף״ פרנקו למוסיקה ב״אריאדנה מנאקסוס״

רה את התפקיד הראשי באופמאת אסנת נצר ואופרה ״האשה המופלאה שבתוכנו״ בבכורת ה
. הקליט שתי יצירות מאת המלחין הגרמני וולטר ״אורפאוס״ של טלמן בניצוחו של ברנרד פורק

תפקידים ב"דון קרלוס" עם  7102-02. בין הופעותיו בעונת 7102צימרמן לאלבום שיצא במהלך 
האופרה הישראלית ודניאל אורן ו"קערת הקריסטל", אופרה חדשה מאת חנה אג'אשווילי בניצוחו של 

 ל צורן.יוב

Roi Saruk Baritone 
Born in Israel. Began his artistic career as an actor. His operatic repertoire includes the Count in Le 
nozze di Figaro the Music Teacher in Ariadne auf Naxos , Frank in” Die Fledermaus”  as well as Laxner in 
the new opera “The wonderful woman within us” (Osnat Netzer). He performed in the Meitar Opera 
Studio production of The Impresario and participates in the Israeli Opera’s Opera Hour productions. In 
the coming season he will perform in the Israeli Opera’s production of Don Carlos under Daniel Oren 
and in a WP of an opera by Hanna Ajashvili. 

 
 בריטוןאבירם פרייברג 

ני במוזיקולוגיה אינגלנד ותואר ש-בעל ב.א. בביצוע מקונס' ניו .נגן קרן, זמר בריטון, מלחין ומורה
הישראלית הופיע כסולן עם התז' הסימפונית והקאמרטה של ירושלים, הקאמרית  אילן.-מאוני' בר

חבר וסולן בקבוצת . "ג'אני סקיקי"ו "דידו ואניאס" ותת. סולן באופרוהקיבוצית. זוכה מלגות קרן שר
, IMVAJת או( ובסדנIVAI"בארוקאמרי" בניצוח אבנר איתי. השתתף בסדנאות האופרה בת"א )

ת מא" פירמוס ותיסבי"ב ותזאוס "חליל הקסם"באופרה  פאפגנובהן הופיע בתפקיד  2015-16
 ישראל שרון.

Aviram Freiberg Baritone 
An Israeli singer, Horn Player and composer. Holds a BMus from the New-England Cons. and a M.A in 
Musicology from the Bar-Ilan Uni. Participated in the IVAI Workshops and in the IMVAJ Workshops 
singing Papageno in the magic Flute and Theseus in Israel Sharon's “Pyramus and Thisbe” WP. He also 
performed Papageno in IMVAJ's production for the Abu-Gosh Festival, 2017. Recipient of the America-
Israel Cultural Foundation's scholarships. 
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 סופראןקופל  אסתר אלאייב
היימן ופרס   -זוכת קרן בוכמן .סטודנטית בשנה הרביעית באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 

 "ףלעט"ב רוזלינדה ,"לה בוהם"ב מוזטה ,"נישואי פיגארו"ב סוזנהבין תפקידיה ע"ש ז'מבוקי.  7102
שבע. -, והתזמורת הסנפונית בארתזמורת הפילהרמונית של מלטהה. הופיעה כסולנית עם ועוד

מאת מוצארט עם " נישואי פיגרו"באופרה  לינה'מרצהוזמנה להופיע בתפקיד  2017בשנת 
 .התזמורת הסימפונית חיפה ובפסטיבל ישראל עם הסימפונית ירושלים

 

Esther Alayev Kopel Soprano 
Received her MMUs from the Jerusalem Academy of Music. While still in her first year at JAMD 
was invited to sing with the Beer Sheva Symphony Orchestra. Winner of the Buchman-
Hayman foundation prize and prizewinner of the 2015 Zamboki competition. Performed with 
The Malta Philharmonic Orchestra, and the role of Marecelina with the Haifa Symphony 
Orchestra. This season she will perform with the Jerusalem Symphony Orchestra. 

 

 סופראן ירדן קיפרמן

 בכיתתשנה שלישית באקדמיה למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת תל אביב, סטודנטית 
 שרה אתהשתתפה בתחרות החמישית ע"ש עמי מעייני וביצעה מיצירותיו.  7102פרופ' תמר רחום. ב

קיבלה מלגת  .במסגרת האקדמיהמאת הנדל שעלתה  באופרה "יוליוס קיסר"  ססטותפקיד 
 .דמיההצטיינות מטעם האק

Yarden Kiperman Soprano 
 A Third year student at the Buchman-Mehta Academy, TA, in the class of Prof. 
Tamar Rachum. She participate at the 5th competition of the composer Prof. Ami 
Mayyani. Recently sung Sesto in Handel’s "Giulio Cesare”. Yarden received a scholarship of excellence 
from Buchman - Mehta School of Music. 

 

 סופראן סיון קרן
בשירה אמנותית בכיתתה של פרופ' תמור רחום בביה"ס למוסיקה ע"ש ראשון השלימה תואר 

זכתה במלגות הצטיינות בכל שנות לימודיה.זכתה בפרס  מהטה באוניברסיטת תל אביב.-בוכמן
השלישי בתחרות הזמרה בבית הספר.  מלמדת פיתוח קול בכל רחבי ישראל. הופיעה בתפקיד 

 בפסטיבל אבו גוש השנה. IMVAJ של" חליל הקסם "בהפקת   מלכת הלילה

 
Sivan Keren Soprano 
Born in Israel. Received her B.Mus. studying in the class of Prof. Tamar Rachum at the 
Buchmann-Mehta School of Music, TA . Won the excellence scholarship of the school in each year of her 
studies. Won 3rd prize in the school’s vocal competition. She is a voice teacher who works all over Israel. 
Sung Queen of the Night in IMVAJ’s Abu Gosh Festival Production of the “Magic Flute”. 
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 סופראן ירדן קיפרמן

 בכיתתשנה שלישית באקדמיה למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת תל אביב, סטודנטית 
 שרה אתהשתתפה בתחרות החמישית ע"ש עמי מעייני וביצעה מיצירותיו.  7102פרופ' תמר רחום. ב

קיבלה מלגת  .במסגרת האקדמיהמאת הנדל שעלתה  באופרה "יוליוס קיסר"  ססטותפקיד 
 .דמיההצטיינות מטעם האק

Yarden Kiperman Soprano 
 A Third year student at the Buchman-Mehta Academy, TA, in the class of Prof. 
Tamar Rachum. She participate at the 5th competition of the composer Prof. Ami 
Mayyani. Recently sung Sesto in Handel’s "Giulio Cesare”. Yarden received a scholarship of excellence 
from Buchman - Mehta School of Music. 

 

 סופראן סיון קרן
בשירה אמנותית בכיתתה של פרופ' תמור רחום בביה"ס למוסיקה ע"ש ראשון השלימה תואר 

זכתה במלגות הצטיינות בכל שנות לימודיה.זכתה בפרס  מהטה באוניברסיטת תל אביב.-בוכמן
השלישי בתחרות הזמרה בבית הספר.  מלמדת פיתוח קול בכל רחבי ישראל. הופיעה בתפקיד 

 בפסטיבל אבו גוש השנה. IMVAJ של" חליל הקסם "בהפקת   מלכת הלילה

 
Sivan Keren Soprano 
Born in Israel. Received her B.Mus. studying in the class of Prof. Tamar Rachum at the 
Buchmann-Mehta School of Music, TA . Won the excellence scholarship of the school in each year of her 
studies. Won 3rd prize in the school’s vocal competition. She is a voice teacher who works all over Israel. 
Sung Queen of the Night in IMVAJ’s Abu Gosh Festival Production of the “Magic Flute”. 
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Received her MMUs from the Jerusalem Academy of Music. While still in her first year at JAMD 
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 טנור בצסשה רוזוי
וסיקה מגיל צעיר. התקבל כבן למשפחה מוסיקאלית, הוריו זמרי אופרה, למד מנולד ברוסיה. 

לאקדמית גנסין שבמוסקבה ללימודי תואר ראשון אך החליט לעלות ארצה במסגרת פרוייקט 
השתתף בתחרויות רבות במולדתו וזכה בפרסים ראשונים.  הופיע כסולן עם  התזמורת נעל"ה. 

עם איריס  לומד כיום הסנפונית של מינהל ההתיישבות וייצג את ישראל בסיבוב הופעות בגרמניה.
 בריל.

Sasha Rozvix Tenor 
Born In Russia. As a member of a musical family as both parents are opera singers, 
begun his musical education at an early age. Was accepted to the Moscow Gnesin 
academy but opted to move to Israel as a Naale member. Participated in many local singing 
competitions winning first prizes. Sung as a soloist with a symphonic orchestra in a tour of Germany 
representing Israel. Currently studies with Iris Brill. 

 

 
 

 טנור מארק שיימר
ב"לה בוהם" מאת  רודולפוגולטו" מאת ורדי, ב"רי הדוכסנולד ברוסיה. תפקידיו באופרה כוללים את 

 ב"נשף המסיכות" מאת ורדי. וריקארדוב"בבת הגדוד" מאת דוניצטי  טוניופוצ'יני, 

 
Marc Shaimer Tenor 
Born in Russia, currently lives in Israel. His operatic repertoire includes: Il Duca in 
“Rigoletto”, Verdi; Rudolfo in “La Boheme”, Puccini; Tonio in “La Fille du Regiment”, 
Donizetti; Riccardo in Ballo in Mascera, Verdi. 

 
 
 

 טנורשפר דרור 
נולד בתל אביב ולמד בבית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת תל אביב כקונטרה 

יף פאך לטנור. פעמיים זוכה יואלדי. במהלך לימודיו החלוהנדל ו והתמקד ברפרטואר מאתטנור, 
הטנור  לומד אצל  כיוםמלגת קרן שרת, ובעבר השתתף בסדנת האופרה הבינלאומית בתל אביב. 

  ס.נסיג'פרי פר

 
Dror Schäfer Tenor 
 Born in Tel Aviv. Studied in the Buchman Mehta academy of music as a countertenor, 
where he sang mostly Handel and Vivaldi repertoire. During his studies he made the transition into a 
tenor. Twice AICF's scholarship program winner.  Participated in the IVAI Program. Currently studying 
with Mr. Jeffrey Francis 
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