
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושאי תפקידים
  

 קולת-מנהלת וניהול אומנותי: רונה ישראל
 ניהול הפקה: קרן קגרליצקי

 שאלתיאל מתאם תזמורת: עמי
 אנצו )אגדה( באו ועמיחי זילברמן תיאום פעילות עמותת "עם שמח":

 ייעוץ משפטי: עו"ד אפרים ווגדן ועו"ד דניאל אדרעי
 נחום-בןמתאם פעילות יאס"א: רן 

 מתאם טכני: נועם גולומבק
 קולת וקרן קגרליצקי-עריכת תוכניה: רונה ישראל

 קולת-רונה ישראלדפוס המעלות ועריכה גראפית: 
 הבאה לדפוס: דפוס המעלות

 יחסי ציבור: הילה קומם צוות אוצר תרבות
 קולת-רונה ישראל האינטרנט: אתר ניהול ועיצוב

 580450898ע"ר עמותת "עם שמח" נאנסי: ניהול פי
 

 

www.imvaj.com 
 

http://www.imvaj.com/
http://www.imvaj.com/


 

 המאסטרקלאס ע"ש ז'מבוקי ידידי אגודת

 גב' סווטלנה סטאנוייביץ, שגרירת סרביה      
 מר שמואל שלזינגר, קונסול כבוד לקרואטיה          

 קונסול כבוד למקדוניה מר שלמה גרציאני,         
 ישראל-מרקוסגב' נילי   

 דימיטרי ובוז'נה קגרליצקי          
 

 

IMVAJ CIRCLE OF FRIENDS 
Mrs. Svetlana Stanojevic, Serbian Ambassadress 

Mr. & Mrs. Shmuel Schlesinger, Honorary consul of Croatia 
Mr. Shlomo Grasiani, Honorary consul of Macedonia 

Mrs. Nili Marcus Israel 
Dimitry & Bujana Kagarlitsky 

 
 

 במהלך הקורס מחולקות מלגות לזכרם של 
 פרומה וזאב מרקוס

 

During the course the Fruma & Zeev Marcus 
Memorial grants have been bestowed on selected singers 

 
 

 מבקש להביע רגשי תודה עמוקים למיטיביה:המאסטרקלאס צוות 

 
גב' מירה זכאי, מר , גב' אורלי גולק, ורבקה שמירדני אורסתיו  אבנר איתי,מר  מר אנצו אגדה,

 גב' מיה מר צביקה נדולני, גב' אוליברה מירקוביץ, ,מר סם לואיס ,עודד זהבי, מר גלעד ישראלי
 גב' ורדה רובינשטיין, ,ילנה קלריךגב'  גב' שפרה קולת, מר יהודה קיסר, ,ד"ר יוני פרס ה,מלכ

 מישל שגב.גב'  הבימה
 

 תודה מיוחדת:
 משרד החוץשגריר מקדוניה ומנהל מחלקת הבלקן, מר דן אוריין, 

 וילדיו ד"ר צפריר קולת
 

IMVAJ EXPRESS DEEP GRATITUDE TO HER BENEFACTORS: 

Mr. Avner Itai, Dani Orstav and Rivka Shamir, Mr. Enzo Agada Mr. Gilad Israeli ISO, Ms. Maya 
Malka, Mrs. Mira Zakai, Mrs. Michelle Segev, Mr. Oded Zehavi, Mrs. Olivera Mirkowitz, Ms. 
Jelena Kelrich, Habima,  Mr. Sam Lewis, Mrs. Shifra Kolatt, Mr. Tsvika Nadolni, Mrs. Varda 
Rubinshtein, ,Mr.Yehuda Keisar. Dr. Yoni Peres. 

 SPECIAL THANKS TO: 

 Mr. Dan Oryan, Israeli ambassador to Macedonia and Head of Balkan Desk, Ministry of    
  Foreign Affairs 

 Dr. Tsafrir Kolatt and children  
 



 
 
 

 דבר המאסטרקאלס אל יוזף ורות ז'מבוקי
 

 הוא צמחהמאסטרקלאס הבינלאומי לשירה אומנותית מתקיים זו השנה השנייה בירושלים. 
נוך למקצועיות והתנסויות יח מהמעלה הראשונה, איכות הוראהרבדים המעניק -לאירוע רב

אמונתם למשתתפים בזכות  ניתנים. אלה מצטייניםת לעתידם של זמרים והמשמעותיערכיות 
 משפחתוהמאסטרקלאס נושא בגאון את שם  הנדיבה של מר יוזף ז'מבוקי ואשתו רות.ותמיכתם 

ציל את הנער יוזף במלחמת העולם השנייה, מר פאול ז'מבוקי. כאות של חסיד אומות העולם שה
ו בישראל ובעולם. הוקרה למיטיבו שינה יוזף את שמו והוא פועל ללא ליאות להנצחת שם מציל

רואה חשיבות עליונה בשיתוף שורדי שואה בפעילויות המשמחות של דור העתיד  פעילותו
, ז'מבוקי יוסף ורותהמהווים נר לרגלי בזכות הערכים  המוסיקאלי הישראלי ועמיתיהם מחו"ל.

 בצורה הטובה ביותר.  מציאותי מתגשם -והבלתילאפשרי,  אפשרי-הבלתי הופך
 IMVAJשל האיש המיוחד הזה ואשתו, מבקש צוות החיוך מאיר העינים ובעיקר על  על כל אלה

 בשמו ובשם תלמידי הקורס בהווה ובעתיד, להודות ולשאת ברכה.
 

 

 יקרים, ואורחים נכבדים

( נערך זו השנה השנייה IMVAJהמאסטרקאלס הבינלאומי ע"ש ז'מבוקי לשירה אומנותית )
-היכולות המוזיקליות עם נתינה ביןשילוב האמנים הצעירים ו. הרתימה החברתית של בירושלים

ל מחו"השם -האומנים בעלי בנוף המוסיקאלי המקומי. IMVAJדורית, מבליטים את איכותה של 
תורמים להידוק הקשרים בין המדינות והעשרת עולם ו המשתפים פעולה עם עמיתים מהארץ

משרד  למשהו מיוחד במינו. IMVAJתרבות השירה בישראל. כל הגורמים האלה הופכים את 
החוץ תומך בפרוייקט החשוב הזה מתוך רצון שהצלחתה תצמיח מסורת  של עשיה תרבותית 

 מבורכת.
 

 בברכה,      
  דן אוריין,      

 ר בלקן במשרד החוץשגריר ישראל במקדוניה וראש מדו

 

 ,תלמידים, מורים, נכבדים ואורחים יקרים

י לשירה תודה שבים ונפתחים שערי המאסטרקאלס הבינלאומי השנ-רוח והכרת-בהתרוממות
-הכרתמחייב  IMVAJהרקע האישי של המעורבים בהקמת  בירושלים. אומנותית, ע"ש ז'מבוקי,

השנה אנו מארחים את בכירת מורות  שורד מלחמת העולם השנייה. תודה מתמשכת לדור
 אמני המחר. תוך כך צומחת בשורת עידודמו משותפת לעשיה גרמניה לצד עמיתתה הישראלית

דגש רב מושם בתוכנית על יצירות של מלחינים בני זמננו  ואנו שולחים קול קורא ליוצרים 
איכות השנה זכינו לחותם ומוסדות תרבות פעילים לשלב כוחות למען עשייה משותפת. 
נו מודים להם, לתלמידים, בתמיכתם האקטיבית של משרד החוץ הישראלי ומפעל הפיס. א

 .IMVAJשל והמשכיותו למען כינונו  ולכל אשר עשו במלאכהלמורים 

 בברכת הצלחה,       

 ,קולת-רונה ישראל      

 מנהלת 



הבינלאומי והפרסים ע"ש ז'מבוקי לשירה אומנותית, המאסטרקלאס 
 6102ירושלים 

 בחינוך )יאס"א(, למצוינותהמרכז של  האירועים מתקיימים באולם הקונצרטים   
 משואה-, גבעת1 רחוב חיים קוליץ

 לוח אירועים
 

 ..:.0, 0.13....61, יום ראשון

                                           Orchestral Gala תגאלת אופרה חגיגית בליווי תזמור

 .טל הישראלית, ראשון לציון, בניצוח ברק תהסימפוניאהובים עם התזמורת  באריות ודואטים  IMVAJנבחרי 

 

 ..:.0 ו,8.0.13,17:00..6.-1. רביעי-שנייום 

                                                        Resident Artists Master classes כיתות אמן
   , אמנים הנמצאים בחוד החנית של העשייה הווקאלית IMVAJמורי הקורס יזכו להערכתם וניסיונם של זמרי 

 .האומנותיתהעולמית. חוויה מרתקת החושפת את סודות השירה 

 

 ..:.0, 8.0.13..1., יום חמישי

                                             ”Opera ”The Magic Flute    "חליל הקסם" האופרה
איזאבל -קלאודיה אדר וקלאודיהחליל הקסם" מאת מוצארט בבימוי פרופ' לאופרה " וססגוניתגרסא חדשנית 

 .תרצה שץ ויובל בראל :צוב במהעדי בר. עי מרטין. מנצח

 

 ..:16, 8.0.13..1.יום שישי, 

    Into Opera                                                  חלון לאופרה: סצינות מבוימות
בבימוי רונה  על אריות ודואטים מתוך אופרות מוכרות תהצעירים יציגו את פרי עבודתם הדרמטי זמרי הקורס

 קולת.-ישראל

 

 ..:01, 8.0.13..3. שבת,מוצאי 

 The Opera ”Pyramus and Thesbe                        "פיראמוס ותסבי" האופרה
מוסיקה  .חלום ליל קיץ, המחזה בתוך המחזה פיראמוס ותסביבכורה עולמית לאופרה שנת שייקספיר, לרגל 

 תרצה שץ ויובל בראל.וב במה: עיצ א.ניקוליץ',שייקספיר, בימוי שרון, מחזה מאת ו. ישראל 

 

 Smarticket :כרטיסים לכל הקונצרטים והאירועים ניתן להשיג בקופת

https://imvaj.smarticket.co.il 
0722-720-77 

 

https://imvaj.smarticket.co.il/


 IMVAJ 6102 צוות
 

 סופראן מצו אדר קלאודיה
מאז הופעת   פרנקפורט.באקדמיות מינכן ולמדה קול וצ'לו   .גרמניה וגסבורג,קלאודיה אדר נולדה באא פרופסור

דיסלדורף, התיאטרון הממלכתי, בבתי האופרה כדויטשה אופר הבכורה שלה באופרה של בילפלד, הופיעה 

קולה על ידי מלחינים כגאוין ברייארס וזיגפריד מאתוס,  ר בוינה. יצירות רבות נכתבו עבורויסבאדן והוולקסאופ

עימו אף הקימה את אקדמיית האופרה הנודעת ריינסברג לקידום אומנים צעירים. 

 .ינגועם פלסידו דומ "הופמן סיפורי"באופרה  כניקלאוס הופיעה בביצוע מכונן

אותה פרופ' אדר היא ראש המחלקה הווקאלית באקדמיה הגבוהה למוסיקה במיינץ 

אקדמיית , וראש התיאטרון הממלכתי, מיינץ, ראש סטודיו האופרה של 1881מה בהקי

, מחלקת העילית לשירת בארוק בה מלמדים אמנים כאנדריאס שול, טון בארוקווקאל

את פרס האקדמיה של  קיבלה קלאודיה אדר 3..0קופמן ומיכאל הופשטטר. בשנת 

נבחרה לחברה באקדמיה  8..0זה. בשנת ראשונה הזוכה לכבוד לפפלץ, -מדינת ריינלד

 הגרמנית למדעים 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 Rheinsberg Kammeroper and has been Professor of Vocal 

Studies at the School of Music at Johannes Gutenberg University Mainz since 1988. In 2006, 

Claudia Eder was the first female artist to win an award from the Academy of Sciences and 

Literature in Mainz. Her dep. 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                  בר עדי

  בקונסרבטוריון יליד רחובות, למד באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, באוניברסיטה הגבוהה לאמנויות בברלין,

המלכותי במדריד ולימודי תואר שלישי בבית הספר הגבוה למוסיקה בקרלסרוהה, 

אהבתו הגדולה לרפרטואר הסימפוני  .כפסנתרן זכה בפרסים בינלאומיים רבים .גרמניה

והאופראי  הובילה להשתלמות בניצוח  ושמו כמנצח התבסס תוך זמן קצר. את דרכו 

ות מהפלהרמונית של קלן, החל בבית האופרה באאגוסברג שהובילה להזמנ

הוזמן לראשונה  0.10הפלהרמונית הקאמרית של פולין ופסטיבל האופרה של סופוט. ב

לנצח בבתי האופרה של מנהיים וקייזרסלאוטרן. הוא מרבה להופיע בארצות הבלטיות 

רשה, גדנסק, טימישוארה וקונסטנטה. תוכניותיו וומוזמן דרך קבע לנצח על תזמורות בו

 ת הופעות בגוונדהאוס בלייפציג ועם התזמורת הפלהרמונית של פראג.לעתיד כולו

Adi Bar Conductor 
The young conductor Adi Bar was born in Israel and received his first piano lessons at the age 

of six. A pianist who has been the recipient of numerous international prizes, he discovered his 

passion for opera and the symphonic repertoire and established himself as a conductor within 

a short time. Initially he was Kapellmeister at the Augsburg Theater. Later Adi Bar conducted 

the Südwestfalen Philharmonic, concerts with the Polish Chamber Philharmonic in Danzig and 

concerts at the Alte Oper in Frankfurt. In the 2012-2013 season Adi Bar made his debut at the 

Mannheim Nationaltheater “. This was followed by invitations to the Polish Chamber 



Philharmonic and the Berlin Chamber Philharmonic. In the season 2015-2016 Adi Bar worked 

as conductor at the Baltic State Opera Gdansk and Warsaw. He will be conducting concerts 

with the Orchestra Filarmonica Banatul Timisoara and the Kammerorchester Bach at venues 

including the Leipzig Gewandhaus and the Berliner Philharmonie. 

                                                              מנצח               טל  ברק

, בהן בעולם הופיע על בימות מרכזיות .1..0אביב משנת -המייסד והמנהל המוסיקלי של אנסמבל סולני תל

אולם הפילהרמונית בסנט פטרסבורג, ה"קונצרטהאוס"  יורק,-בניו הול הקרנגיאולם 

"מרגיטזיגט" בבודפשט, וכן והאמפיתאטרון  אביב-בתל ע"ש מאן בוינה, היכל התרבות

בפסטיבלים בינלאומיים מרכזיים בשוייץ, באוסטריה, ביוון וברוסיה, ובשידורי רדיו 

אביב שיתף -כמנהל מוסיקלי של אנסמבל סולני תל וטלביזיה רבים בארץ ובאירופה.

. כמנצח אורח הופיע עם מרבית התזמורות ים הבינלאומייםפעולה עם גדולי הסולנ

לית, וכן עם תזמורות בגרמניה, ברוסיה, בארץ, לרבות התזמורת הפילהרמונית הישרא

מונה ברק טל למנהל  0.10בפולין, באסטוניה, בפינלנד, בהונגריה ועוד. בשנת 

פרס ע"ש ה בזכ המוסיקלי של מקהלת זמרי קולגיום, תפקיד בו כיהן במשך כשנתיים.

, מענק למנצח צעיר 1..0עדן פרטוש מטעם משרד התרבות, המדע והספורט לשנת 

, ופרס רוזנבלום לאמנויות הבמה 3..0צת הפיס לתרבות ואמנות לשנת מטעם מוע

   ....0יב לשנת אב-מטעם עיריית תל

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.  

 

                               סופראן מצו ולאכוביץ' ילנה

 הבלשנותגילתה את קולה המיוחד במקביל ללימודי  הסרבית סופרן-זמרת המצו

באופרה של בלגרד בגילומה של מדלנה  .188שלמדה. את הופעתה הבכורה קיימה ב

כבעלת כישרון  ב"ריגולטו" של ורדי. הופעה זו זיכתה אותה בביקורות משבחות:

לקריירה אמנותית מבטיחה.  הדרושות  ובעלת כל האיכויותהופעה מושכת  ויחודיות,

בלגראד והופיעה בכל  שלהאופרה  הופעת הבכורה, הצטרפה ילנה לבית לאחר

ביוגוסלביה,  של בית האופרה הופעותה יבסיבוב תפקידי המפתח לקולה. היא כיכבה

יוון, קפריסין, נורווגיה, רומניה, רוסיה, ישראל וצרפת. עד לא מזמן הייתה מנהלת 

 ילנה מופיעה כסולנית, כבוד השמור לאמנים יחידי סגולה. האופרה התיאטרון הלאומי

מיצירות דבוז'ק, שוברט, והרפטואר שלה כולל  קאמרייםזמורתיים תבקונצרטים 

  . הכותבים יצירות עבורמוסורסקי ומלחינים בני זמננו ה

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. 

 

             בריטון טראינוב בוריס

שנה הוזמן להופיע  .6החל את לימודיו המוסיקאליים עם אביו הזמר גוגה טראיונוב. בקריירה בת   .יליד מקדוניה
באופרה  סקרפיהתפקידים. נחשב עד היום לפרשן האולטימטיבי לתפקיד  61בתי אופרה ברחבי ביותר מ .11בכ

ניה, המבורג, אדינבורו מאת פוצ'יני אותו ביצע בבתי האופרה של רומא, מוסקבה, וינה, פירנצה, בולו "טוסקה"
ועוד. הוא זכה להופיע תחת שרביטם של מנצחים נודעים כדניאל אורן, וולפגנג סווליש, ומרצ'לו ויאוטי לצד 

סקה, הלן דונט, לואיס לימה וניקולה מרטינוצ'י. בוריס  טראיונוב ביצע לשבחי גות כקטיה ריצ'ירלי, ריינה קבייבקול
בריטון הדרמטי לרבות התפקידים הראשיים הביקורת את כל תפקידי המפתח של ה

  1..0באופרות דון קרלו, נבוקו, איל טרובאטורה, כרמן, קבלרייה רוסטיקנה ועוד. ב
 מטעם ארגון האו"ם. אמן למען השלוםנבחר להיות 

Boris Trajanov Baritone 
Born in Macedonia Boris Trajanov begun his musical education with his 

singer father Goga Trajanov. Since his Debut in 1986 he has sang in 

more than 550 theatres and opera houses in the world, appearing in more 

than 35 roles under the baton of renowned conductors as Wolfgang 

Sawallisch, Daniel Oren and Marcelo Viotti and with colleagues such as 

Katia Ricciarelli and Luis Lima. His wide repertoire contains the most 

important roles of his fach and he is widely regarded as one of the best interpreters of the role 

of Scarpia in Puccini's Tosca. Boris Trajanov joined the music academy of Stip-based "Goce 

Delcev" University in 2008 where he established department of solo singing. He has received 

several national and international awards such as the 'Opera Oscar' award for best male artist 

of the Graz Opera. In 2005 he became a UNESCO Artist for Peace. 

 

                  סופראן    טרומבטאש יסמינה

פרדרג אנדרוביץ' פ' ה בבלגרד. החלה את לימודיה המוסיקליים בהנחייתו של פרונולד

הזמרת הבינלאומית, פרופ' רדמילה בקוסביץ, איתה סיימה את לימודי  ובהנחייתה של

התואר הראשון שלה בזמרה קלאסית. בנוסף  יסמינה בעלת תואר ראשון בשפות 

סלביות וספרות מאוניברסיטת בלגרד. עם תום לימודיה, התקבלה יסמינה לתיאטרון 

ב"נישואי פיגרו",  זנהכסוהלאומי בבלגרד שם החלה את הקריירה שלה בגילום תפקידים 

ב"יבגני  טטיאנה"כרמן", ב מיכאלהב"כך עושות כולן,  פיורדיליגיב"לה בוהם",  מימי

זכתה  0..0ב באופרה הנושאת שם זה. אאידהב"איל טרובאטורה" ו לאונורהיונאגין", 

 זכתה בתואר זמרת השנה 6..0ומית באיטליה ובבפרס תחרות מאיולטי הבינלא

ב"פאוסט". הבכורה הבינלאומית של יסמינה הייתה  מרגריטשל בסרביה עבור גילומה 

בניה, ישראל, ולטליה, הונגריה, צרפת, מקדוניה, ס. מאז הופיעה ביוון, אי1..0באוסלו ב

. השנה כובדה בפרס בבימויו של דניאל אבאדו מאדאם בטרפלייגרמניה ועוד. לאחרונה ביצעה בהצלחה את 

 ן הקלאסי המצטיין במדינה.בלאומי של סרביה ועוטרה בפרס האמ

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Puccini
https://en.wikipedia.org/wiki/Tosca


Yasmina Trumbetas Soprano 
Born in Belgrade. Yasmina Trumbetas began her vocal studies with Professor Predrag 

Androvic and world-known soprano Radmila Bakocevic with whom she also obtained Her M.A. 

degree in Solo singing. In addition she received a degree in Slavic languages and literature at 

the University of Belgrade. She was soon accepted to National Theatre in Belgrade, where her 

career flourished in roles such as Susanna (Le nozze di Figaro) Mimi (La Boheme), Fiordiligi 

(Cosi fan tutte), Micaela (Carmen) and Tatiana (Eugene Onegin). In 2000 she won the prize 

awarded at the International Competition in Maiolati, Italy, and in 2003 was Crowned Singer-

of-the-year for portraying the role of Marguerite (Faust). Jasmina made her international debut 

in Oslo 2001. Her blooming international Career has brought her to Greece, Italy (Ravenna, 

Rovigo, and Vicenza), Hungary, France, Macedonia, Slovenia, Israel, Germany and many 

more. Recently she sang with great success the title role in Puccini’s “Madama Butterfly” in 

Seoul. 

     מנהלת קולת-ישראל רונה

הדוקטוראט ממשיכה ללימודי   שנכתבו במיוחד לקולה.בעלת   ילידת בריטניה.סופראן 
אמן מאוניברסיטת גוטנברג -תואר רב באוניברסיטה העברית.בקוגניציה מוסיקאלית 

במיינץ, תואר אמן מהקולג' המלכותי למוסיקה, לונדון ותואר מוסמך במוסיקולוגיה 
ית ע"ש אריקה קוט מהאוניברסיטה העברית בירושלים. זוכה בתחרות השירה הבינלאומ

-ובפרסי שירת הליד הגרמני בכל מוסדות המוסיקה בהם למדה. כלת מלגת אנני אייזלר
להמן לשירה אומנותית, מלגת פסטיבל האופרה בריינסברג ופרס ביירוית של אגודת 

הופיעה בין היתר עם הפלהרמונית הישראלית, התזמורת  ווגנר בויסבאדן, גרמניה.
. כסולנית הופיעה ץוהתזמורת הפלהרמונית של ריינלנד פפלהסמפונית של פרנקפורט 

השתתפותה בפסטיבלים  בבתי אופרה במיינץ, גיסן, דסאו, המבורג, קייזרסלאוטרן ועוד.
את פסטיבל היידן באייזנשטדט, פסטיבל האופרה הקאמרית של ריינסברג,  כוללת
בצעה את תפקיד פירס באלדבורו, חג המוסיקה הישראלית ופסטיבל ישראל. -בריטן

"אמא אדמה" בסרטו של פיטר שיין "תשע אריות גרמניות מאת הנדל, אגדה אורבנית" בתמיכת האופרה 
קולת מסורה לביצוע יצירות בנות זמננו ובצעה הופעות בכורה של יצירות -רונה ישראל הלאומית האנגלית.

 .המאסטרקלאס הבינלאומי לשירה אומנותית ע"ש ז'מבוקי, ירושליםת מנהל

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. Rona Israel-Kolatt 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. 

 

                                     מנצח               מגן דור

הוא המנהל המוסיקאלי של  בתכנית תדרים של אנסמבל מיתר. נצחהמנצח דור מגן מסיים העונה את תפקידו כמ
 צח על בכורות רבות. מקהלת זמרי אורטוריו בירושלים ומקהלת יד וייצמן ברחובות. כחבר פרויקט תדרים ני

 

http://www.ipo.co.il/


הוא בוגר התיכון למדעים  כולל הפילהרמונית הישראלית. מיטב התזמורות בארץכמעבד עבודותיו בוצעו ע"י 
ון. במהלך קומפוזוציה אצל אנדרה היידו וישראל שרבירושלים, שם למד  ואומנויות

שירת כנגן טרומבון בתזמורת צה"ל שם לימודיו החל ללמוד ניצוח אצל יבגני צירלין. 
חבר מוביל במקהלת רית של האקדמיה ומשרת כמנצח במילואים. חבר המקהלה הקאמ

ישראל, בתחומים -ת אמריקהובן הינום של נועם ענבר. זוכה מלגות קרן התרב-גיא
אצל אבנר בירון משיך בלימודי הניצוח באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 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. 

    בימאית זבל מרטיןיא קלאודיה

במיינץ.  המשיכה  0.11ביימה את "ויל שייקס" אירוע תאטרוני המורכב מסונטות של שייקספיר ב גרמניה.ילידת 

בביום ואריאציות שייקספיר לפלהרמונית של אסן. גב' המחזאי את מסעה המוסיקאלי עם 

 SWRמרטין מגלה עניין בזאנרים מוסיקאליים רבים וביימה סרסואלות )לפסטיבל 

קאליות וערבי קברט. היא הוזמנה לביים באלטע אופר בשווצינגן(, פארודיות מוסי

בפרנקפורט בפסטיבל טלמן במגדבורג, ובאופרה הקאמרית של ריינסברג  שם החל 

שיתוף הפעולה המתמשך עם פרופסור קלאודיה אדר. בעונה הקרובה תביים קלאודיה 

 איזאבל מרטין בבתי האופרה של פלרמו באיטליה ובורדו בצרפת.

Claudia Isabel Martin Stage Director 
Claudia Isabel Martin, opera director, first created Will Shakes a theatrical 

event about Shakespeare’s sonnets in 2015. She continued her musical approach to 

Shakespeare in 2016 with Shakespeare Variations at the Philharmonie Essen.  She directed 

Zarzuela at the SWR Festival in Schwetzingen and co-directed Handel’s Amadigi di Gaula with 

Claudia Eder at Kammeroper Schloss Rheinsberg, Benjamin Britten’s The little sweep for Alte 

Oper Frankfurt and Fraenkische Musiktage and Telemann’s Pimpinone and Don Quichotte for 

the Telemann-Festival in Magdeburg. She has worked as assistant director at Aalto-Theater 

Essen, Opera Cologne, Opera National de Lorraine, Nancy and Opera Zurich. During the 

2016/17 season she will supervise revivals at Palermo and Bordeaux.  

                     סופראן מיי אווה

. 1888אווה מיי למדה בקונסרבטוריון כרוביני בפירנצה וסיימה בשנת  .ילידת איטליה

בתחרות מוצארט הוינאית עבור תפקיד  שנה לאחר מכן זכתה בפרס קטרינה קוואליירי

. בכורתה באופרה הממלכתית של וינה שנה לאחר מכן (חטיפה מן ההרמון)ה קונסטנצה

הרפרטואר שלה  בתפקיד זה היוותה את נקודת הפתיחה לקריירה עולמית משגשגת.

 אמינהבדון פסקואלה )דוניצטי(,  נורינהכולל את התפקדי הראשי בלה טרוויאטה )ורדי(, 

 הרוזנת ,בחליל הקסם פמינה)דוניצטי(,  בשיקוי האהבה אדינהבסהרורית )בליני(, 

בספר מסוויליה )רוסיני( ותפקידים רבים  רוזינהמוצארט(, בנישואי פיגרו ) אלמוויווה

, האופרה המלכותית קובנט גרדן, מילנו מופיעה בקביעות בלה סקאלה נוספים. היא



פירנצה, ונציה, גנואה, טורינו, בולוניה, נפולי, פלרמו, , פרה בפריס, ברליןהאופרה הממלכתית בווינה ובבתי האו

  .מינכןו ציריך ,פזארו, אמסטרדם

Eva Mei Soprano 
The Italian Soprano Eva Mei graduated from the Cherubini Conservatory, Florence. In 1990 

she won the Catarina Cavalieri prize at Vienna's Mozart Competition for her Konstanze (Die 

Entfuehrung aus dem Serail), by which followed her successful debut at the Wiener Staatsoper 

in the same role. Since her successful debut, she has appeared in  all the great theaters of 

Europe and of the world, including: Berlin State Opera, Royal Opera House in London, La 

Scala in Milan (1993), Rossini Opera Festival in Pesaro (1996), Salzburg Festival, Opera 

Nomori in Tokyo and many more. Eva Mei has worked with renown conductors such as 

Roberto Abbado, Bruno Campanella, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta, and Riccardo Muti. 

Mei's discography includes the operas  Don Pasquale, I Capuleti e i Montecchi, 

Norma, Tancredi, arias by Bellini, Donizetti and Rossini, Beethoven's Missa 

solemnis, Handel's cantatas, and Pergolesi's Stabat mater. 

 

   במאי                                        ניקוליץ אלכסנדר

פסנתר ותיאוריה במקביל ללימודי תאטרון השתלם בפילוסופיה, תולדות האומנות, עיצוב תעשייתי,   סרביה. יליד
 8..0את דרכו בתאטרון החל כפסנתרן ומעצב תלבושות ותפאורה. משנת   מוסיקאלית.

מביים בבית האופרה הממלכתית בבלגרד, סרביה  ומלמד  בימוי בפקולטה לתאטרון 
יה לבאלט. הוזמן לביים בגרמניה ובכל שכנותיה של שבאוניברסיטת בלגראד ובאקדמ

הוזמן על ידי איגוד מוסדות אומנויות הבמה האירופי קובנט גרדן  8..0מולדתו.  בשנת 
ביים לראשונה בבית  0.11בפסטיבל הפאן אירופי בווילניוס. בשנת   ”וויצק“לביים את 

 האופרה המלכותית 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. Apart from his native 
Serbian, he is fluent in English, Italian and French. 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 von Hundenberg teaches directing in the University of Belgrade and the Belgrade 
academy of Ballet. 

 

 

                                                    סופראן                         רחוםר תמ

  ראש המגמה הווקאלית בבית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת ת"א. 
אביב, סיימה בהצטיינות יתרה את לימודי התואר הראשון והשני -פרופ' רחום, ילידת תל

בבית הספר הגבוה למוסיקה בוינה אוסטריה. זכתה למוניטין ולהכרה בינלאומיים כזמרת 
אופרה, ליד ואורטוריה. כן זכתה בפרס הרלקין, הנחשב לפרס היוקרתי של המבקרים 

 Theater an derבמת ה על  18.1והקהל בגרמניה. הופעת הבכורה שלה היתה בשנת 
Wien  בוינה בתפקיד פמינה באופרה "חליל הקסם" מאת מוצרט. באותה שנה שרה את

תפקיד הסופראן ב"רקוויאם" מאת ורדי. הופעות אלו היוו את פריצת הדרך לקריירה 
בינלאומית מזהירה על במות בתי האופרה ואולמות הקונצרטים הגדולים בעולם, תחת 

במאים ידועי שם. בתי אופרה נבחרים בהם הופיעה: וינה, שרביטם של מנצחים ו
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https://en.wikipedia.org/wiki/Cantata
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Battista_Pergolesi


פרנקפורט, קלן, המבורג, הנובר, אולדנבורג, דיסלדורף, היידלברג, אאוגסבורג, דארמשטאדט, אמסטרדם, 
האופרה המלכותית של לונדון בקובנט גארדן. כיום, מכהנת פרופסור תמר רחום כראש המגמה הווקאלית 

הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה באוניברסיטת ת"א ומוזמנת מזה שנים לתת כיתות ופרופסור מן המניין בבית 
שמה של פרופסור רחום יצא למרחוק והמוניטין שלה מהווה אבן שואבת לסטודנטים . אמן במקומות רבים בעולם

מות מכל העולם הבוחרים ללמוד בישראל. חלק נכבד מתלמידיה הבוגרים המשיכו לקריירת זמרה מצליחה על בי
מכהנים כמורים ומוסיקאים בעלי שם עולמי וזוכי פרסים ראשונים בתחרויות , נצרטים בארץ ובעולםהאופרה והקו

ביוון  מריה קאלאסבינלאומיות. פרופ' תמר רחום חברה בצוות השופטים של תחרויות יוקרתיות כגון תחרות 
 בגרמניה. הילדה צאדקוהתחרות ע"ש 

Tamar Rachum Soprano 
Born in Tel Aviv, Professor Tamar Rachum graduated cum laude from the Konservatorium der 
Stadt Wien, Austria. Tamar Rachum 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, Cologne, Hamburg, Hanover, Oldenburg, Düsseldorf, Heidelberg and 
Augsburg. Currently, Prof. Tamar Rachum is head of the Vocal Studies Department 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. Prof. Rachum's 

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. 

 

                   Staff and guest lecturersקה ומרצים אורחים צוות הפ

 מפיקה קרן קגרליצקי
. עובדת כמנהלת אדמניסטרטיבית ומנצחת מחליפה 0.11מפיקת המאסטרקלאס הבינלאומי לשירה אומנותית מ

הפיקה וניצחה על מערכה  בתזמורת קונסרבטוריון האקדמיה  ובתזמורות רעות חיפה וקונסרבטוריון גבעתיים.
סטודנטית לקומפוזיציה וניצוח באקדמיה למוסיקה  הלאומית.בהפקת האופרה "דן השומר" שהועלתה בספרייה 

  בירושלים.
 

                              Hadar Chen Tov Movement                           תנועהטוב -הדר חן
                    

  Prof. David Faiman Lecturer                                           העשרה    פיימן דויד פרופ'

 

                                                                       Accompanistהמלווים צוות 

 מיליווי ווליץ 
למד בפקולטה למוסיקה בבלגראד בכיתתה של פרופ' לידיה סטנקוביץ'. זזכה בפרס האקדמיה נולד בסרביה. 

הסטודנטים הסרבים המצטיינים. את הדוקטורא במוסיקה עשה בנושא סרגי  ..0לפסנתרן המצטיין ודורג  בין 

רחמנינוב.  מזה כעשר שנים משתף פעולה עם הפסנתרנית מיליצה איליץ' בדואו הפסנתר הסווינגל פינגרס. מאז 

עובד באקדמיה למוסיקה של בלגראד  ובאופרה המלכתית של בלגראד כפסנתרן מלווה. היה המלווה  8..0

 בתחרות "ז'ונס מוסיקאל" שהתקיימה בבלגרד.הרשמי 

http://www.tamarrachum.com/gallery14.html
http://www.tamarrachum.com/gallery7.html
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVvUCk5VXV30Ab0onnIlQ;_ylu=X3oDMTEyamFqNm9xBGNvbG8DYmYxBHBvcwMyBHZ0aWQDQjIxNzFfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1469449091/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwww.amsterdam.info%2fmusic%2fconcertgebouw%2f/RK=0/RS=y.KWM8nVuMs5pvUFNiXd4ItD_Do-
http://www.tamarrachum.com/hilde_zadek.html


Milivoje Veljic 
Graduated in 2007 from the Faculty of Music in Belgrade. He is the recipient of the Faculty's 

award for the best graduate at the Piano Department. He became Doctor of Music in 2014.  He 

formed the piano duo The Swingle Fingers Duo with the pianist Milica Ilić. Since 2009 Milivoje 

has been employed at the Department for singing of the Faculty of music in Belgrade. He 

works in the National Theatre in Belgrade Opera studio. 

 עומר ברש 
בקומפוזיציה. למד בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות  ARPEלגת קרן שרת בפסנתר ומלגת קרן זוכה מ

 בירושלים ומשרת בצה"ל במעמד "מוזיקאי מצטיין". לומד קומפוזיציה באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים.

Omer Barash 
AICF and ARPE foundations scholar (piano & composition); music studies at the Israel Arts 

and Sciences Academy; service in the IDF as an "Outstanding Musician"; composition studies 

at the Rubin Academy.  

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

 לפסנתר בארץ ובחו"ל. מופיע כסולן ובמסגרות מוזיקה קאמרית וליווי זמרים.

Tohar Gil 
A Haifa based pianist, studied at the Reut high school of arts. Tohar has participated in 
Masterclasses and international courses in Israel and Europe.  
 

 דניאל טלמור 
. בוגר תיכון תלמה ילין לאמנויות והקונסרבטוריון הישראלי בפסנתר קלאסי. סטודנט להלחנה 1880יליד 

 באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים. מלווה זמרים במגוון רחב של ז'אנרים.

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. 

 חיים טוקצ'ינסקי
 ישראל -אמריקהבמלגות מטעם קרן התרבות  שלים בפסנתר ובקומפוזיציה. זוכהבוגר האקדמיה למוסיקה בירו

הפסנתר על שם קרלו  בתחרות זכה במקום השני סטיבל הפסנתר של אוקספורד.פהופיע במטעם קרן וולף. 
מנהל מוסיקאלי של מחזות  0.10משנת  חורון. בתחרות למוסיקה קאמרית ע"ש רוז זכה בפרס השני  טאווס.

 .זמר באנגלית

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. 

 
 יגאל טל

 מלגת קרן שרת בגיטרה קלאסיתבוגר תואר ראשון בניצוח תזמורת באקדמיה למוזיקה ירושלים. זוכה 

 שרת בצבא כמוזיקאי מצטיין  במקביל ללימודי ניצוח..ובניצוח

Tal Yigal 
Graduated from GAMD in orchestral conducting. Won AICF scholarships in both classical 
guitar and conducting. Served in the IDF as an Outstanding Musician.  

 
 



 סופיה יזראלובה 
נובוסיבירסק, רוסיה. עבדה כמלווה בפסנתר בפילהרמונית ותיאטרון בלמדה פסנתר באקדמיה למוזיקה 

ועובדת כמלווה בקונסרבטוריונים בחיפה. ליוותה בחזרות האופרה "כרמן" עם  0.10האופרה. חיה בארץ מ

 הסימפונית של חיפה.

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.  

 לסג אלמוג
, בתחרויות שופן הישראליתבאקדמיה ע"ש בוכמן מהטה בת"א. זוכה פרסים  . כיום לומד11מגיל פסנתר לומד 

קרן שרת זוכה  תל חי. הופיע באירופה, אמריקה וסין.הקונצ'רטי,  אשדוד ופנינה זלצמן. חביב הקהל בתחרות

 .ומשרת כמוסיקאי מצטיין בצבא

Almog Segal 
Took piano at 11, currently studying at the Buchmann-Mehta School of Music in TAU. First 

prize winner at the Israeli Chopin, Ashdod and Pnina Zaltzman Competitions. Audience 

Favorite at the Tel Hai Int. piano competition. 

 

 The Israeli Symphony של"צארהתזמורת הסמפונית הישראלית, 
Orchestra, Rishon LeZion 

 
 1888לציון. משנת -ידי עיריית ראשון-על 1888לציון נוסדה בשנת -התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון

הצטיינותה בביצועה של היצירה על משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של האופרה הישראלית. 
ומנהלה המוסיקלי הראשון  מייסדה )תשנ"א(. 1881הישראלית המקורית זכתה התזמורת בפרס אקו"ם לשנת 

פרה וכן התזמורת יצאה לסיורים באירופה כתזמורת האוג'אד.  ג'יימסהיה שמעון כהן וכיום משמש בתפקיד 
בפתח עונת העשרים  8..0קיימה התזמורת סיור קונצרטים בסין. בקיץ  0.11בשלהי שנת  כתזמורת סימפונית.

. השתתפה בפסטיבלים בינלאומיים מוצלח במיוחד בארגנטינה ובברזיל החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות
התזמורת מרבה להקליט לערוצי רדיו וטלוויזיה מקומיים וגם . יוקרתיים וזכתה לשבחי הביקורת ולאהדת הקהל

לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי  .0.1החל משנת  .הוציאה לאור תקליטורים שהוקלטו בקונצרטים פומביים
 . בשיתוף האופרה הישראליתהאופרה במצדה  בהפקות

The Israel Symphony Orchestra Rishon LeZion (ISO) was founded in 1988 by the municipality 
of Rishon LeZion.  A year later, it became the resident orchestra of The Israeli Opera in Tel 
Aviv. As the Opera Orchestra the ISO participates in all the performances of The Israeli Opera 
season, crowned in recent years with performances at the Masada Festival. The recently 
appointed Music Director and Chief Conductor is James Judd. For its dedication and its 
outstanding achievement in the advancement of original Israeli works the ISO has been 
awarded the ACUM prize. It was the first orchestra in Israel to publicly perform works by 
Richard Strauss, and Alexander Zemlinsky. The ISO has toured Europe, China and South 
America, performing at the most prestigious festivals and concerts halls, receiving great 
acclaim from public and press alike. The ISO records for both radio and TV and has released a 
series of CDs including premieres of Israeli works. 
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 סופראן חיים-אבן שרה
, החלה ללמוד פיתוח קול עם הזמרת לימור אילן 0..0נולדה בצרפת. בעלייתה לארץ ב

מקהלת זמרי קולגיום כעת תלמידתה של הגב' אפרת בן נון. שרה ב והגב' אגנס מסיני.
שרה מרבה לשיר  אבנר איתי.שטקלר ואנסמבל בארוקאמרי תחת תחת שרביטו של ישי 

 מנצחים ישראליים.טעי סולו וזכתה להופיע עם ק
Sarah Even-Haim Soprano 
Born in Paris, France. In 2002 she moved to Israel and started to take 
singing lessons and to sing in many choirs. She's part of the Tel-Aviv 
collegium singers and of the Barocameri ensemble, where she usually sings 
solo parts. She currently studies singing with Efrat Ben-Nun. 

 

 סופראן אלסטר מיי
מנגנת  שרה במקהלת "שני" ארבע שנים וטסה עם המקהלה לסיור באוסטריה וגרמניה. מיי

למדה פיתוח קול אצל שירה אילן ובימים במרכז מזרע למוסיקה.  מלחינה שיריםו פסנתר
 ישראל קולת.אלו לומדת אצל רונה 

Mei Alster Soprano 
Sang in the "Shani" choir for four year and flew with them on a tour of 
Austria and Germany. Mei plays piano and composes. She studied with 

Shira Ilan and currently studies with Rona Isarel Kolatt. 

 
 

 באס בן נתן אור
 קולת-רונה ישראלס מסיני, יונתן זק אגנ ן לישנר, מירה זכאי,אופראית אצל לאולמד שירה 

את ו יצע תפקידים ראשייםל ובמסגרתן בבאיזור סיאט פיע בהפקות אופרהואיתן שמיסר. הו

 מפונית של רשות השידורעם התזמורת הסכסולן מחזור שירי החורף של שוברט. הופיע 

עם התזמורת , באופרה "צחוק של עכברוש"  וות" של קורט וויל,ב"שבעת חטאי המ

 ועם הסמפונית חיפה בהפקות "כרמן" ו"לה טראויאטה". הקאמרית הישראלית

Or Bennatan Bass 
Born in Israel. In Seattle he sang Leading operatic roles and 

Schubert’s Winterreise.  Sang as soloist in Die Sieben Todsunden (Weil) 

with the Jerusalem Symphony Orchestra, as well as with the Israel and Kibuzzim Chamber 

Orchestras and Haifa Symphony Orchestra. 

 מצו סופראן  בספרוזבני דליה
מרי קלייר הרמן. פיתוח הקול אצל  למדהריון כרמיאל. בקונסרבטו .יל בגלימודי צ'לו החלה 

תלמידתם של אפרת בן כבימים אלו דליה סטודנטית באקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים 

 נון ועידו אריאל. 

Dalia Besprozvany Mezzo Soprano 
At the age of seven years by begun cello lessons at the Carmiel 

conservatorium w later studying voice with Marie Clair Herman. These days 

she is a student at JAMD in the class Efrat Ben-nun and Ido Ariel. 

 

 



 בריטון בק עמית
עמית לומד מנגן על קלרינט, תופים ופסנתר.  תלמיד במגמת המוסיקה באורט בנימינה.

כעוזר במאי של אלכסנדר  IMVAJהשתתף  0.11ב צל רונה ישראל קולת. לאסית אשירה ק

  .פטרהאוס

Amit Bek Baritone 
Studies music at the Ort high school in Binyamina. Plays clarinet, piano and 
drums. He currently studies voice with Rona Israel Kolatt. In 2015 Amit 
worked in IMVAJ as an assistance to director Alexander Hausvater .  

 
 סופראן גלוטני קסניה

 אחרי עבודה בתחוםא  "אוניברסיטת תמתואר בכימיה וביולוגיה  בעלת. רוסיהנולדה ב
אפרת ' א בחוג לזמרה בכיתתה של גב"לתואר ראשון באקדמיה למוסיקה ת םהחלה לימודי

 .השתתפה בפסטיבל קולוריט בפראג.נון-בן
Ksenia Glotny Soprano 
Born in Russia. She gained a B.A in Chemistry and Biology from the Tel-
Aviv University. After two years working as a chemist, she started her 
musical education at the Buchmann-Mehta School of Music at the TA 
University studying Vocal arts and Operatic singing with Mrs. Efrat Ben-nun. 
 

 סופראן גרוסמן שירי
בכיתת פרופ'  מהטה-בוכמןלמוסיקה  ה"סה בבישני בזמרמסיימת את לימודיה לתואר 

הוזמנה . של ביה"ס הבתחרות הזמר זוכהבהצטיינות.  תואר ראשון יוםום, לאחר סרח
"ארבעה המחזור ואת  אופרה "הנזל וגרטל"ב האםשרה את . באזל וברן להופיע בציריך,

  בוכמן מהטה.בביה"ס שטראוס  מאת שירים אחרונים" 

Shiri Grossman Soprano 
Currently graduating her Master's degree in Vocal arts at Buchmann-Mehta 
School of Music in TA with Prof. Tamar Rachum after a Honors Bachelor's 
degree. Prizewinner of the School’s Vocal Competition. She sang The 
Mother role in "Hansel and Gretel" and "Four Last Songs" by  R.  Strauss.  

 

 סופראן דיוקוביץ נוינה
 לומדת אצל ניקולה. סטודנטית לתואר ראשון בפקולטה למוסיקה בבית הספר בבלגרד

'. בסמדברו אצל פרופסור מיריאנה קומנוביץ 61נוינה החלה את לימודיה בגיל . קיטנובסקי
 . לאומיותנרבים בתחרויות ביזכתה בפרסים 

Nevena Djokovic Soprano 
A student of vocal arts at the Faculty of Music in Belgrade, class of 

Professor Nikola Kitanovski. Formerly studied opera in Smederevo and in 

the class of Professor Mirjana Komnenovic. Her singing won her high praise 

and numerous rewards on many national and international competitions.  

 

 סופראן דשבסקי שיראל
זוכה בפסטיבל הבינלאומי למוסיקה רוחנית בפולין. סולנית האופרה הקאמרית "מוזיקה 

ירושלים. הקימה את עמותת "ניגונים לעד". זוכה בפרס עידוד היצירה ע''ש אהוד אטרנה" 

מנור בתחום הזמר. לאחרונה מבצעת בהצלחה לצד מוסיקה יהודית אמנותית, בארוק 

 ואופרה מוסיקת ג'אז ומוסיקה בת זמננו.

 
 



Shirel Dashevsky Soprano 
Soloist of the “Aeterna Opera” Jerusalem Chamber Opera.  In 2012 she initiated the non-profit 

organization ”Nigunim La-ad”, focusing on Jewish Art Music. She won the Ehud Manor’s 

Award for Artistic Achievement. (EMI).  Successfully performs jazz and popular modern music 

alongside classical and Baroque music. 

 
 

 מצו סופראן הורביץ-זנאתי עפרה
קולת. השתלמה בסדנאות למוסיקה -נון ורונה ישראל-בחינוך מוסיקלי. למדה זימרה אצל אפרת בן   M.Edבעלת

עתיקה ואצל הפסנתרן יוני פרחי, עמו הופיעה. כסולנית הופיעה עם אנסמבל "סירנות", 

 תזמורת הבארוק ירושלים, אנסמבל "ברוקאמרי " ואנסמבל "בארוקדה".

Ofra Znati horvitz Mezzo Soprano 
Graduated M.Ed with honors. Studied singing with Efrat Ben-nun and Rona Israel-

kolatt. Participated in International early music seminars. Regularly performs with 

the pianist Yoni Farhi and as soloist with the Broquekameri, Sirens and Barrocade 

Ensembles and The Jerusalem Baroque Orch.  

 

 בריטון חאייס יואל
נכדו של המלחין המפורסם ג'וליוס חאייס. למד צ'לו בגיל צעיר וזכה לנגן  .נולד בארה"ב 

. כיום לומד תיאטרון, גיטרה ופסנתר ג'אז ומתמחה בשירה 8האומה בגיל  בבנייני
לי של להקת הרוק קולת. הזמר המוביל והמנהל המוסיקא-אומנותית אצל רונה ישראל

 ".ה"ליזארד סליפרס

Yoel Chajes Baritone 
Born in the USA and raised in Israel. Grandson of the acclaimed composer 
Julius Chajes. Studied Played Cello from an early age.  Studies Theater, 
Guitar and Jazz piano, while specializing in Vocal arts with Rona Israel-
Kolatt. The lead singer and musical director of The Lizard Slippers” Rock 
band. 

 
 סופראן כהן איילת

פרנסיסיקו. זוכת קרן שרת. -למדה באקדמיה למוסיקה בירושלים ובסן נולדה בירושלים.

פרנסיסקו, ברקלי, אוקלנד, סקרמנטו וריזמו אופרה, -הוזמנה כסולנית לאופרות בסן

פסטיבל האופרה ברומא ועוד. שרה בקונצרטים ברחבי ארצות הברית וישראל עם 

קאמרטה ירושלים. הקימה ירושלים, אשדוד וראשון לציון וה התזמורות הסימפוניות של

בלוד את פרויקט "אופרה פיקולה". שרה את התפקיד הראשי באופרה "הילד חולם" 

 באופרה הישראלית ובמונודרמה "יומנה של אנה פרנק" וזכתה לשבחי הביקורת.

Ayelet Cohen Soprano 
Jerusalem born. Gained a scholarship to study at the San Francisco 
Conservatory of Music. Performed with great success throughout the San Francisco Bay area, 
Israel and Italy. Sung with  the Berkeley, Oakland and Sacramento Opera companies. Sung 
the title roles in the Monopera "The Diary of Anne Frank" and "The Child Dreams" for the 
Israeli Opera. Performed as a soloist with the Jerusalem, Ashdod and Rishon Lezion 

Symphony Orchestras and The Israel Camerata . 
 
 
 



 סופראן כהן מאיה
 הופיעה. אריאלעידו וסטודנטית לתואר שני באקדמיה למוסיקה בירושלים אצל  ענת אפרתי 

באופרטה  קלורינד "שומרהדן "באופרה  ימימה: בין תפקידיה .סירנותהסולנית באנסמבל כ
 ."מוזיקת לילה זעירה"ואן באופרה ,"מכשף"ב אלין ,"מוכרת הבשמים היפה"

Maya Cohen Soprano 
Currently studying for her M.A in Classical Singing at JAMD with Anat Efrati 
and Dr.Ido Ariel. Performed as soloist with Shosh Lagil's Sirens Ensemble. 
and the roles of Yemima in "Dan the Guard" Clorinde in "La Jolie 
Parfumeuse", Aline in "The Sorcerer" and Ann in "A little Night Music".   
 

 

 סופראן כהן שירה
שיר". כיום סטודנטית -במקהלת "בת בשירה אומנותיתילידת חיפה. החלה את דרכה 

נון, וזמרת -אפרת בן לתואר ראשון בזמרה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים בכיתת
 אורטוריו ירושלים"."פעילה במקהלה הקאמרית 

Shira Cohen Soprano 
Born in Haifa. Began her musical training in the Bat-Shir Youth Choir. 
Today, a B.Mus. student at JAMD, majoring in classical singing, in the class 
of Efrat Ben-Nun and Zvi Semel, an active singer at the Jerusalem Oratorio 
Chamber Choir.  
 
 

 סופראן מצולואה  אלאונורה
 רוקה. ד, יאנסה'ג .א עם במילאנו קול פיתוח למדה איטליה. בעלת תואר בתרגום. ילידת

 לה"ב טיסבה תפקיד את ביצעה ,באיטליה ובשוויץ הופיעה בקונצרטים. קוביאלו .ור

להמשיך  כדי ארצה עלתה 0.11-ב. "בטרפליי מדאם"ב פינקרטון קייטו" נרנטולה'צ

 .רחום באקדמיה למוסיקה בת"א תמר פ'פרועם  בלימודיה

Eleonora Lue Mezzo Soprano 
Born In Milano. She studied under A. gianese, D. Rocca and R. coviello. 
Participated in many concerts in Italy and Switzerland She performed the 
role of Tisbe in "La Cenerentola" and Kate Pinkerton in "Madama Butterfly".  
In 2015 Eleonora came to Israel to continue her studies under Prof. Tamar 
Rachum at the buchmann Mehta School of Music, TA. 

 
 סופראן סייג יעל

מהטה באוני' ת"א. זוכת מלגות -נולדה בישראל. בוגרת בית הספר הגבוה למוסיקה בוכמן

ישראל. הופיעה עם הפילהרמונית הישראלית. היתה חברה במיתר -קרן התרבות אמריקה

 ,"רואנישואי פיג"ב הרוזנתאופרה סטודיו של האופרה הישראלית. ברפרטואר שלה 

מתוך  ג'ילדהו  טוסקהועוד. באיטליה שרה את  "נזירה אנג'ליקה"התפקיד הראשי ב

 ."ריגולטו"

Yael Sayag Soprano 
A Graduated of the Buchman Mehta School of Music at TA. Preformed as a soloist 

with the Israeli Philharmonic orch. Was a member of the Israeli Opera Studio Her 

roles include Rosalinde  in the "Fledermaus",and the Countess in "Le nozze di 

Figaro". 

 
 



 בריטון פטשב לוקה
יליד מקדוניה. סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה למוסיקה במקדוניה ומתמחה בשירה 

קלאסית תחת הדרכתו של פרופ' בוריס טריאנוב. השתתף בשתי תחרויות במקדוניה בהן 

 השתתף בקונצרט עם תזמורת האופרה של מקדוניה. 0.13זכה במקום הראשון. ב

Luka Peteshev Baritone 
Macedonian born. Currently a B.A Mus student at the “Goce Delchev” Music 
academy.majoring in classical singing in the class of Prof. Boris Trajanov. 
Iwon first prize in the “PETAR STOJANOVIC and “ARANDZELOVAC 

competitions. Performed with the of National Opera Macedonian orchestra. 
 

 סופראן פטשורניק שירה
 פלורהבאופרה הישראלית:  זמיר. תפקידי סולו-רוסטורף שרון של פרופ' תלמידתה

 ."טוסקה"ב ילד רועיםו "הקטנה הערמומית שועלה"ב השועלה הצעירה ,"טבעת החנק"ב
סולנית  .טלמן(" )אורפאוס" אורזיה המלכהו הנזל וגרטל"נוספים: גרטל "ה בין תפקידיה

 Chorakademie  . Lübeck ב בפסטיבל אבו גוש וחברה

Shira Patshornik Soprano 
 A student of Prof. Sharon Rostorf. Performed in the Israeli Opera as Flora 

"The turn the Screw", The young vixen "The Cunning Little Vixen", and 

Shepherd boy "Tosca". Her repertoire includes Gretel "Hansel and Gretel", 

Queen Orasia "Orpheus" (Telemann) and more. Shira Preformed as a 

soloist in the Abu-Gosh Festival and is a member of the Lübeck Chorakademie. 

 בריטון עזרא אלעד
וממשיך את לימודיו עם אסף  נולד במושב אחיסמך. החל את לימודי הגיטרה בגיל צעיר

 .סת. חבר להקת הרוק הליזארד סליפרקול-פינקל ופיתוח קול עם רונה ישראל

Elad Ezra Baritone 
Studied guitar at an early age and continues his studies with Assaf Finkel. 

He currently studies Rona Israel-kolatt and is a member of the Rock band 

the "Lizard slippers." 

 

 בריטון פרייברג אבירם
אילן. היה חבר -ותואר שני במוזיקולוגיה מאוני' בר נגלנדיא-ל ב.א. בביצוע מקונס' ניובע זמר, מלחין ונגן קרן יער.

באנסמבל הקולי החדש. הופיע כסולן עם התז' הסימפונית והקאמרטה של ירושלים, הקאמרית הישראלית 

 ". סולן באופרה "דידו ואניאס. היה שרתוצית. זוכה מלגות קרן והקיב

Aviram Freiberg Baritone 
An Israeli singer, Horn Player and composer. Holds a B. Mus from the New-
england Cons. and a M.A in Musicology from the Bar-Ilan Uni. Performed 
the roles of "Gianni Schichi" and Aeneas in "Dido and Aeneas"  

 
 
 

 
 
 



 סופראן קוסטיקובה סווטלנה
בגיל צעיר. קיבלה תואר דוקטור במוסיקלוגיה מאוני' צ'ייקובסקי פסנתר לימודי החלה 

מהטה בתל אביב. בימים אלו -בוכמן מבית הספר במוסקבה ותואר שני בשירה אומנותית

 לומדת אצל פרופ' תמר רחום. 

Svetlana Kostykova Soprano 
Began studying piano at an early age. Received her PhD in Musicology from 

the Moscow Tchaikovsky Conservatory and MA in Operatic singing from the 

Buchmann-Mehta School where she studies with Prof.Tamar Rachum. Her 

repertoire includes Donna Anna in "Don Giovanni", the title role in "Ariadne 

auf Naxos" and Rosalinde in "Die Fledermaus".  

 
 טנורקלייד קסמה 

התקבל  0.11ויות בטיראנה. באקדמיה לאמנלמד ב. שמונהנולד באלבניה והחל לשיר בגיל 
מר רחום.  בין מהטה בתל אביב שם הוא לומד עם פרופ' ת-לבית הספר ע"ש בוכמן

"הרוקח" מאת היידן,  ג'ובאני", מנגון בב"שלמה", דון אוטביו מ"דון  צדוק הכהן: תפקידיו
 ." עטלף"ב ואלפרד

Klajd Xama Tenor 
Born in Albania. Started singing at the age of Eight. Studied at the Uni. of 
Arts in Tirana. Currently studies at the Buchmann-Mehta School of Music in 
Tel Aviv with Prof. Tamar Rachum. Sang Zadok the Priest from 
"Solomon", Don Ottavio in "Don Giovanni", and Alfred in "Die Fledermaus". 
 

 
 

 סופראן רג'יס אנטוניה
מודיה . לאחר שנים רבות בעולם המקהלות החלה את ליארבעבגיל  לימודי פסנתרהחלה 

אנדראס קאראיסק. ברפרטואר שלה ניתן  בכיתתבמיינץ  בתור זמרת מקצועית באקדמיה
 ."חליל הקסם"בומלכת הלילה   פפגנהו דון ג'ובאני""ברלינה צלמצוא את 

Antonia Regis Soprano 
Started piano lessons at the age of four. After many years of choral 
experience, she began her studies of classical singing at the 
Musikhochschule Mainz with Prof. Andreas Karasiak. She sang Zerlina "Don 
Giovanni" and Queen of the Night from the "The Magic Flute". 

 
 
 

 סופראןמצו  רוכל רומי
גמת תיאטרון. השתתפה אצל הגב' ראיסה גברילוב. תלמידת תיכון במלומדת פיתוח קול 

 וזכתה במלגות ותעודות הצטיינות מטעם הקונסרבטוריון.  במקהלת שני

Rommie Rochell Mezzo Soprano 
Studies with Raisa Gavrilov. Studies theatre in high school. Was a part of 

Shani Choire, and won an excellence scholarship from her conservatories.  

 
 



 אלט רוקברגר-מורדוך ליאת
" UDK"באגנס מסיני.למדה לימודי תואר שני  בכיתת בת"אבוגרת האקדמיה למוסיקה 

אופרה ובבפסטיבל ברהמס במשגב, עם התזמורת הקאמרית רמת גן,  הופיעהבברלין. 

, ומשתתפת בקונסרבטוריונים שוניםקול -"כתם" מאת אבירם פרייברג. כיום מלמדת פיתוח

 יתי.אבנר א עםבהרכב "בארוקאמרי" 

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 Opera "Ketem" by Aviram Freiberg. Today Liat performs in the 

"BaroqueKameri" ensemble and teaches Vocal arts.  

 סופראןמצו  שטולץ רבקה
בין  היתה חברת סטודיו האופרה בעיר. .קראסיאק 'פרופבכיתת באקדמיה במיינץ למדה 

עם התזמורת  . הופיעה"מסביליהספר "ב רוזינהו,"נישואי פיגרו"ב רובינותפקידיה כ
מאת  "אסיס וגלתיאה"רודולסטד בגרמניה. שרה את תפקיד תיסבי באופרה הסמפונית של 

 .מכל התקופותאורטוריות מרבה לבצע . בפסטיבל שווצינגן הנדל
 

Rebekka Stolz  Mezzo Soprano 
Rebekka Stolz studied classical singing at the Hochschule für Musik Mainz 
with Prof. Andreas Karasiak. She has been a member of the Young 
Ensemble at Staatstheater Mainz, performing e.g. second maid in 
Zemlinsky's Der Zwerg. She also sang Cherubino "Le nozze di Figaro", 
Ramiro "La finta giardiniera" and Rosina "Il barbiere di Siviglia". She sang at SWR-Festspiele 
Schwetzingen. She often performs varied Oratorio literature. 
 

 אלט שרירא רונה
זכתה למלגת . "בת שיר"החלה את דרכה מוסיקאלית כחברת מקהלה וסולנית במקהלת 

' כיום היא תלמידת פרופקולת ו-אצל  רונה ישראללמדה . הצטיינות מטעם קרן תרבות חיפה
תחת שרביטם של השתתפה בהפקות . מהטה-ס למוסיקה על שם בוכמן"תמר רחום בביה

 . רפי קדישזוןו, סטנלי ספרבר, מנצחים כנועם שריף
 
Rona Shrira Alt 
Began her musical career as a child in the Bat-Shir Choir as both member 
and soloist, studying with Rona Israel-Kolatt. Won an Excellence Grant of 
the Haifa cultural foundation.Rona is a student of Prof. Rachum at the 
Buchmann-Mehta School of Music. Performed with conductors such as 
Noam Sheriff, Ronen Borshevsky, Barak Tal, Gal Alterovitch, Stanley Sperber, and Rafi 
Kadishson. 
 

 טנור ששון איזק
קול עם מארי פסטקידואו, גריגוריס פריאלקוס וגיאניס צאליקיס. -יליד יוון. למד פיתוח

אמן של מרינה וולגיאני ובברלי וואן כזמר ומאסטרו קונטוגאורגיו כמנצח -השתתף בכיתות

 מהטה בת"א. -מקהלה. כיום לומד אצל פרופ' תמר רחום בביה"ס למוסיקה בוכמן

Isaac Sasson Tenor 
Born in Greece. Studied voice with Mary Pestekidou and Giannis Tsalikis. 

Participated in Master classes by Marina Voulogianni and. Beverly Vaughn. 

Today studies with Prof. Rachum at the Buchmann-Mehta School of Music. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


