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  על האמנים
  אסף אדר

במגמה  ביבא- למהטה באוניברסיטת ת-ש בוכמן"קה עבבית הספר למוסי הרביעיתשנה הסטודנט , 1987יליד 

כסולן הופיע . ש תלמה ילין"לאמנויות ע ס התיכון"ביהבוגר  .לכלי הקשה בהדרכתו של מר אלון בור

עם , כסולן עם התזמורת הקאמרית הישראליתהופיע ; "ארט-דו"דואו כלי ההקשה ועם רסיטלים בארץ ב

שנים מנגן  שבעמזה כ .מהטה-ש בוכמן"עלמוסיקה ס "תזמורת ביהעם ו "תלמה ילין"התזמורת הסימפונית 

ום השואה הבינלאומי ימסגרת אירועי ביורק - עמה הופיע בניו, מהטה-ש בוכמן"למוסיקה ע ס"בתזמורת ביה

. יגן בתזמורת הפילהרמונית הצעירהנ קודם לכן .תחת שרביטו של מאסטרו זובין מהטהם "של האו 3-ה

עם התזמורת ו יוןצון להתזמורת הסימפונית ראש, כנגן אורח עם התזמורת הקאמרית הישראלית הופיע

תחת שרביטו של מאסטרו " במער-דיוואן מזרח"מנגן בתזמורת  2007החל מקיץ . הפילהרמונית הישראלית

, במילאנו" לה סקאלה"באולם , לוצרןבפסטיבל , עמה הופיע בין היתר בפסטיבל זלצבורג, רנבויםדניאל ב

השתלם בכיתת  .במוזיקפריין בווינה ועוד, באולם הפילהרמונית של ברלין, ייקובסקי במוסקבה'באולם צ

ס "אצל רות קהאן בביה, בירושלים" משכנות שאננים"במרכז למוסיקה ' יבקוביץ'מן אצל נבוישה יובן זא

אן אצל פיטר סאדלו ובוגד, יזל בקופנהגןוילנד ו-אצל גרט מורטנסון ו, סטר'ברוצ" איסטמן"למוסיקה 

זמורת האופרה אצל טורסטן שנפלד מתבזלצבורג ו" מוצרטאום"ת הבאקאנו בקורס קיץ באוניברסיט

ל "ירת בצהש. 2007-2004ישראל לשנים -התרבות אמריקה מטעם קרן תומלגבכה ז .הממלכתית של ברלין

  .מוסיקאי מצטייןכ

  טוויג -עמרי רחום
במגמה  ביבא-למהטה באוניברסיטת ת-ש בוכמן"קה עבבית הספר למוסי השלישיתשנה הסטודנט , 1988יליד 

אמנויות ללמדעים ו" אלון"כון תיהס "ביה  סיים בהצטיינות את .לכלי הקשה בהדרכתו של מר אלון בור

עמה הופיע בין  ,רנבויםמאסטרו דניאל בשל בניצוחו  "מערב- דיוואן מזרח"בתזמורת נגן קבוע . רוןשהת ברמ

, ייקובסקי במוסקבה'באולם צ, במילאנו" לה סקאלה"באולם , לוצרןבפסטיבל , היתר בפסטיבל זלצבורג

ונגן  ת הפילהרמונית הישראליתזמורנגן אורח בת. במוזיקפריין בווינה ועוד, באולם הפילהרמונית של ברלין

יום השואה מסגרת אירועי ביורק -ניועמה הופיע ב, מהטה-ש בוכמן"ס למוסיקה ע"בתזמורת ביהקבוע 

דניאל , מהטהזובין ניגן תחת שרביטם של  .ם תחת שרביטו של מאסטרו זובין מהטה"של האו 3-הבינלאומי ה

מופיע ברסיטלים סולניים וכחלק מדואו כלי  .לז ואחריםבופייר , מלדוד גוסטבו, אבאדו רוברטו, רנבויםב

פיטר ' מן אצל פרופהשתלם בכיתות א .אז הישראלית'לוקח חלק פעיל בסצנת הג כן ."ארט-דו" קשההה

ניו (ימי קוב 'אז הנודע ג'נגן הג אצל וכן )ברלין(דייויד פרידמן , )לינץ(בוגדן באקאנו ' פרופ, )מינכן(סאדלו 

-2008מהטה לשנת -ש בוכמן"סיקה מודרנית עת הפרסים הראשונים בתחרות לביצוע מושלושבכה ז ).יורק

קרן מטעם ת ומלגבכה ז .2006לשנת מהטה -ש בוכמן"ס למוסיקה ע"שלישי בתחרות ביההפרס וב 2007

  .ל כמוסיקאי מצטיין"משרת בצה .2010-2006ישראל לשנים -אמריקההתרבות 

נגן כלי נקישה ראשי בתזמורת (בסיוע מר אלון בור  2005וקם בשנת ה, דואו מרימבה וכלי נקישה, ארט- דו

 נו זיֶנטיש גאָט "ות היוקרתית למוסיקה קאמרית עהדואו זכה במקום השני בתחר ).הפילהרמונית הישראלית

ש "קאמרית של בית הספר למוסיקה עבמקום הראשון בתחרות למוסיקה , 2008לשנת , איטליה, רונהובו

כה הדואו ז .2008-2007י בתחרות לביצוע מוסיקה מודרנית לשנת השנ מקוםוב ,2007מהטה לשנת -בוכמן

הופיעו בקבלת הפנים הרשמית  ארט-דו .2010-2006ישראל לשנים -ן התרבות אמריקהקרמטעם ת ומלגב

, אוסטריה, פורארלברגב" בטוריוםלאנדסקונסר"וכן ברסיטל ב, ם"ליום השואה הבינלאומי השלישי של האו

בגרמניה אוסטריה וב, קונצרטים באיטליה הדואו הוזמן לסיור. גרמניה, בקמפטן" צייטקלנגה"בל בפסטיו

משכנות " הופיעו ברסיטל בשידור חי בקול המוסיקה מטעם מרכז המוסיקה ארט-דו.2009-2008לעונת 

" מדברצלילים ב"בפסטיבל , ביבא-ש פליציה בלומנטל בתל"ז המוסיקה עברסיטל במרכ, ירושליםב "שאננים

בסוף החודש יסעו לתחרות הבינלאומית לכלי  .וכן בקונצרטים ובאירועים שונים ברחבי הארץ בוקרבשדה 
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