
 

  

 ארוחה לפני קונצרט    

 

 לפני כל קונצרט תוגש במטבח של רמה ארוחה עם תפריט יחודי לקונצרט

 00:11-ביום חמישי ארוחת ערב ב

 .01:31-וביום ששי ארוחת בוקר ב 

 

 

 

 
 

 2עונה  – הקונצרטים הבאים     

35.5.9 
..5.5.9 

 רומנטיקה צרפתית:  7 קונצרט מספר
 , רויטל חכמובסופרן - רביעית כרמל, יעלה אביטל

 
.95.5.9 
.15.5.9 

 דג השמך:  8נצרט מספר קו
- סופרן, אורה בועזסון - , יעלה אביטלרביעיית הפסנתר הישראלית

 קונטרבס

 00:31וביום ו' בשעה   01:31ביום ה' בשעה ים הקונצרט

 www.pianonataf.org.ilם: לפרטים נוספי

 

 5 רקונצרט מספ
 רסיטל –רויטל 

 רויטל חכמוב, פסנתר

 .2:9. ,3515.9.ם ו'  יו   –  .9:.2, 8515.9. יום ה'

 נטףאולם פיאנו ב

 

 (813.-..8.) שופן פרדריק

 5., 2, . מספר, .2 אופוס אטיודים שלושה

 

 (3.3.-..8.)  אלבניז איזאק

 17 אופוס, אספניול סוויטת

 

  הפסקה  

 

 (..3.-872.) סקריאבין אלכסנדר

 .. אופוס, פרלודים 21

  

http://www.pianonataf.org.il/


 

 
 פסנתר: –רויטל חכמוב 

ילידת ישראל. שייכת לצמרת הפסנתרנים הישראלים בארץ ובעולם. ניגנה כסולנית וכנגנית מוסיקה 
בעלת תואר אמן  קאמרית באירופה, סקנדינביה, רוסיה ,יפן, סין, דרום אמריקה ארה"ב וקנדה.

ותלמידתם של פרופ' אריה ורדי, ליאת יניב ודינה תורג'מן. סולן מהאקדמיה למוסיקה של האנובר 
מרבה לנגן כסולנית עם כל התזמורות המובילות בארץ וניגנה עם תזמורות חשובות בחו"ל כמו 

התזמורת הקאמרית מוסקבה,התזמורת הסימפונית ברלין, תזמורת הסולנים מזלצבורג, התזמורת 
פשט, הפילהרמונית של בוקרשט, התזמורת בוד -הקאמרית שטוטגרט, התזמורת ע"ש שולטי

גרמניה ותזמורות סימפוניות לאומיות  -הפילהרמונית של טראנסלווניה, התזמורת הסימפונית צפון
ניגנה כסולנית תחת שרביטם של מנצחים ידועי שם בהם זובין מהטה, סרג'יו  בדרום אמריקה.

 נדי רודן, נועם שריף ,דן אטינגר ועוד.קומיסיונה, אמיל סימון, מקסים שוסטקוביץ,ליאור שמבדל, מ
השתתפה  בפסטיבלים בינלאומיים רבים: מונטרה ויווה )שוויץ(, אונסקו )יון(, רוסקילדה )דנמרק( , 

פסטיבו )פינלנד(, פסטיבו )גרמניה(, סאן סבסטיאן )ספרד(, כפר בלום ופסטיבל ישראל. מרבה 
חו"ל ותקליטור שהקליטה עם מקסים בנגינת מוסיקה קאמרית עם החשובים באמני ישראל וב

ונגרוב לחברת טלדק זכה ל"בחירת העורך" של "גרמופון" ולאלבום מומלץ באתר "אמאזון". מרבה 
לבצע מוסיקה ישראלית שחלקה נכתבה עבודה ובין היתר ביצעה בבכורה עולמית שבעה קונצ'רטי 

 לפסנתר.
 
 


