
גאה לארח
חמישיית פסנתר בינלאומית

ביצירות מאת מוצרט, פורה ופראנק
הנגנים:

הסלון למוסיקה קאמרית

ען

ץ נ
בקבו

היצירות:

מוצרט – שלישיית פסנתר בסול מז'ור, ק. 564
Mozart – Piano Trio in G Magor, K 564

Allegro
Andante

Allegretto

פורה – רביעיית פסנתר מס' 1 בדו מינור אופ' 15
Faure – Piano Quartet No. 1 in C Minor Op. 15

Allegro molto moderato
Scherzo: Allegro vivo

Adagio
Allegro molto

פרנק – חמישיית פסנתר בפה מינור אופ' 34
Frank – Piano Quintet in F Minor Op. 34

Molto moderato quasi lento
Lento, con molto sentimento

Allegro non troppo, ma con fuoco
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מרים הלמס אליאן )נורבגיה( כינור
טלי קרביץ פרג )ישראל( ויולה

יאמן סעדי  )ישראל( כינור
סנדרה ליד האגה )נורבגיה( צ'לו

טל סלמון )ישראל( פסנתר



מרים הלמס אליאן  – כינור
ילידת נורבגיה, את לימודי המוסיקה והכינור החלה בהיותה בת שש 

ואת הופעת הבכורה שלה כסולנית ביצעה בהיותה בת שמונה. בוגרת 
ה-"Barrat Due Institute for Music" באוסלו. לאחר מכן המשיכה 
את לימודיה בביה"ס למוסיקה "הנס אייזלר" בברלין ובאוניברסיטה 

למוסיקה במינכן.
השתתפה בכיתות אמן רבות עם טובי המורים והמנחים בתחום 

במקומות שונים ברחבי העולם.
בשנת 2010 הוכרזה כאשת השנה במוסיקה בנורבגיה ובשנת 2013 קבלה את עיטור הסולנית 

הנורדית המצטיינת.
מרים ניגנה עם מיטב התזמורות הסקנדינביות ותזמורות שונות ברחבי אירופה. מרים מקדישה 

מזמנה לנגינה בהרכבים קאמריים והשתתפה בפסטיבלים רבים של מוסיקה קאמרית ברחבי 
העולם.

בשנת 2016 החלה להשתלם ב"אקדמיית קרונברג" אצל אנה קומצ'נקו, במימון קרן        
 .Artmann/Rath

מרים מנגנת על כינור "Guadagnini" משנת 1780, בהשאלה מספונסור פרטי.

יאמן סעדי  – כינור
נולד בנצרת בשנת 1997. את לימודי המוסיקה החל 

בקונסרבטוריון "בארנבוים – סעיד" בנצרת, והשתלם 
בהדרכתו של מר חיים טאוב. בהיותו בן 11 הופיע לראשונה 

בתזמורת "דייוואן מזרח – מערב" בניצוחו של דניאל 
בארנבוים ובהיותו בן 18 שימש ככנר הראשון של התזמורת.

הופיע לראשונה כסולן עם התזמורת הסימפונית חיפה בגיל 11. בהמשך ניגן כסולן עם תזמורת 
הארוורד, הקאמרית הקיבוצית, הסימפונית ירושלים, התזמורת של ולנסיה והתזמורת הקאמרית 

הגלילית.
זכה בפרס הראשון בתחרות ע"ש פאול בן חיים ובפרס השני בתחרות "קלרמונט", כמו כן זכה 

במילגות של קרן התרבות "אמריקה – ישראל". מנגן על כינור "קארל בקר", בהשאלה מאת מר 
יהודה זיסאפל.

טלי קרביץ פרג  – ויולה
 Manhattan -הויולנית הישראלית טלי קרביץ-פרג היא בעלת תואר שני מ

School of Music, שם למדה אצל פנחס צוקרמן ופטינקה קופק. בישראל 
למדה אצל שמעון אוסטרובסקי. כיהנה כמורה במחלקה המכינה ב- 

Manhattan School of Music, בפסטיבל Summit  בניו יורק, ובתכנית 
לנגנים צעירים של מרכז האומנויות הלאומי )NAC( באוטאווה, קנדה. כיום 

נמנית על צוות המורים בקונסרבטוריון האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 
ובקונסרבטוריון הסדנה בירושלים. הופיעה בפסטיבלים שונים לרבות הפסטיבל 
למוסיקה קאמרית ב- Kronberg Academy בגרמניה, שם ניגנה עם גדעון קרמר ופרנץ הלמרסון, 
פסטיבל רביניה שבשיקגו )Steans Institute(, ובפסטיבל למוסיקה קאמרית של יצחק פרלמן בניו 

יורק. כנגנית מוסיקה קאמרית הופיעה עם מיקהיל קופלמן, טימות'י אדי, דמיטרי ברלינסקי, טימות'י 
 MS קוב, בוריס סלוצקי, ניקולאס מאן, דניאל אפשטיין, דיוויד גייבר ואחרים.  טלי היא גם בעלת תואר

במדעי המוח וחינוך מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק.

סנדרה ליד האגה  – צ'לו
נולדה בשנת 1994 ואת לימודי הנגינה בצ'לו החלה בהיותה בת שלוש. הוזמנה 

ללמוד כילדה קטנה בכיתה לילדים מחוננים במכון הגבוה למוסיקה של 
אוסלו. בהמשך, הוזנמנה באופן חריג להשתתף בתכנית הלימודים היוקרתית 

באקדמיית "רזומובסקי" בלונדון. לאחר מכן המשיכה את לימודיה, במילגה 
מלאה לשנה באקדמיה של דניאל בארנבוים בברלין בהדרכתו של פרנץ 

הלמרסון. כיום ממשיכה להשתלם באקדמיה הנורבגית למוסיקה תחת הדרכתו 
של טורלייף טהדין.

הופעת הסולו המשמעותית הראשונה שלה היתה בהיותה בת 12, ב "וויגמור הול" בלונדון. מאז 
המשיכה להופיע בכל רחבי העולם בנגינה עם התזמורות הטובות בעולם תחת טובי המנצחים. כמו 

כן זכתה בפרסים בינלאומיים נחשבים לצד פרסים רבים בנורבגיה ובסקנדינביה.
בצד כל אלה סנדרה מוזמנת לנגן בפסטיבלים שונים ברחבי העולם ומשתפת פעולה עם הרכבים 

קאמריים מהידועים והטובים בתחום.

טל-חיים סמנון  – פסנתר
יליד תל-אביב 1986. מגיל שש למד אצל הגברת חנה שלגי 

בקונסרבטוריון גבעתיים. סיים את לימודיו בביה"ס התיכון ע"ש תלמה 
ילין, ושירת במעמד מוסיקאי מצטיין בצבא. את התואר הראשון השלים 

בהצטיינות עם פרופסור אריה ורדי בביה"ס הגבוה למוסיקה ע"ש בוכמן-
מהטה. סיים בהדרכת פרופסור איבלין ברנקאר את מסלול "תעודת 
האמן" היוקרתית בבית הספר למוסיקה ע"ש ג'ייקובס באוניברסיטת 

אינדיאנה.
מאמר שטל כתב "בין פול ורלן לדביסי" העוסק בפואמת "אור הירח" וסימבוליזם ראה אור בשנתון 

של מכון ויצמן.
למד בבית הספר לטלוויזיה של אברי גלעד ובעקבות זאת שודרה כתבה שטל הפיק והנחה בנושא 

חינוך מוסיקלי בישראל  אשר שודרה בערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל.
הפיק ניגן ועיבד יצירות בתכנית העוסקת בחלומות וחזיונות ב"אינטרמצו עם אריק" ועוד בתכניות 

רבות של החינוכית.
מגיל תשע הופיע בקונצרטים בארץ, באירופה בארה"ב  ובאפריקה ובניהם בקרנגי הול בניו-יורק, 

בארמון המלכה בהולנד, באדיס אבבה שבאתיופיה ומנגן באופן קבוע בסדרות הקונצרטים של 
הראטהאוס שונברג בברלין.

מנחה את סדרת "צעירים במרכז" בתחנת "קול המוסיקה" ברדיו.
מנגן חמש-עשרה שנים מוסיקה קאמרית שמחציתן הייתה בהדרכתו של פרופסור אסף זהר. 

נתמך ע"י קרן התרבות אמריקה-ישראל, קרן רונן ובוכמן-היימן. ניגן כסולן עם תזמורות רבות ובניהן 
הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מהטה. זוכה בתחרויות רבות.

השתתף בכתות אומן עם גדולי האמנים כיום.
מנגן באופן קבוע בקונצרטים של אגודת הקומפוזיטורים בישראל.

מנגן באופן קבוע בסדרות המופת ובסדרות סולנים בסערה של מוזיאון תל אביב ובסדרות של גיל 
שוחט וברק טל. 


