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הנגנים:

היצירות:

ברהמס – שישיית כלי קשת מס' 2 אופ' 36 בסול מז'ור.
Brahms - String Sextet No. 2 in G Major op. 36

 Allegro non troppo
Scherzo. Allegro non troppo-Presto giocoso-Tempo I.

Poco Adagio
Poco allegro

ברהמס – קונצ'רטו כפול לכינור, צ'לו בלה מינור אופ' 102
עיבוד לשישיית כלי קשת, כינור וצ'לו – מרדכי רכטמן.

Double concerto for violin and cello in A minor, Op. 102
Allegro

Andante
Vivace non troppo

אנו מודים מקרב לב למשפחת בורשטיין )ישראל–קולומביה–קוסטה ריקה( 
על תרומתה הנדיבה להמשך קיום סדרת הקונצרטים בנען.

התרומה מוקדשת לזכר ההורים בצלאל ואניטה בורשטיין ז"ל, בוגוטה-קולומביה.
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ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה.

קריסטינה באלאנאס לטביה     כינור
ניצן בר תנא ישראל                         כינור
מאצ'יי סטשלצקי פולין                 כינור
טלי קרביץ ישראל                        ויולה

שולי ווטרמן ישראל                      ויולה
מרגריטה באלאנאס לטביה      צ'לו 
הלל צרי ישראל                             צ'לו
לינור כץ ישראל                             צ'לו

היצירות:
ברהמס – שישיית כלי קשת מס' 2 אופוס 36 בסול מז'ור.

ברהמס – קונצ'רטו כפול לכינור, צ'לו ושישיית כלי קשת, עיבוד: מרדכי רכטמן.
ביצוע בכורה עולמי, סולניות קריסטינה ומרגריטה באלאנאס.

יום רביעי 18.9.19 בשעה 20:00 | "בית גלילי" | קיבוץ נען
פתיחת דלתות בשעה 19:15



באלאנאס  קריסטינה  בלטביה,   1990 בשנת  נולדה  כינור.    - באלאנאס  קריסטינה 
נחשבת צדדית ומעוררת השראה, מהגדולות שבנגניות של הדור החדש.

את לימודי הנגינה החלה בהיותה בת שבע בעיירת הולדתה דובלה ובמהרה הוזמנה 
"אמילס  למוסיקה  הגבוה  בביה"ס  סנה  רומנס  המורה  עם  לימודיה  את  להמשיך 
דארזינאס" בריגה. בשנת 2012 סיימה את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה 
ובשנת 2014 קיבלה את התואר השני באקדמיה המלכותית למוסיקה בלונדון גם כן 
בהצטיינות יתרה ובציון לשבח, וזאת תחת מילגה מלאה. כיום, קריסטינה משתלמת 

בביה"ס הגבוה למוסיקה "הנס אייזלר" שבברלין תחת הדרכתו של קוליה בלאכר.

בשנת 2014/2015 זכתה קריסטינה למעמד של אמן אורח באוניברסיטת באקינגהם.

זכתה בפרסים רבים ונחשבים בתחרויות מהדרג הראשון בעולם.

בשנה החולפת הוזמנה לנצח ולנגן את הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון עם התזמורת הקאמרית של פריז וכן 
הוזמנה לנגן את הקונצ'רטו לכינור מס' 2 של פרוקופייב עם התזמורת הפילהרמונית של לונדון.

בעונה הנוכחית תנגן בין השאר, קונצ'רטי מאת קורנגולד ואגר בלונדון, תנגן עם תזמורת הקאמרטה ירושלים, 
הסימפונית של קארדיף, התזמורת הקאמרית "וילה מוסיקה" בנוסף לרסיטלים וקונצרטים קאמריים בגרמניה, 

בריטניה, צרפת, לטביה, יוון וישראל.

 the "Bears International קריסטינה מנגנת על כינור אנטוניו גראניאני משנת 1787 שנמסר לה כפיקדון ע"י
."Violin Society

ניצן ברתנא - כינור. החלה ללמוד נגינה בכינור אצל סבה ולאחר מכן בקונסרבטוריון 
יאיר קלס  ובקונסרבטוריון גבעתיים. הייתה תלמידתו של פרופ׳  הישראלי בתל אביב 
באוניברסיטה  מכן  ולאחר  אביב,  תל  באוניברסיטת  בוכמן-מהטה  ע״ש  הספר  בבית 
לאמניות בגראץ, אוסטריה, שם השלימה את לימודיה לתואר BA בהצטיינות. את לימודי 
התואר MA סיימה תחת הדרכתו של פרופ׳ ריינר קוסמאול בבית ספר הגבוה למוזיקה 
בפרייבורג, גרמניה. ברתנא זכתה בפרסים רבים בתחרויות לאומיות ובינלאומיות. במו 
כן זכתה במלגות מטעם "קרן התרבות אמריקה-ישראל״.ניצן הופיעה כסולנית עם תזמורות בארץ ובאירופה 
ושיתפה פעולה עם מוזיקאים כמו זובין מהטה, פנחס צוקרמן, ואג פפיאן, גיא בראונשטיין, צביקה פלסר, ועוד. 
השתתפה בפסטיבלים כמו פסטיבל מוזיקה קאמרית ירושלים, פסטיבל כפר בלום, פסטיבל מאקס רגר, ומרבה 
להופיע ברסיטלים וקונצרטי מוזיקה קאמרית בארה״ב, אסיה, אירופה וישראל.משנת 2009 מנגנת בתזמורת 

דיוואן מזרח- מערב תחת ניצוחו של דניאל בארנבוים.

מאצ'יי סטשלצקי )Maciej Strzelecki( - כינור. סיים בהצטיינות יתרה את האקדמיה 
סופיה  המלכה  ע"ש  למוסיקה  הגבוה  הספר  בית  ואת  פולין  פוזנאן,  של  למוסיקה 
הבינלאומית  באקדמיה  אוזאווה  סג'יי  של  היוקרתית  בתכנית  תלמיד  היה  במדריד. 
למוסיקה בשוויץ. זכה בפרסים רבים והשתתף בכיתות אמן עם גדולי המורים והכנרים. 

ניגן ככינור ראשון וכסולן  בתזמורות שונות בפולין וברחבי אירופה. 

טלי קרביץ פרג - ויולה. בעלת תואר שני מ- Manhattan School of Music, שם למדה 
אוסטרובסקי.  שמעון  אצל  למדה  בישראל  קופק.  ופטינקה  צוקרמן  פנחס  של  בהדרכתם 
  Summit בפסטיבל ,Manhattan School of Music -כיהנה כמורה במחלקה המכינה ב
בניו יורק, ובתכנית לנגנים צעירים של  NACO באוטאווה, קנדה. כיום נמנית על צוות המורים 
ולמחול  למוזיקה  האקדמיה  קונסרבטוריון  אביב,  בתל  למוזיקה  הישראלי  בקונסרבטוריון 
אמריקה-ישראל  התרבות  קרן  מלגות  בירושלים.זוכת  הסדנה  וקונסרבטוריון  בירושלים 
חי,  יונתן  שבנה  ויולה  על  מנגנת  טלי  ברטון.  אליזבת  ורייצ'ל   Virtu קרנות  מטעם  ומלגות 
המושאלת לה באדיבות מר יהודה זיסאפל. טלי היא גם בעלת תואר MS במדעי המוח וחינוך מאוניברסיטת 

קולומביה שבניו יורק.

שולי ווטרמן - ויולה. זוכת הפרס הראשון בתחרות לוויולה ע"ש תיאודור הולנד באנגליה 
וזוכת הפרס ע"ש דניאל בנימיני באקדמיה בתל אביב. היא היתה תלמידתם של גד 
לברטוב ויורי גנדלסמן באקדמיה למוזיקה ע"ש רובין בתל אביב ושל ג'ון וויט באקדמיה 
הספר  מבית  קאמרית  במוזיקה  אמן  תואר  בעלת  והיא  בלונדון  למוזיקה  המלכותית 
חברה  היתה  ווטרמן  ברג.  אלבן  רביעיית  בהנחיית  גרמניה,  בקלן,  למוזיקה  הגבוה 
ברביעיית אביב במשך 12 שנים וזכתה עמה בפרסים בין-לאומיים רבים.ווטרמן מופיעה 
באופן קבוע עם רביעיית איזאי )Ysaye( הצרפתית. היא הקליטה עמה את חמישיות המיתרים של בטהובן וניגנה 
מנגנת  ווטרמן  ובישראל.  באיטליה  בצרפת,  בלונדון,  שהתקיימו  בקונצרטים  מוצרט  של  החמישיות  את  עמה 
ברביעיית הפסנתר הישראלית ומשתתפת בקונצרטים רבים למוזיקה קאמרית בארץ עם נגנים דוגמת הלל צורי, 

צבי פלסר, חגי שחם ועוד.

מרגריטה באלאנאס -  צ'לו. ילידת שנת 1993, מרגריטה באלאנאס נחשבת כאחת 
ההבטחות הגדולות של הדור הצעיר בתחום המוסיקה.

החלה את לימודיה בהיותה בת שש בביה"ס הגבוה למוסיקה "אמילס דרזינס" שבריגה 
בירת לטביה תחת הדרכתם של ארווידס טאריילה ומארס וילארוס. לאחר מכן המשיכה 
בביה"ס המיוחד לילדים מחוננים – "Purcell School of Music" ולאחר מכן, משנת 
2013 המשיכה את לימודיה ב "Royal Academy of Music" תחת הדרכתו של מאטס 

לידסטרום.

הצ'לן הנודע לין הראל לקח את מרגריטה תחת חסותו וכיום היא מהווה חלק מקבוצה 
בת ששה צ'לנים צעירים שנבחרו לקחת חלק במיזם למצוינות של קרן "לואי וויטון".

רלף  כמו  מוסיקאים  עם  אמן  בכיתות  והשתתפה  רבים  בינלאומיים  בפרסים  זכתה 
קירשבאום, סטיבן איסרליס, נטליה גוטמן ומישה מאיסקי.

ניגנה בפסטיבלים שונים ובאולמות הקונצרטים הנחשבים באירופה ובארה"ב ובאופן תדיר מופיעה ברסיטלים 
עם אחותה הכנרת קריסטינה.

בפרסים  וכן  בברצלונה 1986  קנלס  בתחרות  הזהב  מדליית  זוכה  צ'לו.   - צרי  הלל 
סטראדיוואריוס,  ז'נבה,  לואיס,  בסט'  ויטקר  רוסטרופוביץ',  בתחרויות  חשובים 
הבולטים  הישראלים  מהמוסיקאים  הוא  בטנגלווד,  ג'קסון  ופרס  שפירא  פרנסואה 
בדורנו. "בראייתי הלל צרי מגלם בנגינתו את מעלותיו של עמנואל פויארמן הצעיר!", 
אמר עליו הצ'לן האגדי ברנרד גרינהאוז. זוכה מלגות קרן התרבות אמריקה ישראל, 
אצל  בארה"ב  והשתלם  ויזל  עוזי  אצל  בת"א  למוסיקה  באקדמיה  תארים  שני  בוגר 
גרינהאוז. מופיע כסולן עם תזמורות חשובות ברחבי העולם. מעביר כיתות אמן ברחבי העולם ומשתף פעולה 
2008 הוזמן ע"י מהטה להופיע כסולן באולם עצרת האו"ם בניו-יורק בטקס מיוחד  עם אמנים רבים. בינואר 
המציין את היום הבינלאומי לזכר השואה והגבורה. מנגן על צ'לו פוסטיליונה – נפולי 1903, המושאל לו באדיבות 
קרן התרבות אמריקה ישראל ומכהן כפרופסור לצ'לו וראש המחלקה לכלי מיתר בביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-

מהטה באוניברסיטת ת"א.

לינור כץ - צ'לו. משמשת נגנית משנה לנגן ראשון בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. 
בנוסף, הופיעה בכל העולם כחלק מתזמורת ׳דיוואן מזרח-מערב׳ בניצוחו של מאסטרו 
דניאל ברנבוים ואף שימשה כנגנית מובילה בסיורי התזמורת השונים. הופיעה כסולנית 
עם תזמורת ‘רדיו פראג, באולם דבוז׳אק ברודולפינום – פראג. כמו כן ניגנה כסולנית 
עם התזמורת הסימפונית ירושלים, תזמורת האופרה הישראלית ועוד.  לינור מרבה 
להופיע כנגנית מוזיקה קאמרית בארץ ובעולם. בין היתר, שיתפה פעולה עם אמנים כמרתה ארחריך, דניאל 
ברנבוים, יצחק פרלמן, גיל שחם, קטיה בוניאטשוילי, רנו וגוטייה קאפוסון ועוד. לינור נולדה בישראל בשנת 1987. 
בגיל 10 החלה לימודי צ’לו עם מר מיכאל בזם בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל-אביב. בתקופת שירותה 
בצה”ל כ”מוסיקאית מצטיינת”, למדה עם מר הלל צורי בביה”ס למוסיקה ע”ש בוכמן מהטה. השלימה תואר 

ראשון ושני  ב New England Conservatory בבוסטון כתלמידתו של לורנס לסר.


