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הנגנים:

היצירות:

בטהובן – שלישייה בדו מינור אופ' 1 מס' 3
Beethoven - Piano Trio in C Minor, op.1 no.3

 Allegro con brio
Andante cantabile con Variazioni
Menuetto con Trio: Quasi Allegro

Finale. Prestissimo

ראוול –סונטה לכינור וצ'לו בדו מז'ור
 Ravel - Sonata for violin & cello in C major

Allegro
Très vif

Lent
Vif Renaud

שופן – בלדה מס' 4 בפה מינור אופ' 52
Chopin - Ballade No. 4 in F minor, Op. 52

רחמנינוב – שלישייה מס' 1 בסול מינור
Rachmaninoff - Trio élégiaque No. 1 in G-minor

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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מריה לודניץ'  ארה"ב            כינור
טימותאוס פטרין  יוון            צ'לו

טל סמנון ישראל                     פסנתר 
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מריה לודניץ', Maria Loudenitch – כינור. 

בת  בהיותה  רוסיה.  באלאשוב,  בעיר   1996 בשנת  נולדה  מריה 
היא  מריה  שבארה"ב.  סיטי  לקנזאס  משפחתה  עם  היגרה  שלוש 
בת למשפחת מוסיקאים ידועים. אביה סטניסלב זכה בשנת 2001 
היא  אימה  וגם  היוקרתית  קלייבורן"  "ואן  בתחרות  הזהב  במדליית 
פסנתרנית קונצרטים ומורה נערצת לפסנתר. גם סביה והורי סביה 
של  שהבחירה  כך  כנרים,  וחלקם  פסנתרנים  חלקם  מוזיקאים,  היו 
את  ביותר.  כטבעית  התקבלה  כינור  על  בנגינה  להתמקד  מריה 
גרגורי סנדומירסקי,  לימודיה החלה מריה בהיותה בת שלוש אצל 
כנר ראשון בכיר בתזמורת הסימפונית של קנזאס סיטי. מגיל שבע 
למדה תחת הדרכתו של בן סאייביץ' במרכז הבינלאומי למוסיקה באוניברסיטת "פארק" 

בפארקוויל, מיזורי.

בשנת 2012, בהיותה בת 16, זכתה לודניץ' בפרס הראשון בתחרות לנגני כלי קשת צעירים 
בחסות התזמורת הסימפונית של קנזאס סיטי עמה ניגנה את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת 

מאת חצ'טוריאן.

מריה זכתה בתחרויות רבות ונחשבות והספיקה לנגן עם מיטב התזמורות תחת שרביטם 
של מיטב המנצחים. בגיל 23 לודניץ' נחשבת לאחת מנגני הכינור הגדולים והמבטיחים של 

הדור החדש.

טימותאוס פטרין, Timotheos Petrin – צ'לו. 

של  למשפחה  בן  רוסי,   – יווני  וממוצא  שביוון  סלוניקי  יליד 
מוסיקאים נחשב לאחד מנגני הצ'לו הבולטים והמבטיחים של 
הדור החדש. זכה להכרה בינלאומית עת זכה במקום הראשון 
ציונים  עם  בפינלנד  "פאולו"  לצ'לנים,  היוקרתית  בתחרות 

לשבח על נגינה יוצאת מהכלל. 

התזמורת  עם  בארה"ב  לראשונה  הופיע   2016 בשנת 
הסימפונית של קנזאס סיטי ובשנת 2017 התקבל כאמן הבית בתכנית הרדיו היומית למוסיקה 
קלאסית, המושמעת ביותר ברחבי ארה"ב. למד במכון "קרטיס" למוסיקה שם קיבל תואר 
ראשון במוסיקה בשנת 2017 . השתלם אצל גדולי הצ'לנים כגון לאונידס קאוואקוס, גארי 

הופמן, פראנץ הלמרסון ועוד... כיום משתלם בקונסרבטוריון של ניו אינגלנד.

פטרין מרבה לנגן מוסיקה קאמרית, מופיע בפסטיבלים למוסיקה קאמרית ברחבי העולם 
ומשתף פעולה עם טובי המוסיקאים בתחום. 

יש לציין את פעלו המיוחד במפעלי צדקה ותרומה שונים ברחבי העולם.

טל סמנון – פסנתר. 

שלגי  חנה  הגברת  אצל  למד  שש  מגיל   .1986 תל-אביב  יליד 
ע"ש  התיכון  בביה"ס  לימודיו  את  סיים  גבעתיים.  בקונסרבטוריון 
התואר  את  בצבא.  מצטיין  מוסיקאי  במעמד  ושירת  ילין,  תלמה 
הראשון השלים בהצטיינות עם פרופסור אריה ורדי בביה"ס הגבוה 
ברנקאר  איבלין  פרופסור  עם  סיים  בוכמן-מהטה.  ע"ש  למוסיקה 
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.

הול  בקרנגי  ובניהם  ובאפריקה  בארה"ב   באירופה  בארץ,  בקונצרטים  הופיע  תשע  מגיל 
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.


