
”הסלון למוסיקה קאמרית” בקיבוץ נען
גאה לארח את

הפסנתרנית היפנית יו קוסוגה וחברים

היצירות:

שוברט – שלישיית פסנתר מס' 2 במי במול מז'ור אופ' 100 ד. 929
Shubert – Piano Trio in E flat major op.100, D 929

Allegro
Andante con moto

Scherzo. Allegro moderato
Allegro moderato

שוברט – חמישיית פסנתר בלה מז'ור אופ' 114, ד. 667 "דג השמך"
Shubert – Piano Quintet in A Major Op 114, D 667, "The Trout"

Allegro vivace
Andante

Scherzo. Presto
Theme and Variations (on the song "Die Forelle")  Andantino

Finale: Allegro giusto

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.

yaacovgodo@gmail.com | 052-2232556  לפרטים נוספים נא לפנות ליעקב
בקרו אותנו באתר "הסלון למוסיקה קאמרית" בקיבוץ נען.

ט.ל.ח. הזכות לשינויים שמורה.

יו קוסוגה            פסנתר

היצירות:
שוברט שלישיית פסנתר מס' 2 במי במול מז'ור אופ' 100, ד. 929

שוברט חמישיית פסנתר בלה מז'ור, ד.667, "דג השמך"

יום רביעי 12.2.20 בשעה 20:00 | "בית גלילי" | קיבוץ נען
פתיחת דלתות בשעה 19:15

יהונתן ברק         כינור
טלי קרביץ          ויולה

צבי פלסר           צ'לו
ניר קומפורטי     קונטרבס



מוזיקה  ללמוד  והחלה   1983 בשנת  בטוקיו  נולדה  פסנתר,   – קוסוגה  יו 
באוניברסיטת  מחוננים  לילדים  מיוחדת  תוכנית  במסגרת  ארבע  בגיל 
טוקיו לאמנויות. את הופעת הבכורה שלה עם תזמורת עשתה בגיל תשע 
בפרס  זכתה   2003 בשנת  טוקיו.  של  החדשה  הסימפונית  התזמורת  עם 
וושינגטון של קרן S&R עבור תרומתה ליחסי ארה"ב-יפן. יו קוסוגה נחשבת 
וקוצרת  החדש  הדור  של  והמובילים  הבולטים  מהפסנתרנים  לאחת 
ביקורות נלהבות מכלל מבקרי המוסיקה וזאת בזכות טכניקה עילאית בצד 
העולם.  ברחבי  הופיעה  קוסוגה  יו  מקורית.  ופרשנות  נדירה  מוסיקאליות 
האטיודים  שופן,  של  האטיודים  רבים:  לשבחים  זכו  אשר  הקלטותיה  בין 
שני   ,(2005) שופן  של  הפרלודים   ,(2003) ליסט  של  הטרנסצנדנטליים 
קונצ'רטי לפסנתר של מוצרט (2006) ויצירות של שומאן ושל ליסט (2007). 

הקלטה של הופעת הבכורה שלה בקארנגי הול בנובמבר 2005 יצאה בחברת סוני.

התארחה וניגנה בנען באפריל 2018 וחוזרת אלינו שוב לאחר כשנתיים.

הנגינה  לימודי  ואת   1968 בשנת  בישראל  נולד  כינור.   – בריק  יהונתן 
בכינור החל בגיל שש. בהיותו בן שש עשרה התקבל ללימודים באקדמיה 
למוסיקה שע"י אונ' תל אביב ובסיום שירותו הצבאי המשיך את לימודיו 
קלס  יאיר  מאייר,  הנרי  פאהר,  אילונה  נמנו  מוריו  בין  סינסינטי.  באונ' 
ועוד. תאוריה למד אצל המלחין סרג'יו נטרא. בריק זכהבתחרות הכינור 
בנאומברג וזכיה זו פתחה בפניו כר נרחב לקריירה בינלאומית חובקת 
עולם. במהלך פעילותו המוסיקלית זכה לאורך שנים לתמיכת קרן התרבות "אמריקה – ישראל" וקרן 
"קליירמונט". כיום מחלק את זמנו בין הופעות ברחבי העולם, העברת כיתות אמן והוראה בקתדרות 
שונות. כיום משמש בריק כפרופ' לכינור באונ' אוטאווה. בריק מנגן על כינור משנת 1761 מעשה ידי 
ידי  1852 מעשה  כינור משנת  על  גם  כמו  אוטווה,  אוניברסיטת  לנדולפי, באדיבות  קרלו פרדיננדו 

אונורה דראזי האב, ועל ויולה מעשה ידי סטנלי קירנוזיאק משנת 2003.

 Manhattan-מ שני  תואר  בעלת  היא  פרג  קרביץ  טלי  ויולה.   – קרביץ  טלי 
School of Music, שם למדה בהדרכתם של פנחס צוקרמן ופטינקה קופק. 
כיום נמנית עם צוות המורים באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, במכללת 
תל  אריסון  ותד  לין  ע"ש  למוסיקה  הישראלי  ובקונסרבטוריון  לחינוך  לוינסקי 
 ,Manhattan School of Music -אביב. כיהנה כמורה במחלקה המכינה ב
בפסטיבל Summit  בניו יורק, ובתכנית לנגנים צעירים של  NACO באוטאווה, 

קנדה.

"קרן  של  קשת  לכלי  בתחרות  ראשון  מקום  ביניהם:  ומלגות,  פרסים  זוכת 
אגודת  בתחרות  ראשון  מקום  בניו-יורק,  ואמנויות"  למוסיקה  הערים  חמש 
ג'ויס דוטקה לכלי קשת בניו-יורק, ותחרות קונצ'רטו של תזמורת המיתרים של מונטנה. כמו כן זכתה 
ורייצ'ל אליזבת   Virtu ובמלגות מטעם קרנות לימודים של קרן התרבות אמריקה-ישראל  במלגות 
קוריאה,  דרום  קנדה,  הברית,  בארצות  ידועים  באולמות  הופיעה  קאמרית  מוסיקה  כנגנית  ברטון. 
למוסיקה  במרכז  יורק,  בניו  סנטר  בלינקולן  ג'אז  יורק,  בניו  קרנגי  אולם  ביניהם  וישראל,  אירופה 
ירושלים ומוזיאון תל אביב לאמנות. הופיעה בפסטיבלים שונים לרבות הפסטיבל למוסיקה קאמרית 
ב- Kronberg Academy בגרמניה, פסטיבל רביניה שבשיקגו (Steans Institute), בתכנית למוסיקה 

קאמרית של יצחק פרלמן בניו יורק ובפסטיבל קול המוסיקה בגליל העליון. טלי מנגנת על ויולה שבנה 
יונתן חי, המושאלת לה באדיבות מר יהודהזיסאפל.

טלי היא גם בעלת תואר MS במדעי המוח וחינוך מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק.

צבי פלסר – צ'לו, נהנה מקריירה מגוונת כסולן, מוזיקאי קאמרי ומורה 
התזמורת  ביניהן  בארץ,  התזמורות  כל  עם  הופיע  הוא  כסולן  בכיר.  
השידור,  ראשות  הסימפונית  התזמורת  הישראלית,  הפילהרמונית 
ירושלים,  הקאמרטה  לציון,  ראשון  הישראלית  הסימפונית  התזמורת 
סימפונייטה באר שבע ועם תזמורות לאומיות כגון התזמורת הלאומית 
של ארה"ב בוושינגטון, סנט מרטין אין דה פילדס, הסימפונית של שנחאי, 
זובין מהטה, אשר פיש, דייויד  הסימפונית של המבורג והפילהרמונית של סופיה עם מנצחים כמו: 
שטרן, סטיבן סלואן, וסרג'יו קומיסיונה. בינואר 2015 הופיע פלסר כסולן עם התזמורת הפילהרמונית 

של ברלין בקונצרט מיוחד בניצוחו של סיר סיימון ראטל. 

צבי היה חבר ברביעיית המיתרים "הוברמן" והוא חבר בקבוצת "קונצ'רטנטה" שבסיסה בניו יורק. 
והופיע על במות חשובות. פלסר מרבה  בכירים בעולם  נגנים  הוא משתף פעולה עם  כנגן קאמרי 
להשתתף בפסטיבלי מוזיקה בעולם ובשנת 2011 מונה למנהל המוזיקאלי של "פסטיבל קול המוזיקה 

בגליל העליון". 

מר פלסר בוגר ביה"ס למוזיקה ג'וילארד בניו יורק שם למד אצל זארה נלסובה. מוריו הראשיים היו 
וראש מחלקת המיתרים  ודייויד סויר בארה"ב. מר פלסר מכהן כפרופסור לצ'לו  צבי הראל בארץ 
באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. בעבר לימד גם באוניברסיטת  צפון קרוליינה ובבית הספר 

הגבוה למוזיקה בווירצבורג, גרמניה. 

צבי פלסר הינו בוגר היחידה לנגנים מחוננים של המרכז למוזיקה בירושלים  וביה"ס התיכון לאמנויות 
תלמה ילין. הוא זכה בתחרות פרנסואה שפירא ובתחרות הבינלאומית ה-41 בוושינגטון די. סי.. צבי 

פלסר זכה במלגות קרן התרבות אמריקה ישראל לאורך כל לימודיו.

ניר קומפורטי- קונטרבס. משנה לנגן בס ראשון בתזמורת הפילהרמונית 
הישראלית משנת 2004 ונגן פעיל בתחום המוסיקה הקאמרית.

ניגן עם אמנים כטביאה צימרמן, סרג'יו אזוליני, רביעיית אביב, הרביעייה 
הירושלמית והרביעייה הדורית (אנגליה).

ניצוח באקדמיה למוסיקה ע"ש  סיים בהצטיינות תואר ראשון במגמת 
רובין בירושלים בהדרכת פרופ. מנדי רודן. השלים את לימודי הקונטרבס בביה"ס הגבוה למוסיקה 

ע"ש ה. איזלר בברלין תחת גונטר קלאוס וסטפן פצולד. 

השתתף בפסטיבל וורביה בשוויץ, הפסטיבל הבין לאומי למוסיקה קאמרית בירושלים ופסטיבל קול 
המוסיקה בגליל העליון, כמו גם בסיורי קונצרטים באירופה, ארה"ב, דרום אמריקה והמזרח הרחוק 

עם תזמורות שונות.

ניר מקדיש מזמנו גם להוראת קונטרבס. הוא נמנה עם סגל ההוראה של ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-
מהטה שבאוניברסיטת ת"א משנת 2005.


