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בתשע השנים מאז היווסדה,ניגנה רביעיית היידן הישראלית עשרות קונצרטים באולמות כגון מוזיאון 
תל אביב, צוותא תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת ירושלים, אוניברסיטת חיפה, מוזיאון 
טיקוטין בחיפה ומוזיאון ראלי בקיסריה. כמו כן הופיעו בפסטיבל צלילים במדבר, פסטיבל המוזיקה 
הישראלית, ובעוד עשרות מקומות במרכז, בתוכניות מיוחדות בפריפריה בעזרת "תרבות לישראל" 
הראשונה  מהשורה  מוזיקאים  עם  פעולה  משתפת  הישראלית  היידן  רביעיית  "מאסטרו".  ועמותת 
בארץ כגון יאיר קלס, תומר לב, הלל צורי, צביקה פלסר, אורית וולף, רון רגב, דניאל שס, אסף זהר 

ואחרים. הרביעייה חזרה לא מכבר מסיור ראשון ומוצלח בקוריאה.

העולם  ברחבי  ולימד  הופיע  קלס,  יאיר  של  ותלמידו  בנו  כינור,   - קלס  אייל 
כמוזיקאי דינאמי ורב גוני. בשנותיו הרבות באירופה הופיע עם מוזיקאים כגון 
ג׳ון אוקונור, אדריאן ברנדל, מרטין רוסקו ואחרים. עם חזרתו ארצה ב-2010 
הקים אייל את רביעיית היידן הישראלית. הוא מלמד באקדמיה למוזיקה ע"ש 
באקדמיה  לימד  ארצה  חזרתו  טרם  אביב.  תל  באוניברסיטת  בוכמן-מהטה 
בפרסים  זכו  תלמידיו  במנצ׳סטר.  המלכותי  בקולג׳  באירלנד,  המלכותית 
בתחרויות בינלאומיות והוא מוזמן דרך קבע לכיתות אמן ברחבי העולם. הרומן 
המקצועי  ספרו  קוראים.  בהוצאת  פורסם  רוקה״,  של  ״הכינור  שלו,  הראשון 
״זן ואומנות האימון בכינור״ התקבל בחום על ידי מוזיקאים ברחבי העולם. כמו כן, פרסם לאחרונה 
את מאמרו הראשון בסדרת מאמרים על יצירותיו של י. ס. באך לכינור סולו. המאמר הראשון עוסק 

באינטרפרטציה ביצועית של השאקון.

סבטלנה סימנובסקי - כינור, זוכת הפרס המיוחד בתחרות ע''ש צ'ייקובסקי 
 Roosevelt - מ Performance in Violin לנגנים צעירים, היא בעלת תואר
את  גלוזמן.  ואדים  של  בהדרכתו  למדה  שם  ארה''ב,  שיקגו,   ,University
לימודי התואר הראשון והשני סיימה בהצטיינות באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין 
בתל אביב בכיתתה של אירנה סבטלובה. השתתפה בפסטיבלים שונים תחת 
חסותם של גדולי המוסיקאים כדוגמת וולרי גרגיאב, דניאל ברנבוים, יו-יו מה 
ואחרים. כיום סבטלנה נמנית על סגל ההוראה בבית הספר למוסיקה ע''ש 
בקונסרבטוריון  מלמדת  היא  כן,  כמו  אביב.  תל  באוניברסיטת  בוכמן-מהטה 
למוסיקה בגבעתיים והינה חברת סגל ההוראה בסמינרים של קשת אילון. תלמידיה זוכים במלגות 

ופרסים יוקרתיים, ומופיעים כסולנים עם תזמורות שונות בארץ ובחו"ל.

מתן נוסימוביץ – ויולה. מתן נוסימוביץ' החל את לימודיו 
לבנון  לילך  ד"ר  אצל  ויולה  לומד  וכיום  שש,  בגיל  בכינור 

בבית-הספר למוזיקה על שם בוכמן-מהטה בתל-אביב. 
המרכז  של  הצעירים  הנגנים  יחידת  בוגר  נוסימוביץ' 
אמריקה- התרבות  קרן  מטעם  מלגאי  ירושלים,  למוזיקה 
ומשנת2011זכאילמלגתהצטיינות.    ,2007 משנת  ישראל 
זוכה הפרס הראשון ) משותף עם שירה מיוני ( בתחרויות 
האביב של קרן התרבות "אמריקה – ישראל" לשנת 2012 

בקטגוריית הויולה
עם  בוכמן-מהטה,  הסימפונית  התזמורת  בליווי  שחם  חגי  הכנר  עם  יחד  הול  בקארנגי  כסולן  ניגן 
התזמורת הקאמרית אמאריטוס ועם התזמורת הקאמרית של הרצליה. כיום מנגן בקבוצת הוויולות 

בתזמורת הפילהרמונית הישראלית.

1978 בירושלים למשפחת מוסיקאים,   – נולד ב  עדיאל שמיט 
החל ללמוד צ`לו בגיל 5 עם פרופ` שמואל מגן. בגיל 11 זכה 
מאז 1996  בישראל.  צעירים  כשרונות  בתחרות  הראשון  בפרס 
מלגה  וביניהם:  רבים  בפרסים  וזכה  בתחרויות  השתתף  הוא 
מ"קרן אמריקה ישראל", פרס מיוחד מהאקדמיה למוסיקה ע"ש 
המאה  מוסיקת  של  ביותר  הטוב  הביצוע  עבור  בירושלים  רובין 
ה – 20. בין השנים 1998-99 זכה בפרסים בתחרות נגינת סולו 
ובשנת 2003 זכה בפרס תחרות המוסיקה  ובמוסיקה קאמרית 

"חמש ערים" בניו יורק.

בשנת 2001 עדיאל ניגן תחת שרביטו של דניאל בארנבוים בשיקאגו ומאז השתתף בפסטיבלים רבים 
בארה"ב ,אירופה וישראל וביניהם: "קאזאלמג`יורה" – איטליה, "בארג מיוזיק" בניו-יורק, "ליברה 
חבר  הוא  עדיאל  באינדיאנה.  באלזם"  ארתור  הקאמרית  המוסיקה  ו"סדנת  בבלגרד,  מוסיקה" 
בהרכב של "שלישיית הפסנתר אוברלין", אנסמבל "ליברה מוסיקה" ומופיע בקביעות ברסיטלים עם 

הפסנתרנית טאיסייה פושקר.

הראשון  מעץ  כלהנ”ש  נגן  הוא  צייגר  טיבי  הקלרניתן  קלרינט.   – צייגר  טיבי 
שהתקבל למסלול “תעודת אמן” בבי”ס ג’וליארד בניו יורק. על מוריו נמנים 
צ’רלס ניידיק, יהודה גלעד, ריצ’רד לסר, ויצחק קצפ. טיבי הופיע כסולן עם 
בקופנהגן,   TIVOLI,פטרסבורג סנט  של  הקאמר-פילהרמונית  התזמורת 
הצעירה  הפילהרמונית  והתזמורת  הישראלית  הקאמרית  התזמורת 
באולם  כסולן  בכורה  ערך   2010 ביולי  ובישראל.  בארה”ב  רבים  וברסיטלים 
ע”ש דיסני בלוס אנג’לס. “סולן מלהיב” כתב הניו יורק טיימס על הופעתו בעיר 
ב- 2010 ובוושינגטון פוסט נכתב “נגינה יפהיפיה בצבעוניותה”. כנגן מוסיקה 
קאמרית פעיל מאוד, טיבי הופיע בסדרות ופסטיבלים שונים באירופה, ישראל וארה”ב ובשידורים 
חיים ומוקלטים בערוץ “מצו”, קול המוסיקה ובתחנות הרדיו החשובות בארה”ב. הוא מופיע בקביעות 
יורק, ומשתף פעולה עם אנסמבלים  באולמות כגון קרנגי הול, מרכז קנדי, מרקין ואליס טאלי בניו 
רבים. כמו כן הוא נמנה על מייסדי אנסמבל “גרופיוס” בישראל. הוא בוגר ביה”ס ע”ש תלמה ילין, 
של  במעמד  בצה”ל  מלא  שירות  והשלים  ירושלים,  למוסיקה  המרכז  של  הצעירים  הנגנים  יחידת 
עם  וניגן  ובאירופה,  סין  ישראל,  בארה”ב,  ובתזמורות  בפסטיבלים  הופיע  טיבי  מצטיין”.  “מוסיקאי 
התזמורת הקאמרית אורפיאוס בניו יורק, תזמורת הרדיו הנורבגית, הפילהרמונית של ברגן )נורבגיה(, 
על  ונמנה  ובחו”ל  בארץ  שונות  ומלגות  בפרסים  זכה  הוא  ואחרות.  מזרח-מערב  הדיוואן  תזמורת 
בארה”ב.  ללימודים  מיוחדת  ובמלגה  בארץ  בלמודיו  אמריקה-ישראל  התרבות  קרן  מלגות  מקבלי 
טיבי הוא המייסד והמנהל האמנותי של הפרויקט הקאמרי הישראלי, ולאחרונה מונה לקלרניתן ראשון 

.Selmer Paris .בקאמרטה הישראלית, ירושלים. מקיץ 2010 טיבי הוא אמן מייצג של חברת


