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החצוצרן מהטובים בעולם פרנסיסקו "פאצ'ו" פלורס מגיע לישראל!
פאצ'ו הוא הזוכה בפרס הראשון בתחרות  , Maurice Andréהתחרות החצוצרה החשובה
ביותר בעולם ,וכן זוכה הפרס הראשון בתחרות הבינלאומית "פיליפ ג'ונס" ”“Philip Jones
וזוכה פרס ראשון בתחרות הבינלאומית "."Citta di Porcia
קראקס שבוונצואלה התפרסמה יותר מכל עיר
אחרת בעולם הודות לתוכנית המדהימה "אל
סיסטמה" ("השיטה") ,שבה נערים ונערות
נאספים מהרחוב ומעולם הפשע אל לימודי
באו
המוזיקה .לאורך שנות קיומה
מ"השיטה" מיטב המנצחים והסולנים בעולם .אנו
גאים לארח בסדרה זו את אחד מאותם סולנים
גאונים ,וירטואוז עוצר נשימה ,נגן החצוצרה פצ'ו
פלורס שבזכות כישרונו הוענק לו ,בין השאר,
חוזה הקלטות עם חברת דויטשה גרמופון.
אליו יצטרף סולן החצוצרה הנפלא שלנו,
גיא שריג בנגינת הקונצ'רטו לשתי חצוצרות מאת
ויוולדי .עוד בתוכנית ,הסימפוניה הנפלאה של
מוצרט" ,סימפוניית פראג".
גיא שריג בוגר בית הספר ע"ש תלמה ילין וזוכה
מלגות קרן תרבות אמריקה-ישראל .למד
אצל צ'רלס גורהם וברנרד אדלשטיין בבית
הספר למוזיקה של אוניברסיטת אינדיאנה,
ארה"ב .בתום לימודיו היה שריג חבר בתזמורת הפילהרמונית של הונג קונג ועם חזרתו
ארצה שימש כחצוצרן ראשון בתזמורת הסינפונייטה באר שבע .ב 1998-הצטרף לחמישיית
המתכת הישראלית ועמה הוא מופיע עד היום בתוכניות שונות בארץ ובעולם.
הסדרה מספר  2של התזמורת הקמרית הקיבוצית יוצאת לדרך ב  .24/11/17מנהל
האומנותי של התזמורת ,קריסטיאן לינדברג שנחשב גם הוא לאחד מנגני הטרומבון הטובים
בעולם מגיע משוודיה לנצח על הסרה.
קריסטיאן יארח את פאצ'ו ויחד עם גיא שריג מובטח לכם קונצרט מלא בעוצמה ורגש.
מנצח :כריסטיאן לינדברג
סולנים :פצ'ו פלורס ,גיא שריג –חצוצרות

בתכנית:
אלבר רוסל :קונצ'רטו לתזמורת קטנה אופ34.
ויוולדי :קונצ'רטו לשתי חצוצרות ולתזמורת
לינדברג :אקבנק בונקה לחצוצרה ולתזמורת
גילי אברנאל :פרלוד לתזמורת קאמרית  -יצירה חדשה מביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטה
מוצרט :סימפוניה מס  38ק' " ,504פראג"
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