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היצירות:

שומאן –אדאג'יו ואלגרו אופ' 70
Schumann – Adagio & Allegro Op 70

שוברט – ארפג'יונה סונטה בלה מינור ד. 821
Shubert – Arpeggione Sonata in A Minor, D 821

Allegro Moderato
Adagio

Allegretto

מנדלסון – שלישיית פסנתר מס' 1  ברה מינור אופ' 49
Mendelsshon – Piano Trio No. 1 in D Minor op 49

Molto allegro agitato
Andante con moto tranquillo

Scherzo: Leggero e vivace
Allegro assai appasionato

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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אילן רכטמן

התזמורת  עם  לראשונה  הופיע  רכטמן  אילן  והמלחין  הפסנתרן 
הפילהרמונית הישראלית בגיל 11, כאשר ניגן את הקונצ`רטו לפסנתר 

מס. 20 ברה מינור של מוצרט. 

המלכותית  התזמורת  לונדון,  של  הסימפונית  עם  כסולן  הופיע  הוא 
הדנית, הסימפונית של ניו-זילנד, הסימפונית של פיטסבורג, הסימפונית 
של סן-דיאגו, תזמורת העולם החדש, תזמורת בוסטון-פופס ועוד. כנגן 
רסיטלים וקונצרטים של מוזיקה קאמרית, אילן רכטמן הופיע בכ-40 מדינות מסביב לעולם, ומעל 
ל-80 ערים בארה"ב, בכל אולמות הקונצרטים החשובים. הוא הופיע עם אומנים כמו יו-יו מה, רביעיית 
סט. לורנס, גיא בראונשטיין, מאט חיימוביץ`, ולארה סט. ג`ון. כמו כן הופיע כסולן וכמעבד עם קבוצת 
הריקוד של מרק מוריס. בין ההופעות החשובות שלו ניתן לציין את הופעתו עם יו-יו מה בסיבוב הופעות 

שכלל את טקס הפתיחה לאליפות העולם בכדורגל, טוקיו, ב- 2002.

רכטמן זכה במספר פרסים, ביניהם פרס נורי באמצעות קרן התרבות אמריקה-ישראל בניו-יורק, פרסי 
קליירמונט ושפירא בישראל, ובמדליית הכסף בתחרות הפסנתר הבינלאומית הראשונה בסן-אנטוניו. 

במספר  חמישים  מאה  מעל  מיצירותיו,  חלק   .9 בגיל  כבר  מוזיקה  לכתוב  החל  רכטמן  כמלחין, 
עבור  ובנוסף  מאזל,  ולורין  מאטה  זובין  מאסטרו  ע"י  שהוזמנו  כאלו  גם  נמנות  שונים,  ולהרכבים 
פסטיבל המוזיקה צ`אטאקווה )פסטיבל המוזיקה הותיק בארה"ב( לרגל חגיגות 125 שנים לפסטיבל.  
המתעמלת נטשה ליוקין השתמשה ביצירתו של רכטמן "ואריאציות על עיניים כהות" כאשר זכתה 

במדליה במשחקים האולימפיים 2008 בתרגיל הקרקע שלה. 

דו-אסטדו סאו- הופיע כסולן עם התזמורת הסימפונית  אילן רכטמן שהה שבע שנים בברזיל, בה 
פאולו, הסימפוניות קמפינס וריבראו-פרטו, וכמו כן שימש כמנהל של סדרת המוזיקה הקאמרית "אום 
סרטו אולהר" בסאו-פאולו. בין ההופעות הקאמריות בהן נטל חלק בזמן שהותו שם ניתן לציין את 
מסע ההופעות בדרום-אמריקה שערך עם הכנר דניאל גוודס. כמלחין בברזיל, רכטמן כתב בין השאר 
מוזיקה לטלנובלה "אספרנסה" אשר הגיעה לכחצי מיליארד צופים ברחבי העולם. רכטמן גם החזיק 
במשרת המנהל של תחרות הפסנתר הבינלאומית ע"ש וילה-לובוס. כיום מחלק רכטמן את זמנו בין 

יפן, המזרח הרחוק וישראל.

לידיה באיך | Lidia Baich – כינור

של  ידועה  ממשפחה  שבאה  לאם  פטרבורג  בסט.  נולדה 
מוסיקאים ולאב צ'לן אוסטרי. בהיותה בת ארבע ביקשה ללמוד 
של  ראשון  כנר  סבה,  היה  שלה  הראשון  והמורה  בכינור  נגינה 
תזמורת מרינסקי. בהיותה בת שמונה זכתה לראשונה בתחרות 

בינלאומית לכנרים צעירים.

לידיה נחשבת כיום לכישרון יוצא דופן בסצנת הכנרים הצעירים של זמננו.

בינלאומית  תחרות   ,Grand Prix d'Eurovision ב  זכתה  עשרה  שש  בת  בהיותה   ,1998 בשנת 
השופטים  חבר  יו"ר  מנוחין,  יהודי  ע"י  והוכתרה  מופלאה,  נגינה  תצוגת  תוך  ביותר,  מהנחשבות 

כ"מוזיקאית השנה" באירופה.

בעקבות הכתרתה זו החלה לידיה בקריירה מלהיבה של הופעות ברסיטלים וקונצרטים עם התזמורות 
החשבות ביותר בעולם וניגנה תחת שרביטם של גדולי המנצחים.

בשנת 2002 הוזמנה אישית ע"י לורין מאזל ללות את הזמר אנדריאה בוצ'לי בסיבוב הופעות עולמי.

משנת 1990 הייתה לידיה תלמידתו של פרופ' בוריס קושניר בקונסרבטוריון של וינה, וכיום, בין שער 
עיסוקיה היא משמשת בו כמורה לכינור.

לידיה מנגנת בכינור שנבנה ע"י  Joseph Guarnerius del Gesu' בשנת 1772 והוענק לה מטעם 
הבנק הלאומי של אוסטריה.

קיארה אנדרל | Ghiara Enderle – צ'לו. 

עברה  וילדותה  מוסיקאים  של  למשפחה  בציריך   1992 בשנת  נולדה 
עליה במסעות סביב העולם עם הוריה שהיו חברים ברביעיית כלי קשת.

נמנו  מוריה  ובין  מאוד  צעיר  בגיל  בץ'לו  בנגינה  לימודיה  את  החלה 
תומאס גרוזנבאכר בציריך, ג'נס פיטר מיינץ בברלין וסטיבן ישראליס.

זוכת הפרס הראשון בתחרויות היוקרתיות לצ'לו "לוטוסלבסקי" בוורשה 
ו"פייר פוארנייה" בלונדון.

מוזמנת להופיע כסולנית בתזמורות כגון ה"פילרמוניה אורקסטרה" של 
לונדון, הפילהרמונית – קאמרית של פוטסדאם, התזמורת הקאמרית של מינכן, תזמורת הטונאלה 
של ציריך והפילהרמונית של וורשה. בנוסף מופיעה ברסיטלים ובהרכבים של מוסיקה קאמרית בכל 

רחבי העולם.

כמנהלת  ומשמשת  הקאמרית  המוסיקה  בעיקר  המוסיקה,  בתחומי  לקהילה  תורמת  קיארה 
פסטיבל                           של  מייסדת  וחברה  בציריך   "Musik in Morgental" הקונצרטים  סדרת  של  האמנותית 

"Cello Springs Festival" ב "Yellow Springs" שבארה"ב. 

."Carmina Quartet" החל בשנה זו קיארה חברה ברביעיית המיתרים המתחדשת


