תזמורת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל-אביב
מנצח :אורי רייסנר

ערב בפראג

יום ה'19:30 ,16.7.2015 ,
אולם קלרמונט ,ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה אוניברסיטת ת"א
Marinarella Concert Overture Julius Fucik
הפתיחה "מרינרלה"
The Noon Witch Antonin Dvořák
עיבוד Eric Somers :מכשפת הצהריים  -פואמה תזמורתית
The Moldau Bedrich Smetana
עיבוד John Cavacas :המולדבה ,מתוך "מולדתי"
הפסקה
Šárka Overture Zdenek Fibich
עיבוד Wil van der Beek :הפתיחה לאופרה "שרקה"
Bohemia: Rhapsodie für Blasorchester Josef Jiskra
בוהמיה :רפסודיה לתזמורת
Finale from Symphony No. 9 Antonin Dvořák
עיבוד W.G.Leiszen :פינאלה מתוך סימפוניה מס' " 9מן העולם
החדש"

האזנה ערבה

התזמורת
תזמורת אגודת הסטודנטים הוקמה ב 2007-במטרה להוות בית מוסיקלי לסטודנטים באוניברסיטת ת"א ממגוון
הפקולטות השונות  .רפרטואר התזמורת מורכב מיצירות קלאסיות לצד חומר עכשווי .התזמורת הופיעה במקומות
שונים בארץ ,ערכה מספר רב של הופעות באוניברסיטה ואף הצטלמה לסרט הישראלי "דקדוק פנימי" .במרץ 2012
אירחה התזמורת את תזמורת כלי הנשיפה של אוניברסיטת אוקספורד .לתזמורת קונצרט בסוף כל סמסטר
וקונצרטים מיוחדים אחרים.
המנצח
אורי רייסנר ,בוגר האקדמיה למוסיקה ע"ש רובין באוניברסיטת ת"א ,משמש מנצח התזמורת מאז הקמתה .אורי
עובד בקונסרבטוריון העירוני בנתניה בו הוא מנהל את פרויקט "ביה"ס המנגן" ,מלמד נגינה בקרן ומנצח על תזמורות
כלי נשיפה של ילדים ונוער.
חברי התזמורת
פיקולו

קלרינט במי במול

בסון

חצוצרה

טרומבון

הדס יברכיהו

לירון מנדלסון

דני הבוט

אביב שגיא

אורי דגן

חליל צד

קלרינט

סקסופון אלט

אדם פולק

יונתן אורן

אילה ברודץ'

אייל קורנפלד

אביב שוורץ

ליגל לקובסקי

יניב ליברמן

אלה ליאון

דרור מנשה

יונתן מילוא

תמר פלדשטיין

נועם פתאל

אנה שפלנסקי

יונתן ששון

ימה אנין-אמינוף

קרן יער

תומר עזרא

הילה ארדיטי

משכית הנדלר

מיכאל אומנסקי

יונתן לנמן

טובה

נטע בר-חיים

נאוה אמינוף

סער בן שמאי

ליאת חסיד

ישראל שורק

אבוב

נעמה עדן

שני ניסמן

בריטון

כלי הקשה

עופר קליין

רקפת זימן

סקסופון טנור

אורי מור

נועם שוורץ

קלרינט בס

יובל טריפמן

מיכאל קלוץ

עידן פלש
עמוס עין-גל

חן בר-חיים
עדי ליכטנשטיין

הצטרפו לרשימת התפוצה של התזמורת כדי לקבל עדכונים על קונצרטים עתידיים.
להצטרפות ,שלחו מייל לכתובתtau.band@gmail.com :
TAU Wind Band

| www.tauwindband.com

