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 :3102-0222רחל גלעין: רשימת ביצועים בין השנים 
 

 מקום הביצוע הרכב המבצעים שם היצירה שנה ותאריך

0222 

הרכב קאמרי: קבוצת  נסאדיסקונסונ 30.2.3222
, מנצחת: מוסיקה נובה

 קונסטנציה גורצי

 אביב-מוזיאון תל
 )ביאנלה(

אנסמבל אקו, מנצחת:  נסאדיסקונסונ 3222יוני 
 ורצי קונסטנציה ג

 , גרמניהברלין
 
 

0221 

קול ופסנתר )קול: רונה  נעימות שחורות 20.11.3221
 ישראל(

 מיינץ, גרמניה

0223 

 מיינץ, גרמניה חליל, קרן ופסנתר התמודדות 20.11.3222

ט )בכורה(אספר מעשה  20.11.3222 לֶּ טנור וכלי נגינה  בֶּ
 מתקופת הבארוק

 מיינץ, גרמניה

ו עוד מלחמה ולא ילמד 20.11.3222
 )בכורה(

 סופרן, קרן ופסנתר
-)קול: רונה ישראל

 (קולת

 מיינץ, גרמניה

 מיינץ, גרמניה פסנתרים וכלי הקשה 3 התנפצות ים הקרח 20.11.3222

0222 

 ולא ילמדו עוד מלחמה 32.1.3222
 )בכורה ישראלית(

סופרן, קרן ופסנתר 
-)קול: רונה ישראל

 (קולת

 עין השופט

סופרן, קרן ופסנתר  ילמדו עוד מלחמהולא  30.1.3222
-)קול: רונה ישראל

 (קולת

ירושלים 
 )אתנחתא(

ט )בכורה 32.2.3222 לֶּ  אספר מעשה בֶּ
 (ישראלית

טנור וכלי נגינה 
 מתקופת הבארוק

 תל אביב

ט  33.2.3222 לֶּ טנור וכלי נגינה  אספר מעשה בֶּ
 מתקופת הבארוק

ירושלים 
 )אתנחתא(

 רביעית מיתרים ורה(לזכר אמתי )בכ 32.2.3222
 רביעיית כרמל

 תל אביב 

קול ופסנתר )קול: רונה  נעימות שחורות 32.2.3222
 (קולת-ישראל

 תל אביב

ט  32.2.3222 לֶּ טנור וכלי נגינה  אספר מעשה בֶּ
 מתקופת הבארוק

 תל אביב

סופרן, קרן ופסנתר  ולא ילמדו עוד מלחמה 32.2.3222
-)קול: רונה ישראל

 (קולת

 תל אביב

פוגה לרביעיית מיתרים  32.2.3222
 )בכורה(

רביעית מיתרים 
 רביעיית כרמל

 תל אביב

 רביעית מיתרים תילזכר אמ 32.2.3222
 רביעיית כרמל

 חיפה

קול ופסנתר )קול: רונה  נעימות שחורות 32.2.3222
 (קולת-ישראל

 חיפה

ט  32.2.3222 לֶּ טנור וכלי נגינה  אספר מעשה בֶּ
 מתקופת הבארוק

 חיפה
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סופרן, קרן ופסנתר  ולא ילמדו עוד מלחמה 32.2.3222
-)קול: רונה ישראל

 (קולת

 חיפה

פוגה לרביעיית מיתרים  32.2.3222
 )בכורה(

רביעית מיתרים 
 רביעיית כרמל

 חיפה
 

קונצ'רטו לכלי הקשה  –חן  10.0.3222
 ולהרכב קאמרי )בכורה(

חן צימבליסטה 
וקבוצת מוסיקה 

נובה, מנצח: רנטו 
 טהריבול

 אביב-מוזיאון תל

0222 

סופרן, קרן ופסנתר:  ולא ילמדו עוד מלחמה 32.2.3220
אנסמבל אוניסון  
-)קול: רונה ישראל

 קולת(

 ירושלים

0222 

 אנסמבל המאה  סימפוניה קאמרית )בכורה( 12.21.3220
, מנצח: 31 -ה

 ניקולאס קארתי 

 מוזיאון תל אביב 

 אנסמבל המאה  (סימפוניה קאמרית )בכורה 10.21.3220
, מנצח: 31 -ה

 ניקולאס קארתי 

 ירושלים  

קול ופסנתר: קול:  נעימות שחורות  20.22.3220
קולת, -רונה ישראל

פסנתר: אירנה 
 פרידלנד 

 אוניברסיטת חיפה

 מיינץ, גרמניה אבוב: מאתיו פיסמן נעימה לאבוב )בכורה( 13.11.3220

 ת פסנתר שלישיי טריו אנרגיקו  )בכורה( 13.11.3220

"Trois Femmes" 
 מיינץ, גרמניה

0222 

אתהלך בארצות החיים  20.22.3220
לסופרן ולהרכב קאמרי 

 )בכורה(

צבי, סופרן; -אווה בן
אורית אורבך, 
קלרינט; גלעד 

הילדסהיים, כינור; רז 
כהן, צ'לו ואלן 

 שטרנפילד, פסנתר

 ירושלים, אתנחתא

טריו אנרגיקו )בכורה  20.22.3220
 (ישראלית

שלישיית פסנתר: 
גלעד הילדסהיים, 
כינור; רז כהן, צ'לו 

ואלן שטרנפילד, 
 פסנתר

 תל אביב

נעימה לאבוב )בכורה  20.22.3220
 ישראלית(

 תל אביב  אבוב: מאתיו פיסמן

אתהלך בארצות החיים  20.22.3220
 לסופרן ולהרכב קאמרי 

צבי, סופרן; -אווה בן
אורית אורבך, 
קלרינט; גלעד 

, כינור; רז הילדסהיים
כהן, צ'לו ואלן 

 שטרנפילד, פסנתר

 תל אביב 
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דיבוק לקלרינט סולו  20.22.3220
 )בכורה(

אורית אורבך, 
 קלרינט

 תל אביב 

 שלישיית פסנתר  טריו אנרגיקו  20.20.3220

"Trois Femmes" 
 דיסלדורף, גרמניה

0222 

 תל אביב מתיו פיסמן נעימה לאבוב 20.21.3220

 תל אביב אנסמבל מיתר טריו אנרגיקו  20.21.3220

 חיפה מתיו פיסמן נעימה לאבוב 20.21.3220

 חיפה אנסמבל מיתר טריו אנרגיקו  20.21.3220

 ירושלים מתיו פיסמן נעימה לאבוב 20.21.3220

 ירושלים אנסמבל מיתר טריו אנרגיקו  20.21.3220

 מיינץ, גרמניה  מתיו פיסמן נעימה לאבוב 10.23.3220

0222    

נעימות שחורות לקול  10.3.3222
 ופסנתר

 שטוקהולם, שבדיה סטינה האנסון, קול

סונטת האור לכינור  7.5.2009
 )בכורה(ופסנתר 

 , כינור:ויידמןורה 
  , פסנתרקרסובסקיע.

 תל אביב

אתהלך בארצות החיים  7.5.2009
 לסופרן ולהרכב קאמרי

צבי, סופרן; -אווה בן
אורית אורבך, 

ט; גלעד קלרינ
הילדסהיים, כינור; דן 

וינטיין, צ'לו ואלן 
 שטרנפילד, פסנתר

 תל אביב 
 
 

אורית אורבך,  דיבוק לקלרינט סולו  0.0.3222
 קלרינט

 תל אביב

שלישיית פסנתר:  טריו אנרגיקו  7.5.2009
גלעד הילדסהיים, 
כינור; דן וינשטיין, 

צ'לו ואלן שטרנפילד, 
 פסנתר

 תל אביב

טת האור לכינור סונ 11.5.2009
 ופסנתר 

ורה ויידמן, כינור: 
 ע.קרסובסקי, פסנתר

 ירושלים, אתנחתא

נעימות שחורות לקול  10.0.3222
 ופסנתר

 שטוקהולם, שבדיה סטינה האנסון, קול

סונטת האור לכינור  32.0.3222
 ופסנתר

 שטוקהולם, שבדיה סמי שטלהמר,כינור

 שלישיית פסנתר: טריו אנרגיקו 32.0.3222
 מי שטלהמר, כינורס

 לו', צאיסבל בלומה

 שטוקהולם, שבדיה

אספר מעשה בלט לקול   2.2.3222
 והרכב קאמרי

קולת, -רונה ישראל
קול. אמיר בקמן, 
 אבוב. מירי זינגר,

-צמבלו. אורית מסר
 יעקובי, צלו.

 תל אביב

 תל אביב מירי זינגר, צמבלו.  לזכר מתיו )בכורה( 2.2.3222
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ו לקלרינט, ויולה טרי 10.13.3222
 ופסנתר

גלאד הראל, קלרינט 
יורם מיוחס, ויולה 
ברנינה גליקסמן, 

 פסנתר

 אור יהודה

טריו לקלרינט, ויולה  19.12.2009
 ופסנתר

גלאד הראל, קלרינט 
יורם מיוחס, ויולה 
ברנינה גליקסמן, 

 פסנתר

 תל אביב
 

31.13.3222 
 

טריו לקלרינט, ויולה 
 ופסנתר

גלאד הראל, קלרינט 
יורם מיוחס, ויולה 
ברנינה גליקסמן, 

 פסנתר

 ירושלים, אתנחתא

0211    

 קול קורא במדבר 10.3.3211
 לכינור ופסנתר

סמי סטהלהמר, 
 כינור

 מיכל טל, פסנתר
 בכורה עולמית

 תל אביב
 

 יחיד 10.3.3211
 לו סולו'לצ

 לו'צבי פלסר, צ
 בכורה עולמית

 תל אביב

 נעמות שחורות 10.3.3211
 נתרלקול ופס

 קולת-רונה ישראל
 קול, 

 מיכל טל פסנתר

 תל אביב

 סונתת האור 10.3.3211
 לכינור ופסנתר

 סמי סטהלהמר כינור
 מיכל טל פסנתר

 תל אביב

 קול קורא במדבר 31.3.3211
 לכינור ופסנתר

 סמי סטהלהמר כינור
 מיכל טל פסנתר

 ירושלים,
 אתנחתא

 נעמות שחורות 3.2.3211
 לקול ופסנתר

 סון, קולסטינה האנ
 מיכל טל, פסנתר

 שטוקהולם, שבדיה

 קול קורא במדבר 2.2.3211
 לבינור ופסנתר

 סמי סטהלהמר כינור
 מיכל טל פסנתר

 שטוקהולם, שבדיה

 יחיד 2.2.3211
 לו סולו'לצ

 שטוקהולם, שבדיה לו'איסבל בלומא צ

 טריו אנרגיקו 2.2.3211
 לשלישיית פסנתר

 סמי סטהלהמר כינור
 ול'איסבל בלמא צ

 מיכל טל פסנתר

 שטוקהולם, שבדיה

שלישיה לקלרינט, לוויולה  10.2.3211
 ולפסנתר 

אורית אורבך, יורם 
מיוחס ואלן 
 שטרנפילד

הספריה הלאומית 
 ירושלים

רביעיית  –מאהלריינה  10.2.3211
 פסנתר, בכורה עולמית

גלעד הילסהיים, יורם 
מיוחס, דן וינשטיין 

 ואלן שטרנפילד

הספריה הלאומית 
 ירושלים

הספריה הלאומית  אורית אורבך  דיבוק לקלרינט יחיד 10.2.3211
 ירושלים

שלישיית  –טריו אנרגיקו  10.2.3211
 פסנתר

גלעד הילסהיים, דן 
וינשטיין ואלן 

 שטרנפילד 

הספריה הלאומית 
 ירושלים

2013    

שלישיית  –טריו אנרגיקו  30.21.12
 פסנתר

סמי סטהלהמר, 
איסמבל בלומה 

פליציה בלומנטל, תל 
 אביב 
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 רה יצחקי ועפ

שלישיית  –טריו אנרגיקו  30.21.3212
 פסנתר

סמי סטהלהמר, 
איסמבל בלומה 

 ועפרה יצחקי 

 -קונצרט אתנחתא 
 הנרי קראון, ירושלים

 


