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רשימת יצירות מאת רחל גלעין
יצירות לתזמורת:


קונצ'רטו לתזמורת קאמרית ()1984
לחצו להאזנה



מעגלים (( )1986תזמורת סימפונית) .מ.מ.י1988 *.



קונצ'רטו לשני פסנתרים ולתזמורת ( .)1988מ.מ.י1992 .
לחצו להאזנה



ממעמקי אור וחושך (( )1991כלי הקשה ותזמורת כלי קשת) .מ.מ.י1992 .
לחצו להאזנה



סימפוניה מספר ( )1996( 1פרק שני ,אנדנטה למנטוזו ,הוקדש לזכר יצחק רבין).
מ.מ.י1996 .



סימפוניה מספר  .)1998( 2מל"י** 2000

יצירות קוליות:


משיר השירים (( )1986קול סופרן והרכב קאמרי) .מילים :שיר השירים ,תרגום
לשפה השבדית
לחצו להאזנה



נעימות שחורות (( )1992קול אלט ופסנתר ,גירסה לקול סופרן ולפסנתר.)2004 ,
מילים בגרמנית :אלזה לסקר-שילר מ.מ.י1996 .



ונגינותי ננגן (( )1993מקהלה מעורבת א-קפלה בת  16קולות) .מילים :ישעיהו פרק
ל"ח פסוקים  .20-10מ.מ.י1994 .



אספר מעשה בֶּ לֶּ ט (( )2002קול טנור והרכב בארוקי קטן) .מילים בעברית :אלעזר
בר-יהודה ,וורמס (גרמניה ,נכתב בשנת  .)1197מל"י ()2002



ולא ילמדו עוד מלחמה (( )2003קול סופרן ,קרן ופסנתר) .מילים בעברית :ספר
ישעיהו ומגילת איכה .מל"י ()2003
לחצו להאזנה
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אתהלך בארצות החיים (( )2006קול סופרן ,קלרינט ,כינור ,צ'לו ופסנתר) .מילים
בעברית :ספר תהלים מל"י 2006
לחצו להאזנה



לא ישא גוי אל גוי חרב ( 8( )2008זמרים והרכב קאמרי גדול) .מילים מאת נלי
זק"ש בתרגום לעברית ,קדיש וספר ישעיהו בעברית .מל"י 2008



תפילה חדשה (( )2014קול סופרן ,כינור ,צ'לו ולפסנתר) .מילים בעברית מתפילת
יום כיפור .מ.מ.י 2015

יצירות קאמריות:


התנפצות ים-הקרח (( )1984שני פסנתרנים ושני נגני כלי הקשה) .מ.מ.י1988 .



התמודדות (( )1988חליל ,קרן ופסנתר)



דיסקונסונאנס (( )1989הרכב קאמרי גדול)
לחצו להאזנה



שלישיה לקלרינט ,לוויולה ולפסנתר ( .)1990מ.מ.י1998 .



לזכר אמתי (( )2000רביעיית מיתרים) .מל"י 2000



חן – קונצרטו לכלי הקשה ולהרכב קאמרי ( .)2001מוקדש לחן צימבליסטה .מל"י
2002
לחצו להאזנה



פוגה לרביעיית מיתרים ( .)2004מל"י 2004



סימפוניה קאמרית (( )2005הרכב קאמרי גדול) .מ.מ.י 2015



טריו אנרג'יקו (( )2006כינור ,צ'לו ופסנתר) .מל"י 2006



סונטת האור ,סונטה מספר  1לכינור ולפסנתר ( )2009מל"י 2009



קול קורא במדבר ,סונטה מספר  2לכינור ולפסנתר ( .)2010מ.מ.י 2015



מאהלריאנה (( )2011כינור ,ויולה ,צ'לו ופסנתר) .מ.מ.י 2015
לחצו להאזנה

יצירות לכלי סולו:


קינת הקרן ()1988



משחקים וקונטרפונקט (( )1989פסנתר)



אפרודיטה (( )1990חליל) .מל"י 2005
לחצו להאזנה
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וריאציות על שנים-עשר ( )1991כינור
שיר לאבוב ()2005
לחצו להאזנה



דיבוק (( )2006קלרינט)



לזכר מת'יו () )2009צ'מבלו)



יחיד (( )2010צ'לו) .מ.מ.י 2015
לחצו להאזנה



סונטה לפסנתר ( )2019(Iפסנתר)
לחצו להאזנה
לחצו להאזנה (חגי יודן)

יצירות סטודנטיאליות:


אימפרוביזציה לפסנתר ()1982



ממעמקים (( )1982הרכב קאמרי)



חידות לוהטות (( )1983מקהלה מעורבת א-קפלה) .מילים בגרמנית מאת נלי
זק"ש



יצירה לתזמורת  1983מוקדשת לזכר אמיל גרינצוויג ,שנהרג בהפגנה למען
השלום בשנת 1983

מאמרים:


בחיפוש אחר תשובה ()1992



בשאיפה אל האוניברסלי ()1996

* .מ.מ.י = .המכון למוזיקה ישראלית
** .מל"י = המרכז למוזיקה ישראלית ,איגוד הקומפוזיטורים
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