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J. K. Mertz (1806-1856) 
Deutsche Weise for Two Guitars  
 
Erez Saban (Music, B.A.) – Guitar  
Reshit Bloch (Music, B.A.) – Guitar 
 

 )1806-1856( י.ק. מרץ
 גיטרות נעימה גרמנית לשתי

       
 גיטרה –(מוזיקה, ב.א.)  ארז סבן

 גיטרה – (מוזיקה, ב.א.) ראשית בלוך 
 
 

Mélanie Bonis (1858-1937) 
Suite en forme de valses for piano duet (1898) 
   V. Interlude et Bacchanale 
 
Samar Jbara (Music & Hebrew Literature, B.A.) – 
Piano  
Hadar Roth (Music, B.A.) - Piano 
 

 )1858-1937( מלני בוניס
 )1898סוויטת פרקי ואלס לפסנתר בארבע ידיים (

 . אינטרלוד ובכחנאלה5   
 

  פסנתר –, ב.א.) וספרות עברית  המוזיק( סמר ג'בארה
 פסנתר –הדר רוט (מוזיקה, ב.א.) 

 
 

Robert Schumann (1810-1856) 
Polonaise for Piano Duet, RSW Anh. G1 (1828) 
 
Shiri Stern (Music, B.A.) - Piano 
Yonatan Lipnick (Music, B.A.) - Piano 
  

 )1810-1856רוברט שומאן (
 )Anh. G1 )1828לפסנתר בארבע ידיים מתוך  2פולונז מס' 

 
 פסנתר -שירי שטרן (מוזיקה, ב.א.) 

 פסנתר -(מוזיקה, ב.א.)  יונתן ליפניק
 
 

Franz Schubert (1797-1828) 
Sonata in B-flat for Piano Four Hands, D. 617 (1818) 

I. Allegro moderato 
 
Shoham Bagno (Music, B.A.) – Piano 
Avigayil Gedalyovich (Music, B.A.) – Piano  

    )1797-1828פרנץ שוברט (
 )1818( 617לפסנתר בארבע ידיים, ד.  סונטה בסי במול מג'ור

 אלגרו מודראטו –פרק ראשון      
 

 פסנתר –ה, ב.א.) מוזיק( שהם בגנו
  פסנתר –ה, ב.א.) מוזיק( גדליוביץ'  אביגיל

 
 

W. A. Mozart (1756-1791) 
Sonata for Piano and Violin in E minore, K. 304 (1778) 

II. Romanza (Très calme) 
 
Efrat Orbach (Music, B.A.) 
Rut Chen (Music, B.A.) 
 

 )1756-1791ו.א. מוצרט (
 )1778( 304במי מינור ק.  לפסנתר וכינורסונטה       
 אלגרו –ראשון פרק       

 
  כינור –ה, ב.א.) מוזיק( אפרת אורבך

 פסנתר - ה, ב.א.)מוזיק(( רות חן
 
 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Sinfonia from L’incoronazione di Dario RV719 (1716) 
 
Allegro – Andante e pianissimo – Presto 
 
 
Henry Purcell (1659-1695) 
From the incidental music to Abdelazar (1695) 
Overture – Hornpipe – Rondeau 

 
The Bar-Ilan Campus Chamber Orchestra 
Leader: Arye Zmora (Middle-Eastern History, B.A.) 

 )1678-1741אנטוניו ויולדי (
 )1716רי"ו ( 719סינפוניה מתוך "הכתרת דריווש" 

 
 פרסטו –אנדנטה אה פיאניסימו  –אלגרו 

 
 

 )1659-1695הנרי פרסל (
 )1695אלעזר" (-מתוך המוזיקה למחזה "עבד

 רונדו -הורנפייפ  –אוברטורה 
 

 אילן -התזמורת הקאמרית של בר
 מוביל: אריה זמורה (היסטוריה של המזרח התיכון, ב.א.)

 

 
  



 The Bar-Campus Chamber Orchestra אילן-התזמורת הקאמרית של בר

 First Violins כינור ראשון:
 Arye Zmora (Middle-Eastern History, B.A.) אריה זמורה (היסטוריה של המזרח התיכון, ב.א.)

Ateret Wurzberg (Engineering, B. A.) 
Aiana Ruimy (Biology, B.A.) – violin 

 עטרת וירצברג (הנדסה, ב.א.)
 כינור –) ביולוגיהעיינה רומי (

  
  

 Second Violins כינור שני:
 Efrat Frommer (M.A. in Music) מוזיקה)מ.א.באפרת פרומר (

 Judith Fiszlinski (Psychology and Biology) פיזלינסקי (פסיכולוגיה ומדעי החיים, ב.א.)יהודית 
  

 
 Viola ויולה

 Mor Vered (Computer Science, PhD) מור ורד (מדעי המחשב, תואר שלישי)
  

 
 Cello צ'לו

 Esti Schwarz אסתי שוורץ
 Dr. Shmuel Even-Zohar (Center for IT & IS) זהר (המרכז לתשתיות תקשוב)-ד"ר שמואל אבן

  
 

 Keyboard מקלדת
 Yaakov Bodokh (Music & Optometry, B.A.) יעקב בודוך (מוזיקה ואופטומטריה, ב.א.)

  
 בהדרכתו ובהובלתו של ד"ר יואל גרינברג


