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לזכרה של מרינה בונדרנקו
בחסות יבגני קיסין

In memory of Marina Bondarenko
Under the patronage of Evgeny Kissin

Thursday, August 11th 2022, 20:00
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Evens Hall

אולם אוונס

Concert in Memory of
Dr. Isaac Horowitz
קונצרט לזכר
ד"ר יצחק (איציק) הורוביץ
J. S. Bach
Prelude and Fugue in B flat Minor WTC I, BWV 867
Roi Eden, Israel
J. Haydn
Sonata in F Major Hob. XVI:23
Allegro moderato
Adagio
Finale - Presto
Sven Brajković, Croatia
L. v. Beethoven
Bagatelles Op. 126 Nos. 1,2,4
David Margalit, Israel
F. Chopin
Ballade No. 1 in G Minor op. 23
Yoav Roth, Israel
-Intermission-

R. Schumann
Fantasie In C Major, Op. 17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
Tom Zalmanov, Israel
F. Chopin
Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52
Galina Nikolin, Serbia
F. Chopin
Etudes Op. 25 Nos. 1,10,11,12
Lior Lifshitz, Israel

.חי כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר- מהדמויות הבולטות והחשובות ביותר של תל,איציק
.חי מיום הקמת העמותה ועד לכתו בטרם עת-היה מעמודי התווך המשמעותיים של תל
 בשדה בוקר ולאורך כל, כפר בלום,חי- בכפר גלעדי תל,הוא היה גזבר העמותה ותמיד תמיד עשה הכל בשבילנו
. מעבר להכל היה חבר אהוב של כולנו.השנים
.יהיה זכרו ברוך
שרה להט
יו"ר תל חי כיתות אמן בינלאומיות לפסנתר
Itzik — as Dr. Isaac Horowitz was known to his friends — had been among the prominent and most
important figures of Tel-Hai international Piano Masterclasses. An enthusiastic music lover, he was
one of the significant supporting pillars of Tel-Hai from the very establishment of our non-profit
organization till his untimely passing.
Itzik served as treasurer of our organization and assisted in every facet of our activity in Kfar Giladi,
Kfar Blum, and in Sde Boker. Above all, he was a beloved and caring friend to all of us.
May his memory be for blessing.
Sara Lahat
Chair, Tel-Hai International Piano Master Class

: לפרטים.46  ובעלת אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף,חי כיתות אמן בינ"ל לפסנתר הינה עמותה ללא מטרת רווח-תל
info@masterclasses.org.il
Tel-Hai International Piano Master Classes is a non-profit organization and is approved by the Israeli income
tax authority, section 46
For details: info@masterclasses.org.il
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