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שנים  141נפטר לפני – 8181ועד  8181חי בין השנים  ביזה' ורז'זהמלחין הצרפתי 

אביו היה מורה לפיתוח  -ביזה נולד סמוך לפריז להורים בעלי רקע מוזיקלי  !בדיוק

 . ל במהירותאת יסודות המוזיקה קיב. ואמו הייתה פסנתרנית קול

הפרס החשוב  .בתחומי הנגינה וההלחנה, ביזה זכה במסגרת לימודיו בפרסים רבים

למשך  פשר לו לימודים בלי דאגות פרנסהשא, "רומא פרס"לו היה  ביותר שניתן

 ".דולי הפנינים"היצירה הראשונה הרצינית שלו נחשבת האופרה . חמש שנים

ך הקהל לא בא אל האופרה ואחרי היצירה זכתה לשבחים מצד מבקרי המוזיקה א

 .רדהיהצגות היא  11

גם יצירה זו לא . שכתב אלפונס דודה" הנערה מארל"כתב ביזה את המוזיקה למחזה  1181-ב

אז היא , אך ביזה החליט לשדרג אותה ועיבד אותה לתזמורת גדולה, התקבלה באהדה על ידי הקהל

 .זכתה להצלחה גדולה

שקונה לו אישה , באופרה מסופר על חסן. המתרחשת בקהיר, "ילהמ'ג"ביזה כתב גם את האופרה 

 .שזוכה בלבו, מילה'ועל השפחה ג, חדשה בכל חודש

ות ביותר בתולדות נחשבת לאחת האופרות המצליח 1181-אותה כתב ביזה ב" כרמן"האופרה 

של  האופרה מבוססת על סיפורו של  הסופר פרוספר מרימה על חייה הטראגיים עלילת. המוזיקה

אך עם . המבקרים לא זכתה בתחילה להצלחה לא מצד הקהל ולא מצד" כרמן"גם . הצוענייה כרמן

וקטעים רבים , אוהבי האופרה ת האופרות האהובות ביותר על קהללאח" כרמן" חלוף הזמן נחשבת

 ".הבנרה"וה, "שיר הטוראדור"בה הפכו ללהיטים כמו 

 .שלושה חודשים בלבד אחרי שהוצגה לראשונה, 78ל ומת בגי" כרמן"ביזה לא זכה ליהנות מהצלחת 

 [ 'כיתה ה, אייל גרין מאת]
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ועד  8118חי בין השנים  ארתור רובינשטייןפולני -הפסנתרן היהודי

 ! שנים בדיוק 74נפטר לפני  – 8811

. שבפולין למשפחה יהודית והתחנך בוורשה' רובינשטיין נולד בלודז

לאחר מכן . 1011קונצרט הבכורה שלו נתן בברלין בשנת את 

 .הופיע בקונצרטים בכל רחבי העולם

במטרה לשפר את טכניקת הנגינה , פרש רובינשטיין למשך מספר חודשים מחיי הבמה 1071בשנת 

 . וללמוד יצירות חדשות  שלו

בגרמניה שלאחר  וא סירב לנגןה. בשנות מלחמת העולם השנייה חי רובינשטיין בארצות הברית

 .המלחמה משום שכמה ממקורביו נספו בשואה

 . 1081התדרדרות במצב הראייה והשמיעה שלו אילצו אותו לפרוש מן הבמה בשנת 

 . עיקר תהילתו הגיעה לו על ביצועיו ליצירותיו של שופן

גדול  היה ידיד. פי בקשתו הובא לקבורה בישראל-ועל ,שווייץבנבה 'בז 01 גילרובינשטיין נפטר ב

 . את כל הופעותיו עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית תרם ללא תמורה, ונאמן לישראל

 .תחרות פסנתר יוקרתית על שמו –בישראל נערכת אחת לשלוש שנים תחרות רובינשטיין 

 [ 'כיתה ז, רועי ווקסמן מאת]

  

  

  ?ינה מונח בכל תיקאתם יכולים לזהות איזה כלי נג(.. בים בם בום)לושה חברים יצאו לדרך ש
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הוא ממציא כיסא שיעזור לו לעבור . בסרטון רואים תלמיד צעיר לפסנתר שאוהב להמציא דברים

 . מקצה אחד של הפסנתר לקצה השני בקלות

 מומלץ לצפות. סרטון מגניב ונחמד מאוד

 Fallonventions Sliderbench: לצפייה בסרטון חפשו בגוגל

 ['יתה זכ, הדר גולדפינגרמאת ]

 

 

 

 ?  רוצים לדעת איך לצייר פסנתר כנף
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 :ורטה מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגים והחוגגותפ

  7.1 בן ארי אורי  10.11 גרין אייל  18.11 פרנקל ניתאי  1.11 ביטון רחל

 11.1ברוךאלה   11.1 לנדסמן יונתן  18.1 תמיר נעמה 

 

 

 

 ?ביזה' ורז'אותה הלחין ז, מפורסמות ביותרמה שמה של אחת האופרות ה. 1

 ?רובינשטיין נודע בעיקר בשל ביצועיו ליצירותיו של איזה מלחין. 1

 

 

 

 

  

 

 


