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 לימודים:

 2003-2008  למדתי קלרינט אצל אליעזר בירן. בשנים אלו השתתפתי בכיתות אומן עם המורים שירלי בריל, גיורא פיידמן, ריינר

 וולה (גרמניה), אלי אבן (ארה"ב), גי דפלו (צרפת) ומישל זוקובסקי (ארה"ב).

 2007-2009  למדתי סקסופון אצל אהרון חנקין.

  2006-2008 בשנים אלו למדתי במגמת המוסיקה לבגרות בצוללת הצהובה.

 2013 -   סטודנט לתואר ראשון באקדמיה למוסיקה בירושלים.

 2017 - קבלת תואר ראשון מטעם האקדמיה למוסיקה באמנות הביצוע.

 2018 - השתלמות אצל המלחין ארא דינקג'יאן וענקי הקלרינט דויד קרקוואר ואיסמעיל לומנובסקי בניו יורק.

 2020 - סטודנט לתואר שני באקדמיה למוסיקה בירושלים - אמנות הביצוע.

 ניסיון:

 2006-2008  ניגנתי בתזמורת המקובצת של איגוד תזמורות הנוער הישראלי כנגן ראשי תחת ניצוחם של מוטי מרון, מרק הארון

  (אנגליה) ובריאן ווילסון (ארה"ב).

 ניגנתי ב"ביג בנד אריאל" ובהרכבים הייצוגיים של מרכז המוסיקה העירוני ע"ש אלפרט תחת ניצוחם של יוסי אהרונסון ואהרון

  חנקין.

 2005-2008  ניגנתי כסולן בתזמורת הנוער של ירושלים "לביא" תחת ניצוחם של איתן אביצור ואלברט פיאמנטה בפסטיבל

  "סלאביינסקי" בבלרוס ב-2005 ובפסטיבל אדינבורו ב-2008.

 2006-2008  השתתפתי בפרויקט "מו-זיקה נוער נוגע בשירי שואה". הלחנתי וביצעתי משיריהם של מרדכי גבירטיג, ח' בורנשטיין

 ואורי אורלב.

 בדצמבר 2009 ניגנתי את יצירתו של ג. פיטלברג "הכנסת כלה" בקונצרט "אתנחתא" בשידור חי בקול המוסיקה, רשות השידור.

 מאוגוסט 2013 לומד עם פרופסור אילן שול ובהדרכתה של הגב' טניה סטפנובה.

 מאוקטובר 2013 – סטודנט מאקדמיה למוסיקה. במהלך שנה"ל שיתפתי פעולה בפרויקטים רבים ומגוונים במסגרות לימודיות

The Betty ושאינן, כגון: "תזמורת המעבדה" בניצוחו של סטיבן הורנשטיין, סדנת כלי נשיפה עם מר מאוריציו פאז, חברות בלהקת 

 Bears   והופעות רבות איתם בארץ ובחו"ל (פסטיבל United Islends בפראג והופעות בברלין). כמו כן, אני מרבה לשתף פעולה עם

 מלחינים צעירים (ברכה בדיל, רותם שרמן, טל שדאי, בן סרי, נדב ויקינסקי, אוריין שוקרון ועוד) בביצועים קונצרטיים ובהקלטות

  יצירותיהם. בשנה האחרונה ביצעתי לפחות 7 יצירות חדשות של מלחינים צעירים בקונצרטים ובאולפני הקלטות.

 יולי 2014  - השתתפות בסמינר של מוסיקה בולגרית בפלובדיב, בולגריה. בכיתת הקלרינט של ניקולא לייב.
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 באופן תדיר מלמד נגינה בקלרינט וסקסופון, נותן שיעורי עזר בתורת המוסיקה ובפיתוח שמיעה, יוצר ומנגן בהרכב ייחודי של

 כליזמר ומוסיקה בולגרית ובהרכבים נוספים.

2020 - 2014  

 מנהל, מקים, יוצר, מלחין ונגן של להקת "גוטה גוטה" . במסגרת זו הופעתי רבות בפסטיבלים ובאירועי תרבות בארץ●

  ובחו"ל.

  ביצוע הקלטות אולפן עם אמנים:●

 יונתן רזאל, ברי סחרוף, נגה ארז, רוויה רייש, the white trash, אוהד כץ ועוד רבים.

 הקמת איגוד המוסיקאים והמוסיקאיות הירושלמי (אממ"י).●

 הצטרפות לאיגוד המוסיקאים הארצי (צלילים).●

●Doctor Jazz חבר להקת  

  מנהל אישי של הזמרת והיוצרת מור ברנשטיין●

 

 אירועים מוזיקליים בהם השתתפתי כמוזיקאי:

Safaricom Jazz Festival , Nairobi, Kenia 

International Showcase Festival, Jerusalem 

Jerusalem Mumbai Festival, India 

PIN Music Conference , Skopje, Macedonia 

Jerusalem Days, Prague, Czech Republic 

United Islands, Prague, Czech Republic 

Live At Heart Showcase Festival, Orebro, Sweden 

Slaviensky Bazar, Vitebsk, Belarus 

Edinburgh Music Festival, Edinburgh, Scotland  

 פסטיבל אינדינגב

 פסטיבל הכליזמר בצפת

 פסטיבל יערות מנשה

 פסטיבל סולם יעקב

 פסטיבל ירושלים לאמנויות

 פסטיבל ישראל

 פסטיבל חוצות היוצר, ירושלים

 פסטיבל הסופי

 


