
ןוסב - ןוריב רומ
.זאפ ויצירואמו ןמרדל דג תכרדהב ןוסב ןכמ רחאלו ול׳צ תניגנ דמל רומ ,תובוחר דילי
 םילשוריב לוחמלו הקיסומל הימדקאב ןושאר ראותל דמל ,ןילי המלת ש״ע תויונמואל ןוכיתה רגובכ
 רקלופו ןאמנוט סואלק ׳פורפ תכרדהב ןילרבב ״רלזייא סנאה״ הקיסומל הובגה רפסה תיבל ךישמהו
 .ןמסט
 .ביבאה תויורחתב אריפש האוסנרפ ש״ע ןושאר סרפו לארשי-הקירמא תוברתל ןרקה תוגלמ הכוז
 דע .ודאבא וידואלק לש וטיברש תחת ןגינ התיא Gustav Mahler Jugend Orchester-ב רבח היה
 עיפוה התיא ,הימי תישארמ םיובנרב לאינד לש וחוצינב ברעמ-חרזמ ןאוויד תרומזתב רבח רומ םויה
.םירויסו תוטלקה ,םיבר םיטרצנוקב ןלוסכ םג
 הרפואה תרומזתב ןושאר ןגנכ ןהיכ ,ןילרב לש תינומרהליפה לש ןאיירק ש״ע הימדקאב םלתשה רומ
 תרומזתב רבח השענ 2007 תנשמו הטמ ןיבוזו לזאמ ןירול לש םטיברש תחת היסנלוו לש
.ןילרב לש תינומרהלפה

 ןוסבה תתיכ תא דמלמו םיריעצ םיאקיסומ ךירדהלו םלועה יבחרב ןמא תותיכ דמלל הברמ רומ
 .ןילרבב דיעס-םיובנרב ש״ע הימדקאב
 ,םיובנרב לאינד ומכ םיחצנמה ילודג לש םתיברש תחת םלועב םינמאה יבוט םע רומ עיפומ ןלוסכ
.םלועבו ץראב תורומזת םעו ,לבג דרהנייר ,הטמ ןיבוז
 עיפומ םתיא גארפ-ןילרב לבמסנא ,ןילרב לבמסנאב רבח רומ היה דאמ ליעפ ירמאק יאקיזומכ
.ןילרב לש תינומרהלפה תיינימשבו םיקיתע םילכב ןגנמה Melante לבמסנא ,טילקהו
.םילשוריב לוחמלו הקיסומל הימדקאב Artist in Residence- כ רומ ןהכמ הנשה

Mor Biron - bassoon
Born in Rehovot, Mor studied cello and later bassoon with Gad Lederman and 
Maurizio Paez.
As a graduate of the Thelma Yellin High School of the Arts, he studied for a 
bachelor's degree at the Academy of Music and Dance in Jerusalem and went on to 
the "Hanns Eisler" Hochschule für Musik in Berlin under the guidance of Prof. Klaus 
Tonmann and Volker Tesmann.
Winner of the America-Israel Cultural Foundation scholarships and 1st prize winner 
at the Francois Shapira “Aviv” competitions.Was a member of the Gustav Mahler 
Jugend Orchester with whom he played under the baton of Claudio Abbado.
To this day, Mor has been a member of the East-West Divan Orchestra conducted 
by Daniel Barenboim since its beginning, with which he appeared as a soloist in 
many concerts, recordings and tours.
Mor studied at the Karajan-Akademie of the Berliner Philharmoniker, held the Solo 
position at the Opera house of Valencia under the baton of Lorin Maazel and Zubin 
Mehta and from 2007 became a member of the Berliner Philharmoniker.
Mor often gives master classes around the world and guides young musicians. He is 
the prof. for Bassoon at the Bernbaum-Said Academy in Berlin and leading the 
Bassoon studio.
As a soloist, Mor performs with the best artists and under the baton of great 
conductors such as Daniel Birnbaum, Zubin Mehta, Reinhard Göbel, and with great 
orchestras in Israel and around the world.
As a very active chamber musician, Mor was a member of Ensemble Berlin, the 
Berlin-Prague Ensemble with whom he performs and records, Ensemble Melante 
playing historic instruments and the Berlin Philharmonic Octet.
This year Mor is an ‘Artist in Residence’ at the Jerusalem Academy of Music and 
dance.


