
Studentsסטודנטים 2021
VIOLINכינור

Or Nakash (Israel)
אור נָקּש (ישראל)

Fiona Khuong-Huu (USA - Japan - France)
 פיֹונה קֹונג-הּו (ארה״ב - יפן - צרפת)

Leon Fei (Australia)
ליאון פֵיי (אוסטרליה)

Ilai Avni (Israel - UK)
עילַי אבני (ישראל - אנגליה)

Yuval Nuri Shem Tov (Israel)
יובל נּורי שם-טוּב (ישראל)

Joaquín Torre (Spain)
חואקין טֹוֶרה (ספרד)

Se Tsoi (S. Korea - Russia)
ֶסה צ'ֹוי (ד. קוריאה - רוסיה)

Aleksandra Varaksina (Russia)
אלכסנדרה ואראקסינה (רוסיה)

Edward Walton (Australia - UK)
אדוארד וֹולטוןּ (אוסטרליה - אנגליה)

Muyan Yang (China)
 מויְן יאנג (סין)

Lion Tolchinsky (Israel)
ליאון טּולצ'נסקי (ישראל)

VIOLAויולה

Quinn Robinson (USA)
 ֶקווין רובינסון (ארה"ב)

Aviv Shoshani (Israel)
 אביב שושני (ישראל)

Leah Glick (Israel)
לאה גליק (ישראל)

Vanessa Hristova (Bulgaria - UK)
 ואנֶסה ְחריסטֹובה (בולגריה - אנגליה)

Simon Lemberski (Israel)
סימון למבֶּרסקי (ישראל)

CELLOצ׳לו

Annabel Hauk (Germany)
אנאבל ָהאֹוק (גרמניה)

John Sample (USA - Taiwan)
ג'ון סאמפל (ארה"ב  - טיוואן)

Emily Siegreich (Israel - Germany)
אמילי זיגרייך (ישראל - גרמניה)

Tamar Sagiv (Israel)
תמר שגיב (ישראל)

Noa Mogle (Israel)
נעה מֹוגְל (ישראל)

Ma'ayan Kertcher (USA - Israel)
מעיין ֶקרצ'ר (ארה"ב - ישראל)

Gali Knaani (Israel)
גלי כנעני (ישראל)

 Tsuf Kreiner (Israel)
צּוף קריינר (ישראל)

Daniel Kaler (USA)
 דניאל ָקלֶר (ארה"ב)

Gabriel Beigel (Israel - France)
 גבריאל בֵּייגל (ישראל - צרפת)

Jihyeuk Choi (USA - S. Korea)
 ג'יהּוק צ'ֹוי (ארה"ב - ד. קוריאה)

Stav Gilitchensky (Israel)
 סתיו גילישנסקי (ישראל)

Jorge Giménez (Spain)
חורחה ִחיֶמנז (ספרד)

Dolev Gandelman (Israel)
 דולב גנדלמן (ישראל)

Wilson Asher Vanderslice (USA)
ווילסון אשר ואנֶדרְסלָיס (ארה"ב)

Brandon Xu (USA)
בראנדון קסּו (ארה"ב)

PIANOפסנתר

Alona Milner (Israel)
אלונה מילנר (ישראל)

Leo Ray, Music # 2, 2019

Yahli Anter (USA - Israel)
יהלי ַאנטר (ארה"ב - ישראל)

Elizabeth Huang (USA)
אליזבת הואנג (ארה"ב)

Isabella Egawa (USA)
איזאבלה ֶאגווָה (ארה"ב)

Sophi Rochlin (Israel)
סופי רֹוכלין (ישראל)

Katarina Mrvić (Serbia)
קתרינה ֶמרויץ' (סרביה)

Quentin Routier (France)
קווֶנטין רֹוטיֶיּה (צרפת)

Eesa Khoury (Israel)
 עיסא ח'ורי (ישראל)

Elias Elias (Israel)
אליאס אליאס (ישראל)

Margarita Afanasyeva (Russia)
מרגריטה אפאנסיֶיבה (רוסיה)

Joel Munday (UK)
ג'ואל מאנֵדי (אנגליה)

Laura Cuesta (Spain)
לַאורה קווֶסטה (ספרד)

Omer Hertz (Israel)
עומר הרץ (ישראל)

Maya Regev (Israel - USA)
מאיה רגב (ישראל - ארה"ב)

Grigorii Miroshnik (Russia)
גריגורי מירֹושניק (רוסיה)

Tamir Tavor (Israel)
טמיר תבור (ישראל)

Christian Li (Australia)
 כריסטיאן לי (אוסטרליה)

Alon Frank (Israel)
אלון פרנק (ישראל)

Leonid Baranov (Russia)
ליאוניד באראנוב (רוסיה)

Roni Oved (Israel)
רוני עובד (ישראל)

Anna Siegreich (Israel - Germany)
אנה זיגרייך (ישראל - גרמניה)

Lior Grunwald (Israel)
ליאור גרינוולד (ישראל)

Anthony Chan (Australia)
אנתוני צ'אן (אוסטרליה)

Theresa Katz (USA)
ֶתרסה כץ (ארה"ב)

Isabelle Liu (USA)
איזאבל לְיּו (ארה"ב)

Salma Sorour (Egypt)
סלמה סֹורור (מצרים)

Andre Haj (Israel)
אנדרה חאג' (ישראל)

Kristy Chen (USA)
קריסטי צ'ן (ארה״ב)

Nazik Rahmedova (Turkmenistan)
 נאזיק ראחֶמדובה (טורקמניסטן)

Eliane Menzel (Germany)
אליאנה ַמנצֶּל (גרמניה)

Emily Su (Australia)
אמילי סּו (אוסטרליה)


