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English
In my music, be it written or improvised, acoustic or electronic, I am mostly
interested in exploring the place evoked by sounds, as well as the emotional
place the executer of such a sound is in. Born in Israel, I spent most of my
youth playing Saxophone and began notating my compositions only as I
enrolled to the Hebrew University in Jerusalem in a joint program with the
Jerusalem Academy of Music, combining composition and musicology studies.
After completing this B.A.Mus, where I studied with Yinam Leef and Amnon
Wolman, I moved to Berlin and am now studying towards an M.Mus in
composition in the Hannover Music Academy under the guidance of Oliver
Schneller and Rebecca Saunders. Other influential teachers for me include
Philip Leroux and Pierluigi Billone, with whom I worked in masterclasses and
courses such as Tzlil Meudcan Festival, Tchaikovsky City's Music Academy, the
International Music course Darmstadt and the Impuls Academy.
Along the way I was lucky to receive support from the America-Israel cultural
foundation, the DAAD and was recently awarded the Akademie Der Kunst
Berlin Busoni förderpreis for composition 2015.
My music has been commissioned and performed in Europe, Canada, Israel,
Russia and Taiwan by ensembles such as Mosaik, Recherche, MCME, Meitar, Oh
Mench among others.

German
In meiner Musik, ob geschrieben oder improvisiert, akustisch oder
elektronisch, versuche ich hauptsächlich Gefühle eines Ort zu erkunden, die
durch einen Klang hervorgerufen werden, sowie den emotionalen Ort, in dem
sich der Erzeuger dieses Klanges befindet.
Ich wurde in Israel geboren. Den Großteil meiner Jugend habe ich Saxophone
gespielt. Meine Stücke zu notieren habe ich erst angefangen als ich
Komposition und Musikwissenschaft an der Hebräischen Universität und der
Jerusalemer Musikhochschule studierte.
Nach meinem Bachelor, in dem ich bei Yinam Leef und Amnon Wolmann
gelernt habe, bin ich nach Berlin gezogen und absolviere heute ein
Masterstudium in Komposition an der Musikhochschule Hannover mit
Professor Oliver Schneller.
Andere einflussreiche Lehrer für mich sind Rebecca Saunders, Perluigi Billone
und Phillipe Leroux, mit denen ich in verschiedenen Meisterkursen wie dem

Tzlil Meudcan, der Impuls Akademy, den Darmstädter Ferienkurse und dem
Tchaikovsky City Sommerkurs gearbeitet habe.
In dieser Zeit hatte ich das Glück verschiedene Preise und Stipendien zu
bekommen, wie das America-Israel Cultural Fund Stipendium, ein DAADStipendium und kürzlich den Busoni Förderpreis von der ADK Berlin.
Ich wurde von verschiedenen Ensembles wie unter anderem Mosaik,
Recherche, Meitar, Oh Mensch, MCME beauftragt Musik zu schreiben, die in
Europa, Israel, Russland, Kanada und Taiwan aufgeführt wurde.

Hebrew
במוסיקה שלי ,בין אם היא מאולתרת או כתובה ,אקוסטית או אלקטרונית ,אני מנסה
בעיקר לבחון את תחושת המקום הנוצרת על ידי צליל ,כמו גם את המקום הרגשי בו שרוי
המפיק של אותו הצליל .נולדתי בישראל ,את רב נעורי ביליתי בנגינה על סקסופון ,ואת
היצירות שלי התחלתי ממש לתוות רק עם תחילת הלימודים באוניברסיטה העברית
ובאקדמיה למוסיקה בירושלים בתוכנית המשלבת לימודי קומפוזיציה ומוסיקולוגיה.
לאחר התואר הראשון ,בו למדתי עם ינעם ליף ואמנון וולמן ,עברתי לברלין וכעת אני לומד
לתואר שני בקומפוזיציה באקדמיה בהנובר עם רבקה סאונדרס ואוליבר שנלר .מורים
נוספים משמעותיים עבורי הם פיליפ לרו ופרלואיג'י בילונה ,איתם זכיתי ללמוד בקורסים
דוגמת צליל מעודכן ,האקדמיה בעיר צ'ייקובסקי ברוסיה ,קורס הקיץ בדארמשטט
ואקדמיית אימפולס בגראץ.
לאורך הדרך היה לי המזל להתמך על ידי קרן התרבות אמריקה-ישראל וה DAADהגרמני,
ולאחרונה זכיתי בפרס הקומפוזיציה על שם בוזוני לשנת  2015של האקדמיה לאומנויות
בברלין.
המוסיקה שלי הוזמנה ונוגנה באירופה ,קנדה ,ישראל ,רוסיה וטייוואן על ידי אנסמבלים
דוגמת מוזאיק ,רשרש ,MCME ,מיתר ,או-מנש ואחרים.

