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 קורות חיים –רותי חלבני 

 
 
 

בעלת ניסיון עשיר ומגוון בהפקות בינלאומיות בבתי  ,זמרת מצו סופרן, סולנית אופרה, קונצרטים ורסיטלים
ניהלה קריירה  בלונדון עשרה שנותיה-בשבעישראל. תרבות מובילים באירופה, ארה"ב ו אופרה, פסטיבלים ומרכזי

התמחתה בשילובים מוזיקליים נדירים של אופרה, ג'אז ומוזיקת ו ,סיטליםרוה אורטוריותהענפה בתחום האופרה, 
 עולם עכשווית. 

 
סמינר המדרשה למוזיקה, , 1989אותה גם בתעודת הוראה ( ושזיכ ,תואר ראשון בחינוך מוזיקלילימודי  סיימה

הועסקה כזמרת ו שנת השלמה לתואר שני בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטת ת"א, ואחריהם המשיכה ל)לוינסקי
אותם סיימה  ,מנותיים בתחום האופרהא-את לימודיה האקדמאיים. עברה ללונדון כדי להמשיך ה הישראליתבאופר

 .Trinity College of Music-ב 1994-בבהצטיינות 
 

 , כולל עםבכתות אמן עם טובי הזמרים בעולם המשיכה את השתלמותה המקצועית 2000-ו 1995בין השנים 
במלגות לימודים  זכתהאסבנדר, מרלין הורן, אילנה קוטורבס, גלינה וישנבסקייה ופדריקו דאוויה. בריגיטה פ

 Leonבווינה,  Belvedere Singing Competition, כולל סים ראשונים בתחרויות בינלאומיותולאחר מכן בפר
Cavallo ו בשוויץ-Trinity College of Music Singing Competitionב . כמו כן זכתה-The British 

Millennium Award ותעודת אמן מצטיין כתושבת חוזרת  ,על התמחותה בתחום מוזיקה יהודית אומנותית
 בישראל.

 
באופרה , כולל הופעות תזמורות ובתי אופרה בארץ ובחו"ל עםכסולנית ופיעה ה 2007עד  1996משנת 

מוזיקה קאמרית פסטיבל ל פליציה בלומנטל, , פסטיב Edinburgh Festival ,Wexford Festival-ב הישראלית,
 The Albert Hall; Queen-ולל בכ ,במיטב אולמות הקונצרטים באירופה, ואבו גושפסטיבל , בגליל העליון

Elizabeth Hall; Purcell Room; The Barbican Hall; Gloucester Cathedral; Edinburgh Festival 
Hall; Wexford Festival Opera House . שודרו פעמים רבות בערוצי רדיו וטלוויזיה ראשיים הופעות אלו

 בארץ ובאירופה.
 

. בשנה האחרונה מופיעה כסולנית אופרה וג'אז בקונצרטים ובהופעות ברחבי הארץ 2007-במאז חזרתה לארץ 
ת מופעי התרמה למען מטרובהשקות ספרי שירה ובבאוניברסיטת חיפה, ומכון מופ"ת בקונצרטים בפיעה הו

 חינוכיות וחברתיות בארץ ובחו"ל. 
 

 Goldsmith's University of-. היא כיהנה כמרצה ללימודי שירה ב1996רותי מלמדת פיתוח קול מאז 
London מכהנת  2007-הראשון לשירה יהודית בבריטניה. מאז חזרתה לארץ ב בית הספר, ייסדה ונהלה את

עוסקת ליים מקוריים ויוזמת פרויקטים ווקאוזיקה ברעננה, במרכז המומורה בכירה כמרכזת מגמת פיתוח הקול 
מגישה לבגרות כמו כן  .תלמידיםומחלקות השונות במרכז ובין מורים קידום מחלקת השירה ושיתופי פעולה בין הב

מנהלת שני הרכבים ווקאלים של נוער  ,במוזיקה, מכינה לבחינות כניסה לבתי ספר גבוהים למוזיקה ודרמה
רכז המוזיקה ברעננה ומנהלת סטודיו לשירה ולהתפתחות דרך עבודה קולית בעין הוד וברעננה. עם ומבוגרים במ

רותי למדו עד כה מאות תלמידים (נוער, מבוגרים, זמרים מקצועיים ושחקנים) בתחום האופרה, מוזיקה קלאסית, 
 מחזות זמר, ג'אז ומוזיקה אמנותית ישראלית ויהודית.

  
 לימודים ותעודות

 
 סמינר לוינסקי –מדרשה למוזיקה ה –ראשון בחינוך מוזיקלי ותעודה הוראה  תואר 
 האקדמיה למוזיקה בתל אביב –שנת השלמה לתואר שני במוזיקולוגיה  
 Post Graduate Certificate with Distinction מ-Trinity College of Music. 
  Britten-Pears School of Advanced Musical Studies-בהשתלמויות מקצועיות  
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 אופרות
 

מדאם  – כרמן, סוזוקי – מרצדסו כרמןביצעה את התפקידים הבאים:  מתוך הרפרטואר האופראי
 –חליל הקסם, מרצ'לינה  –האשה השלישית  אבגייני אונייגין, – ג'איני סקיקי, מאדאם לרינה – בארטפליי, ציתה

האחות  – דידו ואניאס, לה באדסה –קיסר, דידו וסורסרס יוליוס  –הכלה המכורה, קורנליה  – נשואי פיגארו, התה
 מיו. שלוש אופרות – סנדריון, אריסייה – אנג'ליקה, דורתיאה

 
 אורטוריות

 
 – דבוז'אק ורוסיני, רקוויאם – סטאבט מאטר-תפקידי מצו ואלט במתוך רפרטואר האורטוריות, ביצעה בקונצרטים 

הנדל,  – מייקל טיפט, יהודה המכבי – אלגר, ילד בן זמננו – השליחים רוסיני, –מוצרט וורדי, מיסה קטנה סולנל 
חלום וויאלדי,  –וואן וויליאמס, גלוריה  – דבוז'אק, סרנדת מוזיקה – באך, מיסה ברה – הנדל, מגניפיקאט – משיח

 רונלד סנטור.ו לר, ברג, ווברןמחזורי שירים של מהומנדלסון,  –ץ ליל קי
 

 רסיטלים וקונצרטים
 

תי הופיעה כסולנית בכל אולמות הקונצרטים החשובים בלונדון וברחבי בריטניה, מדינות אירופה, ארה"ב רו
מגוון מאד החל מאופרה, אורטוריה, לידר גרמני, צרפתי, ספרדי, פולני, אנגלי, רוסי,  ובישראל. הרפרטואר שלה

לית. כל סוג של רפרטואר בוצע ע"י רותי אידי ועברי. מחזות זמר, ג'אז, מוזיקה יהודית אומנותית ומוזיקה ישרא
 בליווי תזמורות.

 
 שידורי רדיו וטלוויזיה

 
 בארץ

רשות השידור, תזמורת ראשון לציון,  – תזמורת ירושלים שידורים ישירים של קונצרטים עם –קול המוזיקה 
עם  "בגליל מוזיקה קאמריתמסגרת "ב 8בערוץ  .הקאמרית הישראלית, תזמורת הקיבוצים ותזמורת באר שבע

 הפסנתרן/מלחין מנחם ויזנברג. 
 

 בחו"ל
BBC (UK), RTÉ (Ireland), ITV (UK), Belgium Radio (Belgium) 

 
 דיסקוגרפיה

 
 Wexford Festival Opera, Sapho 
 Jungle Jazz, Alex Attias 
 Milken Archive Jewish Song Cycle of Helen Grienberg and Max Helfman 
 Hana Levi – Encounter with Peace, Israel 

 
 פרסים ומלגות

 
 שוויץ –תחרות לאון קאוולו בבריזגו  –פרס ראשון  
 פרס ראשון מגמת שירה אופראית בטריניטי קולג' אוף מיוזיק ומלגת למודים 
 פרס המילניום הבריטי להישגים עילאיים בתחום מוזיקה יהודית אומנותית 
 יוזיק קולג'פרס שלישי בתחרות לזלי ברויאל נורת' מ 
 פיינליסטית בתחרות בלוודר בוינה לזמרי אופרה 
 בריטניה –פרס ריקורדי להישגים בתחום האופרה  
 תעודת הצטיינות מטריניטי קולג' אוף מיוזיק 
תושב חוזר בישראל –תעודת אמן מצטיין  
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 מהעיתונות

 
ד דמעות, הזרימה כמעין זהב "רותי חלבני, זמרת מצוינת, בעלת כשרון נדיר בשירתה. הערב רגשה אותנו ע

 )Hour of Magic, Concern Magazine, NYC 15/03/03לעורקינו והקפיצה אותנו על בהונות רגלינו" (
תנו את כל קשת הרגשות אקספרסיביות הגביהנו עוף ותקשר א"זמרת ואומנית במה נפלאה, קולה היפהפה והמלא 

 )CityNeighbours Londonהאפשריים בחוויה היהודית שלנו" (
"רותי ניחנה בקול מצו סופרן זורם וקוצף, עשיר ומענג בתפקידה מאדם לארינה באופרה איבגייני אוניגין" 

)Wexford Opera Festival, Irish Times, 2001( 
"שירתה של רותי תיחקק בי לעד בקולה המלהיב שאותו אתאר כבונבוניירת שוקולד משובח עם שכבה של קרם 

 )Anthony Gafson, Londonח במרכזו" (שוקולד עשיר ונימו
"היכולת של רותי לעבור משירה אופראית משובחת לשיר היתולי ואפילו לשיר יום הולדת היא הקרדיט הענק 

 )Nitza Spiro, Director of the Spiro Ark, Londonשלה" (
 
 ופעות נבחרותה
 

 The Royal Philharmonic Orchestraבתפקיד 'כרמן' עם  
 Hollandבשיתוף עם , The Royal Philharmonic Orchestraעם  סוראנג'ליקה – באדסה תפקיד לה 

Park Opera 
 תפקיד 'האישה השלישית' באופרה חליל הקסם באופרה הישראלית. 
 . Wexford Opera Festival, Ireland-בתפקיד 'סוזוקי' באופרה מאדם באטרפליי  
 בלונדון The Barbican Hall-בהרקוויאם של מוצרט סולנית  
 RTÉ National Symphony Orchestra of Ireland עם סולנית המיסה ברה מאז'ור של דבוז'אק 
מפונית ירושלים בפתיחת הפסטיבל הבינלאומי לליטורגיקה באולם הנרי קראון יסולנית תזמורת הס 

 בירושלים.
 חים' של אלגרבאורטורית 'השלי ,בבריטניה Guildford Philharmonic Orchestraשל סולנית  
 .בלונדון Croydon Philharmonic Orchestraסולנית הרקוויאם של ורדי עם  
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