נעם צור – מנצח ומנהל מוסיקלי
נעם צור ,יליד ישראל  ,1981מנהל מוסיקלי של התזמורת
הסימפונית בעיר סאלטה ,ארגנטינה מאז  .2017בנוסף נעם
כיהן מאז  2015כמנהל המוסיקלי של פסטיבל האופרה "טינו
פטיירה" ) (Tino Pattieraבדוברובניק ו מאז  2016הוא
מנצח אורח ראשי בתזמורת הסימפונית של דוברובניק.
בין השנים  2011-2015כיהן כמנצח הראשי של תזמורת
הקאמרפילהרמוני פרנקפורט ,גרמניה.
מספטמבר  2005ועד אוגוסט  ,2007היה מנצח הבית וממלא
מקום המנהל המוסיקלי של האופרה והתזמורת בהיידלברג.
בשנים  ,2010- 2007היה מנצח ראשי באופרה והתיאטרון "אאלטו" בעיר אסן בגרמניה.
בספטמבר  2006פייר בולז בחר בנעם צור לעבוד לצידו כיועץ אמנותי ומנצח לשנים 2008 - 2006
במסגרת פרויקט המלחינים בפסטיבל לוצרן ,שם ניצח על ביצועי בכורה ויצירות של מלחינים בני זמננו
ומלחיני מופת של המאה ה.20-
בשנים האחרונות צור הופיע בקונצרטים עם תזמורות שונות באירופה ,בישראל ,ובדרום אמריקה
(ארגנטינה וברזיל) .כמו כן ניצח על הפקת "הספר מסביליה" ו"כחול הזקן" מאת ברטוק ובהופעת
הבכורה שלו עם התזמורת הפילהרמונית של תיאטרון הקולון בבואנוס איירס.
בשנת  2016הוא הוזמן לנצח על הפקות אופרה וקונצרטים בארץ ,בדרום ומרכז אמריקה ,ובאירופה .הוא
הקליט עם תזמורת הרדיו של מערב גרמניה  WDRתזמורים חדשים פרי עטו לספר הפרלודים הראשון
של דביסי ,וחזר לנצח בצרפת ,מקסיקו ,קרואטיה ,צ'כיה ,רומניה ,פולניה ,גרמניה וישראל.
בעונה  2015 - 2014נעם צור ניצח בחג המוסיקה הישראלית על ביצוע הבכורה הישראלי של האופרה
"שתיקתו של ברוך" (אלה מילך-שריף) ולראשונה גם על התזמורות הסימפוניות במנדוזה וברוסריו
ארגנטינה ,שם גם נתן כיתות אמן באוניברסיטאות של מנדוזה ובואנוס איירס.
לאחר הופעת הבכורה שלו בארה"ב בשנת  2012עם התזמורת הסימפונית של פסטיבל צ'אוטקווה (ניו
יורק) ,הוא הוזמן לנצח ב  2013בארה"ב גם על תזמורת הסימפונית של לואיוויל קנטאקי ,באותה שנה
גם ניצח על תזמורת הרדיו של בוקרשט ,תזמורת אנסקו ,תזמורת רובינשטיין בלודז' ,ותזמורת
הרדיו של פילזן ,צ'כיה.
בעקבות הופעת הבכורה שלו בפולקס-אופרה בווינה ב"חליל הקסם" ,נעם צור הוזמן לנצח שם על
הפקות נוספות כמו "העטלף" מאת שטראוס ו"הנזל וגרטל" מאת הומפרדינק.
בעונות האחרונות ניצח בארץ כמעט על כל הגופים החשובים כמו האופרה הישראלית ,התזמורת
הפילהרמונית הישראלית ,התזמורת הסימפונית הישראלית ראשל"צ ,הקאמרטה הישראלית,
התזמורת הסימפונית ירושלים ,תזמורת סימפונית חיפה ,ותזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית.
נעם צור מנצח בקביעות גם על הרפרטואר הסימפוני והקאמרי מעל במות הקונצרטים בגרמניה ,ארה"ב,
שוויץ ,איטליה ,סרביה ,רומניה ,צ'כיה ,סלובניה ,סלובקיה ,פולין ,דרום אמריקה ,ודרום אפריקה.
הרפרטואר האופראי של נעם צור כולל מעל  30אופרות כגון :לה בוהם ,טרוויטה ,טורנדוט ,דון ג'יובני,
חליל הקסם ,נישואי פיגרו ,ריינגולד ,טנהויזר ,הנסיך איגור ,וורטר ,כרמן ,דולי הפנינים ,הספר מסביליה,
כחול הזקן ,וביצוע מיוחד של "אלגיה לאוהבים הצעירים" של הנס ורנר הנצה.
נעם צור מוזמן בקביעות לתת כיתות אמן לניצוח ,לביצוע אינסטרומנטלי ,ושירת אופרה באוניברסיטאות
ובאקדמיות למוסיקה ברחבי העולם.
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