
בעקבות המוזיקה שלי
כותבים אליי ועליי

מגירות הנפש

פרופ׳ יצחק סדאי המורה הדגול
כותב על כישוריה של ציפי פליישר

11/1971
  

נֹעם שריף המלחין והמנצח
כותב על כישוריה של ציפי פליישר

11/1971
  

שלמה הופמן, איגרת מניו יורק
17/10/1984

  

פרופ׳ ששון סומך המזרחן והמתרגם
כותב אליי ועליי בעקבות היכרותו עם המוזיקה 

שלי ששאבה השראה מּכָתביו.
 2/2009  ,3/2004  ,9/1985

  

Leonard Ratner המוזיקולוג האמריקאי
הנודע כותב לי שבחים לאחר שהאזין

לאריך הנגן שלי מ-1986
Music for Small Ensembles

3/1987
  

 Opus One מנהל חברת Max Schubel
מתפעל מהחומרים לקראת הפקת התקליטור 

Vocal Music
12/1990

  

הידידות עם נגנית הסקסופון והמלחינה
Sibylle Pomorin מברלין 

9-11/1992
  

מכתב מידידה נפלאה, המוזיקולוגית 
ענאיאת וְַצִפי-שעלאן מקהיר, אשר ליוותה את

התהוות היצירה ״כשני ענפים״ )אופוס 24(
12/1993

  

ידידות עמוקה ושיתופי פעולה עם פרופ׳ עתי 
ציטרון, מנהל ביה״ס לתיאטרון חזותי בירושלים

7-8/1998
  

השחקן-זמר דורון תבורי
כותב על עבודתו עם ציפי פליישר

בזמן הכנת יצירתה ״בקץ הדרכים״.
9/1999
  

יאיר דלאל תלמידי לשעבר
במכתב תודה על התקליטור

Ethnic Silhuettes "רשימות אתניות"
3/2002
  

אבי חנני מאוהדיה המושבעים של עבודתה 
הקומפוזיטורית של ציפי פליישר, עוזר לה לגייס 

משאבים להפקת הגרנד אופרה ״אדפה״. 
ההפקה התקיימה בשנת 2016.

5/2002
  

Robert Stern המלחין האמריקאי 
נפעם מהיצירה שלי

״הסימפוניה החמישית״
8/2010
  



פרופ׳ יצחק סדאי המורה הדגול
כותב על כישוריה של ציפי פליישר

 11/1971



נֹעם שריף המלחין והמנצח
כותב על כישוריה של ציפי פליישר

11/1971



שלמה הופמן, איגרת מניו יורק
17/10/1984

המשך
בעמוד הבא





פרופ׳ ששון סומך המזרחן והמתרגם כותב אליי ועליי
בעקבות היכרותו עם המוזיקה שלי ששאבה השראה מְּכָתביו.

2/2009   ,3/2004   ,9/1985

מכתב נוסף
בעמוד הבא



מכתב נוסף
בעמוד הבא





Leonard Ratner המוזיקולוג האמריקאי הנודע כותב לי שבחים
Music for Small Ensembles  1986-לאחר שהאזין לאריך הנגן שלי מ

 3/1987



.12/1990 ,Vocal Music מתפעל מהחומרים לקראת הפקת התקליטור  Opus One מנהל חברת Max Schubel
מכתבו של מנהל חברת Opus One האמריקאית, שנחשבה ליוקרתית מאוד בשנות ה-80 וה-90 בקנה מידה עולמי, 

כאשר קיבל לידיו את קלטת המסטר של התקליטור Vocal Music. התפעלותו מן המוזיקה הובילה להפקת מספר 
תקליטורים מיצירותיי תחת ה-label היוקרתי.



הידידות עם נגנית הסקסופון והמלחינה
Sibylle Pomorin מברלין 

9-11/1992

מכתב נוסף
בעמוד הבא



המשך
בעמוד הבא





מכתב מידידה נפלאה, המוזיקולוגית ענאיאת וְַצִפי-שעלאן 
מקהיר, אשר ליוותה את התהוות היצירה ״כשני ענפים״ 

)אופוס 24(.
12/1993



ידידות עמוקה ושיתופי פעולה עם פרופ׳ 
עתי ציטרון, מנהל ביה״ס לתיאטרון חזותי 

בירושלים.  7-8/1998

מכתב נוסף
בעמוד הבא





השחקן-זמר דורון תבורי כותב על עבודתו עם ציפי פליישר 
בזמן הכנת יצירתה ״בקץ הדרכים״.

9/1999



יאיר דלאל תלמידי לשעבר במכתב תודה על התקליטור
Ethnic Silhuettes "רשימות אתניות"

3/2002



אבי חנני מאוהדיה המושבעים של עבודתה הקומפוזיטורית של 
ציפי פליישר, עוזר לה לגייס משאבים להפקת הגרנד אופרה 

״אדפה״. ההפקה התקיימה בשנת 2016.
5/2002



Robert Stern המלחין האמריקאי נפעם מהיצירה שלי
״הסימפוניה החמישית״

8/2010


