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Unul dintre cel mai buni pianişti ai Israelului, Irit Rub a început studiile 
muzicale la vârsta de cinci ani. Ea a studiat la Hochschule fur Musik din Viena la 
clasa Prof. Hans Graf. După studii suplimentare cu Prof. Arie Vardi la Rubin 
Academy of Music of Tel-Aviv University, Irit Rub a obţinut cu onoruri Diploma de 
Artist. 

Doamna Rub apare în mod regulat fie în calitate de solist-concertistă, fie ca 
membră în diferite ansambluri camerale. În Israel a cântat ca solistă cu toate 
orchestrele importante, inclusiv cu Israel Philharmonic Orchestra sub bagheta 
Maestrului Zubin Mehta. Ea a avut turnee de concerte în Canada, Africa de Sud, 
Austria, Germania, Franţa şi Olanda.  

A colaborat cu artişti renumiţi în timpul vizitelor lor în Israel: violoniştii Sarah 
Chang şi Ivry Gitlis, tenorul Daniel Johannsen, flautiştii Andrea Griminelli şi  Maxim 
Rubtsov, iar în ultima vreme cu violinistul Joshua Bell. 

The Tel Aviv Piano Duo, pe care ea l-a fondat în 1983, a interpretat în premieră 
mondială Arii şi  Barcarole de Leonard Bernstein în timpul ultimei vizite a acestuia în 
Israel - 1989.  Mai târziu, în acelaşi an, ea a fost solicitată să interpreteze aceeaşi 
lucrare în premieră la Londra. 

În 1996, doamna Rub a fondat Idan Trio cu violinista Yevgenia Pikovsky, şef 
partidă vioara a doua din Israel Philharmonic Orchestra şi violoncelistul Shmuel 
Magen. Trio-ul susţine frecvent recitaluri în Israel şi în străinătate. Împreună au făcut 
numeroase înregistrări pentru Radiodifuziunea din Israel. 

Pianista Irit Rub cântă frecvent cu Yossi Arnheim, flautistil principal al Israel 
Philharmonic Orchestra. Acest duo a făcut în şase turnee europene şi a înregistrat 
două CD-uri. Primul lor CD, cu muzică de cameră de B. Martinu, înregistrat 
împreună cu soliştii instrumentelor de coarde din Israel Philharmonic, a primit cele 
mai înalte aprecieri din partea criticilor în prestigioasa publicaţie American Record 
Guide. 

Alte CD-uri ale doamnei Rub includ repertoriul compozitorului Norbert 
Glanzberg - polonez, născut în Franţa şi lucrări ale compozitorilor israelieni. 

În ultimii ani. Irit Rub s-a alăturat baritonului David Sebba şi împreună au 
realizat spectacolul de succes Stand-Up Opera pe care l-au prezentat în tot Israelul și 
în Estonia la Festivalul de la Tallinn din 2013. 

Pe lângă activitatea de pianist concertist, Irit Rub este iniţiatoarea şi 
directoarea programului KeyNote, proiect de educaţia muzicală şi informare 
comunitară susţinut de muzicienii din Israel Philharmonic Orchestra. 

 


