
 

מופקד על הקתדרה למוסיקולוגיה ע"ש עמנואל אלכסנדר באוניברסיטה העברית, . פרופ' אדוין סרוסי

הספר  יסד וניהל את בית 2013-ל 2009. בין השנים 2000מנהל את המרכז לחקר מוסיקה מאז שנת 

; למד 1971)מונטווידאו, אורוגואי(, עלה ארצה בשנת  1952לאמנויות של האוניברסיטה העברית. יליד 

לתואר ראשון ושני בחוג למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וקומפוזיציה אצל פרופ' אנדרי 

.  פרסם UCLA)ס אנג'לס )קיבל את התואר דוקטור מאוניברסיטת קליפורניה בלו 1987היידו ז"ל.  בשנת 

ספרים ומאמרים רבים על היבטים שונים במסורות המוסיקה של היהודים, עם דגש על יהודי צפון אפריקה 

והאימפריה העות'מאנית, וכן על מוסיקה ישראלית עממית ופופולארית. הקים את סדרת המוזיקה "יובל" 

תולוגיה של מסורות מוזיקליות בישראל. מילא היוקרתית לחקר המוזיקה היהודית ועורך סדרת תקליטים, אנ

 .2019, וקיבל את פרס ישראל בשנת UNESCOתפקידים מכובדים בארץ ובעולם, כולל 

 

Profesor Edwin Seroussi. Okupa la Katedra de Musikolojia Emanuel Alexandre 

de la Universidad Ebrea de Yerushalayim i es Direktor de la Eskuela de Artes i del 

Sentro de Investigasion de Musika Djudia en esta mizma institusion desde 2000. Nasido 

en Montevideo, Uruguay, en 1952, donde inisio sus estudios musikales (violin, teoria i 

kompozision kon el eminente kompozitor uruguayo Héctor Tosar Errecart), Seroussi 

emigro a Israel en 1971 i resivio el primer i segundo titulo en musikolojia en la 

Universidad Ebrea de Yerushalayim en 1974 i 1980, kontinuando en mizmo tiempo sus 

estudios de kompozision kon el Profesor Andre Hajdu.  En 1988 resivio su doktorado en 

musika kon espesializasion en etnomusikolojia en la Universidad de California, Los 

Angeles. Seroussi publiko ekstensivamente sovre la musika de los djudios, kon enfasis 

en las tradisiones de las komunidades sefaradís nordafrikanas i del Mediterraneo 



oriental ansi ke tambien sovre la musika popular israeli. Fondo la prestijioza Yuval 

Music Series del Sentro de Investigasion de Musika Djudia i es editor de la apresiada 

seria de diskos kompaktos, Antolojia de Tradisiones Musikales en Israel. El okupo 

varias pozisiones publikas en Israel i en otros paizes, inkluyendo UNESCO, i resivio el 

gloriozo Premio de Israel en 2019. 


